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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
БМП – бойова машина піхоти; 

БТГр – батальйона тактична група; 

БТР – бронетранспортер; 

ДОС – дегазація обмундирування і спорядження; 

ДП – дегазаційний пункт; 

ЗІЗ  – засоби індивідуального захисту; 

ЗМУ – зброя масового ураження; 

КРПП – контрольно-розподільний пересувний пункт; 

КРП – контрольно-розподільний пост; 

ММО – міжнародна миротворча операція; 

МПЗ – морально-психологічне забезпечення; 

НС – надзвичайна ситуація; 

ОВТ – озброєння та військова техніка; 

ОР – отруйні речовини; 

ППО – протиповітряна оборона; 

ПуСО – пункт спеціальної обробки; 

ПУ – пункт управління; 

РАГ – розрахунково-аналітична група; 

РАСт – розрахунково-аналітична станція; 

РВіА – ракетні війська та артилерія; 

РР – радіоактивні речовини; 

РСО – район спеціальної обробки; 

РХБз – радіаційний, хімічний, біологічний захист; 

РХНО – радіаційний, хімічно небезпечний об’єкт; 

СДОР  – сильнодіючі отруйні речовини; 

СО – спеціальна обробка; 

ХНО – хімічно небезпечний об’єкт. 
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ВСТУП 

 
Сьогодні реально існують загрози, які пов’язані з міжнародним тероризмом 

та, особливо, з можливим заволодінням і використанням систем ядерної, хімічної 

й біологічної зброї або окремих її елементів. Аналіз зазначених обставин 

свідчить, що питання РХБ захисту збройних сил і населення у сучасних умовах 

залишається досить актуальним. 

Сьогодні керівництво більшості країн світу не тільки визнає реальність 

і серйозність загрози застосування зброї масового ураження (далі ЗМУ), 

небезпеки РХБ зараження внаслідок руйнування потенційно небезпечних 

об’єктів, але й робить конкретні кроки у напрямку протидії цим викликам 

національній безпеці.  

Здійснюється спрямована підготовка збройних сил до ведення бойових дій 

в умовах застосування ЗМУ, вживаються заходи щодо удосконалення 

матеріально-технічної бази складових системи РХБ захисту із застосуванням 

новітніх інформаційних, нанобіотехнологій. Розроблення нових зразків засобів 

захисту здійснюється за всіма основними напрямами: виявлення та оцінювання 

РХБ обстановки; підтримання живучості військ (об’єктів, населення) в умовах 

РХБ зараження; ліквідація наслідків РХБ зараження; маскування дій військ та 

об’єктів із застосуванням аерозолів, захисних хімічних пін, радіопоглинальних 

лакофарбових сумішей з метою протидії високоточній зброї (далі ВТЗ); 

знищення та ураження особового складу, ОВТ противника вогнеметною зброєю. 

Сучасні ж завдання, що постають перед військами радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту, вимагають якісно нового підходу до виконання поставлених 

завдань шляхом вивчення набутого досвіду за часи їх існування та узагальнення 

і покращення принципів бойового застосування, управління, прийомів і способів 

дій підрозділів в умовах відповідної обстановки.  
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1. ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ВІЙСЬК РАДІАЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 

 

Підрозділи військ радіаційного, хімічного, біологічного (далі – РХБ) захисту 

призначені для РХБ захисту бойових дій з’єднань та частин родів військ, 

спеціальних військ і тилу, для РХБ захисту дій військ під час участі 

у міжнародних миротворчих операціях (далі – ММО), а також участі військ 

у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – НС). 

