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Анотація

Ракетні війська та артилерія (РВтА) — рід сухопутних військ, що складаються
із з’єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з’єднань і частин
гаубичної, гарматної, реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської
розвідки, мінометних підрозділів та підрозділів протитанкових керованих
ракет. Вони призначені для ураження живої сили, танків, артилерії,
протитанкових засобів противника, авіації, об’єктів ППО та інших важливих
об’єктів при веденні загальновійськової операції (бою). Ракетні війська та
артилерія є основною вогневою силою в операціях, що проводяться
Сухопутними військами із застосуванням звичайної зброї, й виконують до
65-70 % загального обсягу завдання із вогневого ураження противника. В
арміях країн західної Європи, НАТО та багатьох країн світу цей рід військ має
назву «польова артилерія».   

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться військовою
справою. Стане в нагоді під час підготовки військовослужбовців Збройних
Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України,
Служби безпеки України.
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ПЕРЕДМОВА 

Бойовий статут артилерії Збройних Сил України, частина ІІ (дивізіон, 

батарея, взвод, гармата) (далі – Статут) розроблено фахівцями Науково-

дослідного центру ракетних військ і артилерії та погоджено з управлінням 

ракетних військ і артилерії командування підготовки Командування 

Сухопутних військ Збройних Сил України. 

Усі питання, що стосуються Статуту, надсилати до Науково-дослідного 

центра ракетних військ і артилерії на адресу: 40021, м. Суми, вул. Герасима 

Кондратьєва, 165, Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії або 

svia@master.dod.ua (контактний телефон розробників – 0542-22-16-65). 
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ВСТУП 

Статут є основним керівним документом, який визначає порядок дій 

артилерійських підрозділів у загальновійськовому бою. 

Статутом визначаються обов’язки артилерійських командирів

(начальників) і штабів з підготовки підпорядкованих підрозділів до бойових 

дій та управління ними під час їх ведення. 

Положення, викладені у Статуті, слід застосовувати творчо, не 

допускаючи формалізму і шаблонності. Зміст і послідовність роботи 

артилерійських командирів (начальників) і штабів залежать від обстановки, 

що склалася, наявності часу, рішень загальновійськового командира та 

завдань, які необхідно виконувати. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Артилерійська батарея – вогневий артилерійський підрозділ

артилерійського дивізіону, мінометна батарея батальйону, основний 

вогневий артилерійський підрозділ батальйонної артилерії. Вони

складаються зі взводу управління та вогневих взводів. 

Артилерійський дивізіон – основний вогневий артилерійський 

підрозділ артилерійських частин та артилерії загальновійськової частини. 

Внутрішньопозиційний маневр – маневр артилерійського підрозділу

у межах зайнятого району ВП з метою швидкого виходу з-під можливого 

удару (вогню) противника. 

Вогневі можливості артилерійських підрозділів – обсяг вогневих 

завдань, який може бути виконаний визначеним складом артилерійських 

підрозділів за певний час або визначеною кількістю боєприпасів. Вони 

визначаються: кількістю уражених цілей; кількістю боєприпасів; розмірами 

площі, на якій може уражатися противник; кількістю та розмірами ділянок 

загороджувального вогню тощо. 

Вогневі можливості протитанкових підрозділів (ПТРез) – кількість 

танків, БМП (БТР), атаку яких вони можуть відбити своїм вогнем. 

Маневр вогнем – це зосередження вогню по одній цілі або 

розосередження його для одночасного ураження кількох цілей. 

Маневр підрозділами – організоване, приховане та швидке їх

переміщення за фронтом і в глибину з метою зайняття вигідного положення 

для виконання поставлених завдань. 

Міжпозиційний маневр – маневр між районами ВП артилерійського

підрозділу з метою зайняття вигідного положення для виконання визначених 

завдань або виведення підрозділів з-під можливого удару (вогню) 

противника. 

Район ВП артилерійського дивізіону (батареї) – ділянка місцевості, 

зайнята або підготовлена до зайняття вогневими підрозділами для ведення 

вогню. 