На них покладається: 

1) під час підготовки та ведення бойових дій, стабілізаційних дій – ведення 

РХБ розвідки; радіаційний і хімічний контроль; збирання, оброблення інформації 

про РХБ обстановку; спеціальне оброблення частин (підрозділів), знеособленого 

озброєння, техніки, боєприпасів та інших матеріальних засобів, а також 

дегазація, дезінфекція та дезінсекція обмундирування, ділянок місцевості, доріг 

і споруд; участь у ліквідації наслідків аварій (руйнувань) на підприємствах 

атомної енергетики і хімічної промисловості; застосування аерозолів для 

маскування дій своїх військ і протидії технічним засобам розвідки 

та високоточної зброї противника; знищення живої сили, ОВТ противника із 

залученням вогнеметних підрозділів, ремонт і відновлення озброєння військ РХБ 

захисту та засобів захисту. 

2) під час участі військ у ліквідації наслідків НС техногенного та 

природного характеру – РХБ розвідка, радіаційний і хімічний (далі РХ) контроль, 

збирання та оброблення інформації про РХБ обстановку в зоні НС; участь 

у першочергових (невідкладних) аварійно-рятувальних і ліквідаційних, а також 

у режимно-обмежувальних, аварійно-відновлювальних роботах; виявлення, 

ізоляція й нейтралізація радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів (речовин); 

відбирання та аналіз проб на предмет ідентифікації радіоактивних і хімічних 

речовин; спеціальне оброблення військ і постраждалого населення; дезактивація, 

дегазація, дезінфекція та пилепридушення на ділянках місцевості, дорогах 

і спорудах; участь у локалізації та гасінні пожеж; 

3) під час участі у ММО миротворчих контингентів Збройних Сил України – 

ведення РХБ розвідки у районах базових таборів, а також на основних об’єктах 

транспортної та соціально-економічної інфраструктури; участь у режимно-

обмежувальних заходах; участь у пошуках локалізації та нейтралізації елементів 

зброї масового ураження (далі – ЗМУ), місць зберігання сильнодіючих 

(отруйних) і радіоактивних речовин; виявлення та позначення районів 

застосування зброї зі збідненим ураном; зниження впливу на особовий склад 

антропогенних факторів навколишнього середовища. 

Для виконання цих завдань підрозділи військ РХБ захисту складаються із 

підрозділів: РХБ розвідки, радіаційного, хімічного контролю (далі РХ контролю), 

РХБ захисту, вогнеметних підрозділів, дегазації обмундирування та спорядження 
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(далі – ДОС), підрозділів аерозольного маскування, розрахунково-аналітичної 

станції (групи) (далі – РАСт (РАГ)) і ремонтних підрозділів. 

Принципи успішного виконання завдань підрозділами військ РХБ захисту – 

це основні вихідні положення, важливі науково-обґрунтовані та перевірені на 

практиці рекомендації щодо виконання завдань.  

Основними принципами успішного виконання завдань підрозділами військ 

РХБ захисту є: постійна бойова готовність підрозділів; рішучість, активність, 

безперервність, творчість та ініціатива під час виконання бойових завдань; 

організація та підтримання безперервної взаємодії з військовими частинами та 

підрозділами родів військ і спеціальних військ; раптовість дій і застосування 

військової хитрості (введення противника в оману); рішуче та своєчасне 

зосередження зусиль РХБ захисту на головному напрямку й у вирішальний 

момент; маневр силами і засобами військ РХБ захисту; всебічне забезпечення їх 

дій; повна напруга моральних і фізичних сил, використання морально-

психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання; непохитне та 

безперервне управління підрозділами військ РХБ захисту; своєчасне відновлення 

боєздатності підрозділів; надійний захист військ. 

Постійна бойова готовність підрозділів військ РХБ захисту полягає у їх 

здатності в будь-який час організовано, в установлений термін розпочати 

й успішно виконати поставлені завдання. 

Найважливішими елементами бойової готовності підрозділів військ РХБ 

захисту є: знання майбутніх бойових завдань і своєчасне, ще за мирного часу, 

вжиття заходів щодо підготовки до їх виконання; чітке несення бойового 

чергування; високий бойовий вишкіл особового складу та його готовність до дій 

в умовах сильного РХБ зараження; підтримання озброєння військ РХБ захисту 

і засобів захисту в готовності до негайного застосування, збереження запасів 

матеріальних засобів у необхідних розмірах; постійна готовність до відбиття 

раптового нападу противника; організоване приведення підрозділів до вищих 

ступенів бойової готовності; високий морально-психологічний стан, дисципліна 

та пильність особового складу. 

Відповідність бойових завдань підрозділів їх бойовим можливостям полягає 

в детальному оцінюванню оперативно-тактичної обстановки та їх реальних 

бойових можливостей із метою визначення найбільш раціональних способів 

виконання поставлених завдань. Для цього необхідно правильно окреслити обсяг 

бойових завдань відповідно до бойових можливостей підрозділів. 

Цей принцип потребує від командирів визначення і ставлення бойових 

завдань підрозділам відповідно до їх можливостей та не допускає покладання на 

них завдань, що неможливо виконати. Це досягається вибором найбільш 

раціонального варіанта побудови бойового порядку; встановленням способів 

виконання бойових завдань з урахуванням можливих варіантів дій противника; 

підсиленням і підтриманням підрозділів, що виконують головне завдання; 
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недопущенням шаблону під час визначення просторово-часових показників 

виконання бойових завдань. 

Рішучість, активність, безперервність, творчість та ініціатива виконання 

бойового завдання полягають: у знанні противника; зухвалих, сміливих та 

енергійних діях, здійснених наполегливо вдень і вночі в будь-яку погоду. 

Рішення командира на виконання бойового завдання має бути непохитним, 

донесеним до свідомості підлеглих та без вагань доведеним до кінця. 

Нерішучість і пасивність призводять до поразки. Найсуворішого осуду 

заслуговує той, хто, боячись відповідальності, виявив бездіяльність і не 

використав усіх сил, засобів і можливості для досягнення успіху. 

Організація та підтримання безперервної взаємодії з військовими частинами 

та підрозділами родів військ і спеціальних військ – одна з основних умов 

досягнення успіху в сучасному бою, що досягається узгодженням дій військових 

частин і підрозділів усіх родів військ та підрозділів військ РХБ захисту щодо 

завдань, напрямків, рубежів, об’єктів і способів виконання завдань РХБ захисту 

в інтересах найбільш успішного виконання бойових завдань 

загальновійськовими підрозділами. 

Взаємодію підрозділів військ РХБ захисту із військовими частинами та 

підрозділами родів військ і спеціальних військ організовує командир підрозділу 

за участю начальника служби РХБ захисту військової частини. В ході організації 

взаємодії командир підрозділу військ РХБ захисту зобов’язаний уточнити всі 

питання щодо послідовності виконання отриманого завдання. 

Раптовість дій і застосування військової хитрості (введення противника 

в оману) дозволяють дезорієнтувати противника, створити сприятливі умови 

військовим частинам і підрозділам родів військ, дії яких забезпечуються, для 

перемоги навіть над противником таким, який переважає за силою. 

Для досягнення раптовості необхідно: зберігати у таємниці замисел 

майбутніх дій і готування до них; випереджати противника в діях щодо 

здійснення заходів РХБ захисту; стрімко та швидко виконувати покладені 

завдання, застосовувати невідомі противнику засоби і способи дій, широко 

використовувати нічний час та інші умови обмеженої видимості для виконання 

завдань; уміло вживати заходів щодо маскування та протидії розвідці 

противника; суворо виконувати вимоги прихованого управління військами, 

безпеки зв’язку та режиму таємності. 

Військова хитрість полягає в уведенні противника в оману щодо дійсного 

стану і дій військ. Способи введення противника в оману залежать від 

обстановки, поставленого бойового завдання, ступеня готовності підрозділів до 

рішучих і нешаблонних дій в умовах суворого маскування, а також стану погоди, 

пори року та часу доби. Оманні дії мають бути простими за замислом 

і виконанням, організовуватися приховано, здійснюватися переконливо і вчасно.  