Район зосередження – ділянка місцевості, зайнята або підготовлена 

(намічена) для зайняття протитанковими артилерійськими підрозділами і 

забезпечує приховане розташування та своєчасний їх вихід на рубежі 

розгортання або в інший район. 

Рубіж розгортання – ділянка місцевості на танконебезпечному

напрямку, підготовлена (спланована) до зайняття або зайнята протитанковим 

артилерійським підрозділом для знищення атакуючих (контратакуючих) 

танків та інших броньованих машин противника. 

Тактична група – тимчасово створене військове формування зі складу

штатних підрозділів механізованої (танкової) бригади, посилене 

відповідними силами і засобами, склад яких визначається змістом і обсягом 

завдань, що виконуються. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення

та умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, шо скорочуються 

1 2 

АГ артилерійська група 

АР артилерійська розвідка 

АРГ артилерійська розвідувальна група 

АСУ автоматизована система управління 

буар батарея управління і артилерійської розвідки 

БМП бойова машина піхоти 

БпАК безпілотний авіаційний комплекс 

БпЛА безпілотний літальний апарат 

БрАГ бригадна артилерійська група 

БТГр батальйонна тактична група 

БТР бронетранспортер 

ВП вогнева позиція 

ВТБ високоточний боєприпас 

ВУП вогневе ураження противника 

ГПЗ головна похідна застава 

днар дивізіон артилерійської розвідки 

ЗВ зосереджений вогонь 

ЗВП закрита вогнева позиція 

ЗМУ зброя масового ураження 

КП командний пункт 

КСП командно-спостережний пункт 

МГП міжнародне гуманітарне право 

МтЗ матеріально-технічні засоби 

НАБр начальник артилерії бригади 

НЗВ нерухомий загороджувальний вогонь 

НЗФ незаконне збройне формування 

ПММ паливно-мастильні матеріали 

ППО протиповітряна оборона 

ПСіУВ НА Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії 

ПТРК протитанковий ракетний комплекс 

ПТрез протитанковий резерв 

ПТКР протитанкова керована ракета 
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ПУАР пункт управління артилерійською розвідкою 

ПУ пункт управління 

ПУВБ пункт управління вогнем батареї 

ПУВД пункт управління вогнем дивізіону 

РЕБ радіоелектронна боротьба 

РВК розвідувально-вогневий комплекс 

РЗЗ рухомий загін загородження 

РЗВ рухомий загороджувальний вогонь 

РЛС радіолокаційна станція 

РСЗВ реактивна система залпового вогню 

РТГр ротна тактична група 

СП спостережний пункт 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Призначення та основи бойових дій артилерійських підрозділів 

1. Артилерійські підрозділи призначені для ураження об’єктів (цілей)

противника з метою нанесення їм безповоротних втрат або заборони 

виконання завдань противником. Вони можуть виконувати завдання зі 

світлового забезпечення бойових дій загальновійськових підрозділів і 

стрільби артилерії вночі, розповсюдження агітаційного матеріалу, 

цілевказання та інші завдання. 

Протитанкові артилерійські підрозділи призначені для знищення 

танків, іншої броньованої техніки противника, протитанкових засобів, а 

також вони можуть залучатись до руйнування фортифікаційних та інших 

споруд. 

Підрозділи артилерійської розвідки призначені для добування 

розвідувальних даних про місцевість і противника в інтересах його ураження, 

а також для обслуговування стрільби артилерії. 

Артилерійський дивізіон1 – основний вогневий і тактичний 

артилерійський підрозділ. Він може уражати усіма або кількома батареями 

одну ціль або побатарейно – кілька цілей. 

Артилерійська батарея2 – вогневий і тактичний артилерійський 

підрозділ. Вона може одночасно уражати одну-дві цілі вогнем із закритої 

вогневої позиції або кілька цілей вогнем прямою наводкою. 

Вогневий взвод – вогневий і тактичний артилерійський підрозділ, який 

виконує вогневі завдання у складі батареї або самостійно. 

Взвод управління артилерійського дивізіону (батареї) – підрозділ 

бойового забезпечення, який призначений для ведення розвідки, 

обслуговування стрільби артилерії та забезпечення зв’язку. 