Рішуче зосередження зусиль РХБ захисту на головному напрямку та 

у вирішальний момент дозволяє за короткий термін вирішити завдання РХБ 
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захисту бойових дій в інтересах головного угрупування й забезпечити виконання 

ним покладених бойових завдань. На напрямку зосередження основних зусиль 

концентрується більшість боєздатних підрозділів, найефективніше озброєння 

військ РХБ захисту і засоби захисту та вміло використовується маневрування 

ними. 

Маневрування силами та засобами військ РХБ захисту здійснюється для 

створення найбільш вигідного угрупування щодо виконання завдань РХБ 

захисту, що має бути простим за задумом і виконуватися швидко та приховано. 

Швидкість маневрування підрозділами військ РХБ захисту досягається 

стрімкістю пересування та подоланням різних перешкод із ходу. 

Усебічне забезпечення дій підрозділів РХБ захисту полягає в підготовці та 

здійсненні заходів, спрямованих на підтримання підрозділів роти (взводу) 

у високій бойовій готовності; збереженні їх боєздатності та створенні їм 

сприятливих умов для виконання поставлених завдань. 

Усебічне забезпечення дій підрозділів РХБ захисту поділяється на бойове, 

морально-психологічне, матеріально-технічне та медичне, що організовується на 

підставі рішення командира і здійснюється безперервно під час підготовки та 

в ході бою командирами підрозділів. 

Повне напруження моральних і фізичних сил, використання морально-

психологічного фактора в інтересах виконання бойового завдання 

є найважливішою умовою досягнення успіху. Для цього необхідно: глибоко 

знати і формувати морально-психологічну обстановку в підрозділі через постійне 

спілкування з підлеглими; розуміти потреби підлеглих, поєднувати високу 

вимогливість із турботою про забезпечення всім необхідним для життя і бою; 

підтримувати високий рівень військової дисципліни та здатність протистояти 

ідеологічному і психологічному впливу противника; постійно вдосконалювати 

морально-психологічне забезпечення (далі – МПЗ) і бойове вміння; 

систематично вивчати морально-психологічний стан противника, здійснювати 

цілеспрямований психологічний вплив на його війська, активно протидіяти його 

психологічним диверсіям і пропаганді. 

Тверде і безперервне управління підрозділами дозволяє найбільш ефективно 

та повно використовувати їх бойові можливості. Це досягається: постійним 

знанням обстановки, своєчасним прийняттям командиром рішення та 

наполегливим втіленням його в життя; особистою відповідальністю командира 

за свої рішення, правильним використанням підпорядкованих підрозділів та 

виконанням поставлених завдань; чіткою організацією і забезпеченням 

виживаності пунктів управління (далі – ПУ), наявністю стійкого зв’язку 

з підрозділами. 

Захист військ спрямований на ослаблення впливу засобів ураження 

(звичайної, ядерної, хімічної, біологічної, запалювальної, високоточної та інших 

видів зброї), небезпечних факторів техногенного, радіоелектронного, 

інформаційного, психологічного, екологічного й іншого характеру з метою 
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збереження боєздатності підрозділів і створення умов для виконання 

поставлених завдань. 

Основними завданнями захисту військ у бою є: недопущення раптовості 

завдання противником масованих ударів і впливу небезпечних факторів; 

зниження ефективності ударів противника засобами ураження, ослаблення 

впливу небезпечних факторів; виявлення та ліквідація наслідків ударів 

противника і впливу небезпечних факторів; зниження та ліквідація наслідків 

негативного інформаційно-психологічного впливу противника; своєчасне 

відновлення боєздатності підрозділів. 

Своєчасне відновлення боєздатності підрозділів передбачає: відновлення 

порушеного управління; виявлення втрат й уточнення завдань підрозділам, що 

зберегли боєздатність; висування підрозділів, що втратили боєздатність, 

у безпечні райони; поповнення підрозділів особовим складом, озброєнням, 

військовою технікою та іншими матеріальними засобами; відновлення морально-

психологічного стану особового складу. У першу чергу відновлюється 

боєздатність підрозділів, що продовжують виконувати бойові завдання. 

Способи дій підрозділів військ РХБ захисту – це порядок та прийоми 

застосування сил і засобів для вирішення завдань РХБ захисту військ у бою. 

Вони передбачають: порядок і послідовність виконання завдання; побудову 

підрозділів для виконання завдання (бойовий порядок) і характер 

застосовуваного ними маневру. Способи дій визначаються командиром 

у рішенні на виконання бойових завдань та залежать від умов обстановки та 

характеру покладеного завдання. 

Підрозділи РХБ розвідки виконують свої завдання дозорами РХБ розвідки 

та постами РХБ спостереження в призначених для них районах, на маршрутах 

пересування військ, шляхах підвезення та евакуації до моменту заняття 

(проходу) цих районів військами з метою своєчасного виявлення радіоактивного, 

хімічного зараження місцевості, а також випадків застосування противником 

біологічних засобів. 

Підрозділи РХБ розвідки, з’ясовуючи обстановку, що склалася в результаті 

аварій (руйнувань) на підприємствах атомної енергетики та хімічної 

промисловості, здійснюють розвідку за встановленими маршрутами та 

контролюють зараження на місцевості й у повітрі у визначених точках, 

позначених орієнтирами. Після виявлення заражених районів (маршрутів) 

підрозділи РХБ розвідки позначають їх на місцевості знаками огородження. 

Підрозділи РХ контролю структурно входять до підрозділів РХБ захисту 

(роти РХБ захисту), а також спільно з ними виконують свої завдання за 

призначенням із метою оцінювання боєздатності підрозділів, визначення 

необхідності та обсягу спеціального оброблення, а також можливості знімання 

засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) після подолання зон зараження або 

проведення спеціальної обробки. 
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Підрозділи РХБ захисту виконують свої завдання в районі спеціальної 

обробки (далі – РСО), де розгортають контрольно-розподільний пост (далі – 

РАСт) та пункт контролю повноти спеціальної обробки як елемент КРП. 

Підрозділи РХБ захисту виконують свої завдання в РСО, що призначаються 

в місцях розташування військ, на маршрутах висування, в елементах їх бойового 

порядку, розгортаючи пункти спеціальної обробки (далі – ПуСО). Підрозділи 

РХБ захисту можуть розгортати ПуСО з ходу або завчасно. 

Завдання з дегазації та дезінфекції ділянок місцевості, доріг, переправ, 

об’єктів, а також щодо дезактивації доріг із твердим покриттям, вони виконують 

в повному складі підрозділу або з використанням частини сил і засобів. 

Підрозділи ДОС виконують завдання із дегазації, дезактивації та дезінфекції 

обмундирування, взуття, спорядження і засобів індивідуального захисту 

в районах зосередження зараженого майна, розташування речових складів 

і складів військово-технічного майна (далі – ВТМ) поблизу джерел води 

з урахуванням використання захисних і маскувальних властивостей місцевості. 

Для виконання цих завдань вони розгортають дегазаційні пункти. 

Основними способами дій підрозділів аерозольного маскування, залежно від 

характеру поставлених бойових завдань, є їх розгортання на всій площі, що 

маскується, або в лінію для маскування дій своїх військ і протидії технічним 

засобам розвідки та високоточної зброї противника. 

Маскування військ і об’єктів аерозолями від повітряного противника 

здійснюється способом ставлення аерозольних (димових) завіс на площі або 

об’єктових завіс для одночасного або почергового приховування дійсних 

(хибних) об’єктів (цілей), а також способом ставлення аерозольних захисних 

екранів за сигналом або в заданий час. 

Це досягається завчасним розгортанням димових засобів на визначених 

рубежах із прийняттям підрозділами кільцевого, по площині або комбінованого 

бойового порядку. 

Маскування військ від наземного противника здійснюється способом 

ставлення лінійних (флангових або фронтальних – щодо підрозділів, що 

маскуються) аерозольних (димових) завіс і досягається розгортанням димових 

машин на одній лінії з ходу або завчасним димопусканням у заданий час або за 

сигналом. 