2. Протитанковий артилерійський дивізіон – основний вогневий і

тактичний підрозділ протитанкової артилерії. Під час виконання вогневих 

завдань прямою наводкою він може уражати одну або кілька груп цілей. 

Протитанкова артилерійська батарея (батарея ПТРК) – вогневий і

тактичний підрозділ протитанкової артилерії. Вона може одночасно уражати 

одну-дві цілі вогнем із закритої вогневої позиції або кілька цілей вогнем 

прямою наводкою. 

1 Артилерійський дивізіон – дивізіон гаубичної, пушечної артилерії та реактивний

артилерійський дивізіон. 
2 Артилерійська батарея – батарея гаубичної, пушечної, реактивної артилерії та мінометна 

батарея. 
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Протитанковий артилерійський взвод (взвод ПТРК) – вогневий і 

тактичний підрозділ протитанкової артилерії, який виконує вогневі завдання 

у складі батареї або самостійно. 

Гармата3 виконує вогневі завдання та діє у складі взводу або 

самостійно.  

3. Дивізіон артилерійської розвідки (батарея управління і

артилерійської розвідки) – підрозділ бойового забезпечення, який 

призначений для розвідки противника та місцевості, визначення координат 

об’єктів (цілей), обслуговування стрільби, топогеодезичної прив’язки та 

метеорологічної підготовки артилерійських підрозділів. 

Підрозділи дивізіону артилерійської розвідки (батареї управління і 

артилерійської розвідки) призначені: 

звукової розвідки – для розвідки батарей, взводів, гармат противника 

за звуком пострілів та обслуговування стрільби артилерії; 

радіолокаційної розвідки – для розвідки стартових позицій тактичних 

ракет і вогневих позицій (ВП) стріляючих гармат (мінометів) противника, 

виявлення та визначення поточних координат, швидкості руху цілей (танків, 

бойових машин піхоти (БМП), бронетранспортерів (БТР), автомобілів, живої 

сили, кораблів, десантно-висадочних засобів тощо) і обслуговування стрільби 

артилерії; 

оптичної розвідки – для виявлення та визначення полярних і 

прямокутних координат об’єктів (цілей), обслуговування стрільби артилерії 

та спостереження за діями противника і своїх військ; 

безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) – для ведення повітряної 

розвідки способами оптико-електронного спостереження, фотографування та 

застосування радіоелектронних засобів з метою розвідки (дорозвідки) 

об’єктів (цілей) противника, місцевості й обслуговування стрільби артилерії; 

топогеодезичні – для здійснення (контролю) топогеодезичної 

прив’язки елементів бойового порядку артилерії та розвитку артилерійської 

топогеодезичної мережі; 

метеорологічні – для наземних метеорологічних вимірювань і 

комплексного зондування атмосфери, складання та передачі в артилерійські 

бригади (підрозділи) бюлетенів “Метеосередній”; 

пункт управління артилерійською розвідкою (ПУАР) – для 

управління органами артилерійської розвідки, своєчасного збору й обробки 

розвідувальних відомостей і доведення розвідувальних даних про об’єкти 

(цілі) до артилерійських начальників (командирів). 

4. Для підсилення загальновійськових бригад4 (підрозділів) з метою

успішного виконання бойових завдань артилерійські підрозділи можуть 

додаватися або призначатися для підтримки. 

3 Гармата – гаубиця, пушка, бойова машина РСЗВ, міномет, ПТРК. 
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Додані артилерійські підрозділи підпорядковуються 

загальновійськовому командиру5 та виконують визначені ним завдання. Не 

виключається їх залучення до виконання вогневих завдань за рішенням 

старшого загальновійськового командира або старшого артилерійського 

командира (начальника). 

Підтримуючі артилерійські підрозділи, залишаючись у 

підпорядкуванні старшого артилерійського командира (начальника), 

виконують вогневі завдання, які визначені командиром загальновійськової 

бригади (підрозділу), яку підтримують в межах виділеного ресурсу 

боєприпасів. 