Ставлення аерозольних (димових) завіс і екранів підрозділами аерозольного 

маскування здійснюється з місця або під час руху. Залежно від характеру впливу 

противника на війська і об’єкти підрозділи аерозольного маскування виконують 

безперервне, періодичне та пульсувальне димопускання. 

Вогнеметні підрозділи призначені для знищення живої сили противника, які 

розміщені відкрито або знаходяться в довготривалих вогневих та інших 

фортифікаційних спорудах, будівлях і бойовій, автомобільній та 

легкоброньованій техніці, а також ставлення короткочасних аерозольних завіс. 
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Основою бойового застосування вогнеметних підрозділів є їх дії 

безпосередньо у бойових порядках механізованих, аеромобільних підрозділів. 

У ході бою вогнеметні підрозділи виконують завдання щодо ураження живої 

сили, озброєння та техніки противника: 

– в обороні – на підступах до переднього краю, на флангах й у проміжках 

між підрозділами, що обороняються, а також у разі проведення ними контратак 

і знищення повітряних десантів; 

– у наступі – під час атаки та оволодіння опорним пунктом (позиціями) 

противника, у ході розвитку наступу, на флангах й у проміжках між підрозді-

лами, що наступають під час відбиття контратак противника та переслідування 

його, закріплення важливих смуг, об’єктів, плацдармів на водних перешкодах. 

У бою вогнеметні підрозділи застосовуються децентралізовано. Як правило, 

взвод підпорядковуються механізованому, аеромобільному батальйону, 

відділення – механізованій, аеромобільній роті. Передаються вогнеметні 

підрозділи поступово у повне підпорядкування відповідного загальновійськового 

командира і виконують усі поставлені завдання. Одна третина вогнеметників 

повинна знаходитися у резерві для виконання раптових завдань, або заміни 

вогнеметників, які втратили боєздатність або використали боєприпаси. 

РАСт (РАГ) здійснює оцінювання масштабів і наслідків застосування зброї 

масового ураження, а також руйнувань (аварій) на підприємствах атомної 

енергетики та хімічної промисловості. Вони виконують свої завдання на пунктах 

управління, для цього розгортають спеціальне обладнання комплектів РАСт-2М 

(РАГ-2М). 

Ремонтні підрозділи здійснюють технічне обслуговування та поточний 

і середній ремонт озброєння та засобів військ РХБ захисту підрозділів. Для 

виконання завдань вони розгортають пересувні ремонтні хімічні майстерні 

(далі – ПРХМ). 

Побудова підрозділів для виконання бойового завдання (димові підрозділи 

та підрозділи РХБ захисту під час дегазації місцевості приймають бойовий 

порядок) має відповідати поставленому завданню, способу його виконання 

і забезпечувати: найбільш повне використання своїх можливостей; своєчасне 

зосередження зусиль на обраному напрямку (районі); використання вигідних 

умов місцевості; своєчасне нарощування зусиль під час виконання завдань 

і здійснення маневру; найменшу уразливість від ударів усіх видів зброї; 

підтримання безперервного управління підрозділами і взаємодії. 

Підрозділи військ РХБ захисту застосовуються централізовано 

і децентралізовано. 

Централізоване застосування передбачає управління їх діями безпосереднім 

командиром (начальником). 

Децентралізоване застосування передбачає їх підпорядкування командиру 

частини (підрозділу) родів військ і спеціальних військ, яким вони додані на 

певний період бойових дій. 
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1.1. Підготовка підрозділів військ РХБ захисту 

до виконання бойового завдання 

 

1.1.1. Підготовка роти  

 

Підготовка до виконання поставленого завдання роти передбачає: 

організацію виконання поставленого завдання; облаштування району виконання 

поставленого завдання підрозділів, зайняття вказаного району, морально-

психологічне забезпечення, практичну роботу командира роти, його заступників 

у підрозділах (із метою контролю та надання допомоги) тощо. 