5. Під час ведення бойових дій артилерійський дивізіон може діяти у 

складі артилерійської групи (АГ), розвідувально-вогневого комплексу (РВК), 

батальйонної тактичної групи (БТГр), бути в безпосередньому 

підпорядкуванні командира загальновійськової бригади (підрозділу), 

складати артилерійський резерв. Він може додаватись загальновійськовій 

бригаді (підрозділу), яка діє у першому ешелоні, у складі передового, 

рейдового загону, авангарду або ар’єргарду або яка вводиться в бій. Дивізіон 

зі складу АГ також може призначатися для підтримки загальновійськової 

бригади (підрозділу). 

Артилерійська батарея діє, зазвичай, у складі дивізіону. Вона може 

діяти у складі РВК, додаватись загальновійськовому підрозділу, який діє у 

складі БТГр (РТГр), передового, рейдового загону, авангарду або ар’єргарду 

та який вводиться в бій. Артилерійська батарея, яка діє у складі дивізіону, 

також може призначатись для підтримки загальновійськового підрозділу. 

Мінометна батарея та протитанковий взвод (взвод ПТРК) 

загальновійськового батальйону, зазвичай, залишається у безпосередньому 

підпорядкуванні командира батальйону. 

Протитанковий артилерійський дивізіон (батарея), як правило, 

складає протитанковий резерв (ПТРез) або додається загальновійськовим 

підрозділам. 

Дивізіон артилерійської розвідки (днар), як правило, діє у складі АГ, 

яка виконує завдання на напрямку зосередження основних зусиль (головному 

напрямку). Також підрозділи дивізіону артилерійської розвідки можуть 

додаватися АГ (артилерійським дивізіонам), які діють на інших напрямках. 

Батарея управління і артилерійської розвідки (буар), як правило, 

залишається в безпосередньому підпорядкуванні начальника артилерії 

бригади (НАБр). Окремі підрозділи батареї управління і артилерійської 

 
4 Загальновійськова бригада – механізована, танкова, мотопіхотна, гірсько-штурмова, 

аеромобільна, десантно-штурмова, повітряно-десантна бригада, бригада морської піхоти. 
5 Загальновійськовий командир – командир (командувач) угруповання військ 

(оперативного, оперативно-тактичного), командир загальновійськової бригади, 

батальйону. 
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розвідки можуть додаватися БрАГ, входити до складу РВК, БТГр (РТГр, 

передового, рейдового загону). 

6. Під час ведення бойових дій артилерійські підрозділи здійснюють

маневр вогнем та підрозділами. 

Маневр вогнем полягає у своєчасному зосередженні вогню 

артилерійських підрозділів по одній цілі або по групі цілей, а також 

перенесення вогню з однієї цілі на іншу. 

Маневр підрозділами здійснюється з метою зайняття більш вигідного 

положення для ефективного виконання бойових завдань, а також для 

виведення їх з під вогню (ударів) противника. Він включає висування та 

розгортання у бойовий порядок, а також переміщення під час ведення 

бойових дій (міжпозиційний та внутрішньопозиційний маневр). 

Міжпозиційний маневр артилерійський підрозділ здійснює за 

командою (сигналом) або з дозволу старшого артилерійського командира 

(начальника), а доданий загальновійськовому підрозділу – з дозволу 

командира загальновійськового підрозділу. 

Залежно від умов обстановки дивізіон переміщується всіма батареями 

одночасно або побатарейно (повзводно). У ході переміщення дивізіон 

(батарея) має бути готовий розгорнутись у непідготовленому районі ВП для 

виконання вогневих завдань, що виникли під час здійснення маневру. 

Внутрішньопозиційний маневр артилерійських підрозділів

здійснюється за командою (сигналом) або з дозволу старшого командира 

(начальника). 

У всіх випадках артилерійські підрозділи переміщуються по черзі з 

таким розрахунком, щоб забезпечувалася безперервна вогнева підтримка 

підрозділів, які обороняються. 

7. Виконання завдань з вогневого ураження противника (ВУП) є 

головним змістом бойових дій артилерійських підрозділів. 

Завдання, які вирішуються вогнем артилерійських підрозділів (гармат, 

ПТРК), є вогневими завданнями. 

Артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання з закритих 

вогневих позицій або прямою наводкою. Для виконання завдань 

застосовуються боєприпаси у звичайному спорядженні, у тому числі 

високоточні та підвищеної потужності, запалювальні, димові, освітлювальні, 

агітаційні, кумулятивні, споряджені субелементами. 

Артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання з: 

ураження цілей з метою нанесення їм визначеного рівня безповоротних 

втрат, внаслідок яких цілі повністю або частково втрачають свою 

боєздатність; 

ураження цілей з метою заборони виконання завдань противником,

внаслідок чого цілі відмовляються або втрачають можливість діяти; 

світлового забезпечення бойових дій загальновійськових підрозділів і 

стрільби артилерії вночі; 
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розповсюдження агітаційного матеріалу; 

створення (пристрілювання) реперів; 

цілевказання тощо. 

Ціль – об’єкт противника, який прийнятий до ураження. 

Цілі поділяються: 

за складом – на одиночні та групові; 

за умовами спостереження – на спостережувані та неспостережувані; 

за рухомістю – на рухомі та нерухомі; 

за ступенем укритості – на відкриті та укриті; 

за ступенем захищеності – на броньовані та неброньовані; 

за маневреністю – на високоманеврені, низькоманеврені, неманеврені 

та стаціонарні. 

8. Під час виконання вогневих завдань з ураження цілей артилерійські 

підрозділи застосовують наступні види вогню: вогонь по одиночній цілі, 

зосереджений вогонь, нерухомий і рухомий загороджувальний вогонь. 

(додаток 1). 

Вогонь по одиночній цілі – вогонь взводу або гармати, що ведеться 

самостійно прямою (напівпрямою) наводкою або із закритих ВП, у тому 

числі й високоточними боєприпасами (ВТБ). 

Зосереджений вогонь (ЗВ) – вогонь, що ведеться батареєю 

(дивізіоном) або одночасно батареями (дивізіонами) по одній цілі. 

Нерухомий загороджувальний вогонь (НЗВ) – суцільна вогнева 

завіса, що створюється на одному (одинарний НЗВ) або одночасно на 

декількох (глибокий НЗВ) рубежах перед фронтом атакуючого 

(контратакуючого) противника. 

Рухомий загороджувальний вогонь (РЗВ) – суцільна вогнева завіса, 

що створюється на одному (одинарний РЗВ) або одночасно на двох 

(подвійний РЗВ) рубежах на шляху руху танків (БМП, БТР) противника і 

послідовно переноситься на інші призначені рубежі з виходом основної 

кількості атакуючих (контратакуючих) танків (БМП, БТР) противника із 

зони вогню. 

9. Артилерійські підрозділи самостійно або разом з іншими засобами 

вогневого ураження застосовують наступні способи виконання завдань з 

ураження противника: вогневий мішок; вогневий коридор; вогневі тиски; 

вогневе блокування; вогневе окаймлення; вогневе прочісування 

(додаток 2). 

Вогневий мішок – рубежі загороджувального або ділянки 

зосередженого вогню з трьох сторін по ділянці (району) місцевості, де 

знаходиться противник.  

Вогневий коридор – рубежі загороджувального, ділянки 

зосередженого вогню та вогонь батарей (взводів) по одиночних цілях уздовж 

маршрутів руху військ на напрямках можливих дій (провокацій) противника. 
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Вогневі тиски – рубежі послідовного зосередження вогню та ділянки 

зосередженого вогню, що послідовно переносяться з флангів району 

розташування противника в середину цього району.  

Вогневе блокування – рубежі загороджувального, ділянки 

зосередженого вогню та вогонь артилерії по одиночних цілях по периметру 

району розташування противника.  

Вогневе окаймлення – рубежі загороджувального, ділянки 

зосередженого вогню та вогонь артилерії по одиночних цілях навколо 

районів зосередження (базових районів, пунктів управління (ПУ), об’єктів 

тилу) своїх військ (сил).  

Вогневе прочісування – рубежі послідовного зосередження вогню, 

ділянки зосередженого вогню по місцях прихованого розташування живої 

сили противника перед фронтом дій своїх військ, що здійснюють 

прочісування, та з просуванням яких вогонь послідовно переноситься з 

рубежу на рубіж. 