Організація виконання поставленого завдання полягає в: усвідомленні 

завдання, оцінюванні обстановки та прийнятті рішення; ставленні бойових 

завдань підрозділам; організації взаємодії, управлінні та всебічному 

забезпеченні. У результаті організації виконання поставленого завдання детально 

розробляються послідовність, терміни та способи дій усіх сил і засобів, що 

відображаються у відповідних бойових та інших документах. 

Робота командира роти залежить від конкретної обстановки, отриманого 

завдання і наявності часу та може здійснюватися методом послідовної, 

паралельної та паралельно-зустрічної роботи, а також комплексно шляхом 

поєднання різних методів. 

Метод послідовної роботи застосовується за наявності достатнього часу на 

підготовку до виконання отриманого завдання і здійснюється на підставі 

бойового наказу або бойового розпорядження старшого командира (начальника). 

При цьому робота щодо організації виконання завдання здійснюється спочатку 

у вищому штабі, а потім у роті. Цей метод є основним під час завчасної 

підготовки до виконання поставленого завдання. 

Командир роти, отримавши бойовий наказ (бойове розпорядження), 

усвідомлює завдання, визначає заходи, яких необхідно вжити для підготовки 

підрозділів до виконання отриманого завдання, затверджує (здійснює) 

розрахунок часу, орієнтує своїх заступників і командирів підрозділів про 

майбутні дії, віддає вказівки щодо виконання першочергових заходів 

з організації підготовки підрозділів до виконання отриманого завдання та 

підготовки роти до майбутніх дій, оцінює обстановку, одноосібно визначає 

замисел, формулює рішення і доповідає його старшому командиру, здійснює 

рекогносцирування, віддає бойовий наказ, організовує взаємодію і дає вказівки 

з управління та основних питань всебічного забезпечення дій підрозділів. 

Командир роти керує безпосередньою підготовкою підрозділів до бойового 

завдання й у визначений час доповідає старшому командирові про готовність до 

виконання поставленого завдання. 

Метод паралельної роботи застосовується у разі обмежених термінів 

підготовки до бойових дій. При цьому організація бойових дій у нижчих ланках 

розпочинається після визначення старшим командиром замислу бойового 



 15 

завдання і здійснюється паралельно на підставі відданих ним попередніх 

бойових розпоряджень. Цей метод є основним під час безпосередньої підготовки 

до виконання поставленого завдання. 

Командир роти, отримавши попереднє бойове розпорядження, спочатку 

виконує заходи, що передбачені методом послідовної роботи. Після визначення 

замислу та завдань підрозділам зі ступенем деталізації, що відповідає 

отриманому попередньому бойовому розпорядженню, доповідає його старшому 

командирові; доводить його своїм заступникам і віддає попередні бойові 

розпорядження підрозділам. З отриманням бойового наказу (бойового 

розпорядження) завершує формулювання рішення, здійснює рекогносцирування, 

уточнює завдання підрозділам, віддає бойовий наказ, взаємодіє і віддає вказівки 

з управління й основних питань всебічного забезпечення дій підрозділів. Керує 

безпосередньою підготовкою підрозділів до бойового завдання й у визначений 

час доповідає старшому командирові про готовність до виконання поставленого 

завдання. 

Метод паралельно-зустрічної роботи застосовується за умов критичного 

обмеження термінів підготовки до бойового завдання та недостатності 

інформації про обстановку. Сутність його полягає в тому, що робота з організації 

отриманого завдання у нижчих ланках розпочинається одразу після завершення 

у вищому штабі аналізу завдання на підставі орієнтування старшим командиром 

про майбутні дії та його вказівок щодо підготовки підрозділів до бойового 

завдання. При цьому орган управління нижчої ланки, виконуючи першочергові 

заходи в інтересах майбутніх дій, готує та надає у вищий штаб визначені дані та 

пропозиції щодо порядку застосування своїх підрозділів. Цей метод є основним 

під час виконання поставленого завдання. 