10. Під час виконання завдань артилерійські підрозділи діють у

похідних або бойових порядках. 

Похідний порядок – побудова підрозділів артилерії для пересування в 

колонах. Він повинен забезпечувати: 

високу швидкість руху; 

швидке розгортання в бойовий порядок; 

найменшу уразливість від ударів усіма видами зброї противника; 

ефективне управління підрозділом (додаток 3). 

Бойовий порядок – побудова підрозділів артилерії для виконання 

поставлених завдань. Він повинен забезпечувати: 

виконання поставлених завдань; 

максимальне використання бойових можливостей підрозділів

відповідно до їх призначення; 

ефективне управління; 

можливість здійснення своєчасного маневру; 

прихованість розташування та найменшу уразливість від ударів усіма

видами зброї противника; 

взаємодію із загальновійськовими бригадами (підрозділами). 

11. Бойовий порядок артилерійського дивізіону складається з

бойових порядків батарей і підрозділів артилерійської розвідки (АР), пункту 

управління вогнем дивізіону (ПУВД), а за необхідності – командно-

спостережного пункту (КСП) та спостереженого пункту (СП) (передового, 

бокового) дивізіону (додаток 4). 

Бойовий порядок протитанкового артилерійського дивізіону на 

рубежі розгортання складається з бойових порядків батарей і КСП дивізіону 

(додаток 5). 
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Бойовий порядок артилерійської батареї складається з бойових

порядків вогневих взводів, пункту управління вогнем батареї (ПУВБ), а за 

необхідності – КСП та СП (передового, бокового) батареї (додаток 6). 

Бойовий порядок протитанкової артилерійської батареї (батареї 

ПТРК) на рубежі розгортання складається з бойових порядків взводів та 

КСП батареї. 

Бойовий порядок вогневого (протитанкового) взводу складається з 

гармат (ПТРК), розташованих на ВП. У протитанковому взводі, крім того, 

розгортають КСП взводу. 

12. Бойовий порядок дивізіону артилерійської розвідки (батареї

управління і артилерійської розвідки) складається з бойових порядків його 

підрозділів артилерійської розвідки. 

Бойовий порядок батареї звукової розвідки складається з бойових 

порядків взводів звукової розвідки. Бойовий порядок взводу звукової 

розвідки складається з базних пунктів, центрального пункту та 

метеорологічного посту. 

Бойовий порядок батареї радіолокаційної розвідки складається з 

бойових порядків взводів радіолокаційної розвідки. Бойовий порядок взводу 

радіолокаційної розвідки складається з радіолокаційних станцій (РЛС), 

розгорнутих на позиціях. 

Бойовий порядок взводу артилерійської розвідки складається з КСП 

взводу, СП, рухомого розвідувального пункту, розгорнутого на позиції, та 

пункту обробки даних. 

Бойовий порядок підрозділу безпілотних авіаційних комплексів

(БпАК) складається з майданчиків для запуску та приземлення безпілотних 

літальних апаратів (БпЛА) та мобільного пункту управління. 

Бойовий порядок метеорологічної батареї складається з бойових 

порядків метеорологічних взводів і пункту управління батареєю. Бойовий 

порядок метеорологічного взводу складається з метеорологічного комплексу, 

розгорнутого в бойовий порядок на пункті зондування. 

Дивізіону артилерійської розвідки (батареї управління і артилерійської 

розвідки) для розгортання в бойовий порядок призначають як основний, так і 

запасні рубежі розгортання розміром по фронту – 16-20 км (8-10 км). 

Підрозділи по фронту можуть розгортатися: 

батарея (взвод) звукової розвідки – 8-10 км; 

взвод артилерійської розвідки – 0,5-1 км. 

13. Для розгортання в бойовий порядок артилерійському дивізіону,

зазвичай, призначають основний, запасний і тимчасовий райони ВП, рубіж 

(район, місце) КСП. 

Для введення противника в оману щодо дійсного розташування 

артилерійських підрозділів за планом старшого командира (начальника) 

можуть обладнуватись фіктивні ВП і СП. 
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