Командир роти, залежно від обстановки та наявності часу, до послідовності 

організації виконання поставленого завдання має ставитися творчо. У всіх 

випадках свою роботу він має проводити так, щоб забезпечити безперервне 

управління підрозділами, своєчасне прийняття та затвердження рішення, вчасне 

ставлення завдань і надання більшої частини часу підпорядкованим підрозділам 

на підготовку до виконання завдання. 

Усвідомлення завдання здійснюється з метою визначення вихідних даних 

для підготування виконання поставленого завдання. 

Командир роти, отримуючи завдання, повинен зрозуміти мету майбутніх 

дій, замисел старшого командира (начальника), своє завдання та спосіб його 

виконання, місце і роль свого підрозділу, завдання сусідів і підрозділів (частин) 

родів військ, в інтересах яких діє рота, порядок взаємодії з ними, а також час 

готовності до виконання завдання. 

Командир роти, усвідомивши завдання, має дійти висновків щодо 

організації виконання поставленого завдання в інтересах замислу. 

Оцінювання обстановки полягає у вивченні й аналізі факторів і умов, що 

впливають на якість виконання отриманого завдання. Оцінювання обстановки 
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передбачає оцінювання противника, своїх військ, району бойових дій 

(місцевості), сусідів, стану погоди, пори року, часу доби та інших факторів, що 

впливають на виконання бойового завдання. За кожним елементом оцінювання 

обстановки робляться висновки в інтересах елементів рішення. 

Оцінюючи противника, прогнозується: можливий склад, положення, стан 

і характер дій; радіаційно, хімічно небезпечні об’єкти (далі – РХНО) та наявність 

ЗМУ; особливості облаштування району бойових дій; ступінь захищеності, 

можливі шляхи висування і рубежі розгортання, систему вогню та загороджень із 

використанням ЗМУ, сильні й уразливі сторони противника. Оцінюючи свої 

війська, уточнюють: склад, стан, положення, характер дій штатних, доданих 

підрозділів і сусідів та умови взаємодії з ними; забезпеченість запасами 

матеріальних засобів; морально-психологічний стан особового складу. 

Оцінюючи район бойових дій, уточнюють дані про характер рельєфу, захисні 

й маскувальні властивості місцевості, стан шляхів маневрування, підвезення, 

евакуації, прохідність поза дорогами, наявність і характер мінно-вибухових 

і невибухових загороджень, радіаційну, хімічну, біологічну й суспільно-

політичну обстановку.  

Крім того, вищим штабом здійснюються розрахунки розподілу сил і засобів 

підрозділів військ РХБ захисту, часу висування в райони виконання завдань, 

проходження рубежів (пунктів), зайняття районів тощо. 

Командир роти за результатами оцінювання обстановки робить висновки 

й окреслює окремі елементи рішення. 

Командир роти приймає рішення одноосібно на підставі усвідомлення 

отриманого завдання, оцінювання обстановки та пропозицій заступників. 

Неповнота даних про обстановку не звільняє командира від своєчасного 

прийняття рішення.  

У рішенні командир визначає: замисел дій підрозділів; бойові завдання 

підрозділам; основні питання взаємодії, управління та всебічного забезпечення. 

Замисел дій підрозділів є основою рішення, залежить від отриманого 

завдання, місця і ролі роти та полягає у визначенні порядку і способів виконання 

отриманого завдання. У замислі визначаються: напрямок зосередження основних 

зусиль; способи виконання поставленого завдання (яке завдання, де, в якій 

послідовності та яким способом виконати із зазначенням порядку виконання та 

заходів щодо введення противника в оману); побудову підрозділів для виконання 

бойового завдання. 

Бойові завдання підрозділам перед виконанням поставленого завдання 

ставляться бойовим наказом (попередніми бойовими розпорядженнями), а в ході 

бою – бойовим розпорядженням. 

Командир роти в основних питаннях взаємодії визначає порядок взаємодії 

штатних, доданих підрозділів під час виконання поставлених завдань за 

рубежами (районах), напрямками дій і часом. 
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