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Анотація

Механізовані війська — рід військ, що складає основу Сухопутних військ
України. Підрозділи механізованих військ виконують завдання щодо
утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, відбиття ударів противника,
прориву оборони противника, розгрому його військ, захвату важливих
районів, рубежів та об’єктів, діють у складі морських та повітряних десантів.
Механізовані з’єднання поряд з танковими використовуються для введення у
прорив і розвитку успіху на велику глибину, для оточення та розгрому
супротивника, переслідування та виконання інших завдань. Танкові війська
застосовуються переважно спільно з механізованими військами на головних
напрямках і виконують такі основні завдання: у обороні – з безпосередньої
підтримки механізованих військ при відбитті наступу противника і нанесенню
контратак і контрударів; у наступі – з нанесення потужних розсікаючих ударів
на велику глибину, розвитку успіху, розгрому противника в зустрічних боях і
битвах.  

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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Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Механізовані і танкові військові частини та підрозділи під час бойового 

застосування ведуть воєнні дії тактичного рівня, формами яких є бойові дії, бій, 
удар. 

Бойові дії – особлива форма воєнних дій тактичного рівня, яка 
застосовується військовими частин і підрозділами для виконання тактичних 
(оперативно-тактичних) бойових завдань у рамках операції угруповання військ 
або самостійно, а також між боями (операціями). 

Бій – основна форма воєнних дій тактичного рівня, яка уявляє собою 
узгоджені за метою, завданнями, місцем і часом удари, вогонь і маневр 
військових частин, підрозділів (кораблів, літаків), які ведуться за єдиним 
замислом і планом для виконання тактичних бойових завдань в обмеженому 
районі впродовж короткого періоду часу. 

Бій може бути загальновійськовим, вогневим, повітряним, 
протиповітряним, морським. 

Складовими елементами бою є удар, вогонь і маневр. 
Удар – складова бойових дій (бою), а також особлива форма бойового 

застосування військових частин, що полягає в одночасному ураженні військ і 
об’єктів противника потужною дією на них зброєю або військами. 

За масштабом удари поділяються на оперативні і тактичні; залежно від 
засобів, що застосовуються – на вогневі та удари військами (силами). 

Вогневі удари за засобами доставки можуть бути ракетними, 
артилерійськими та авіаційними; за кількістю засобів, які беруть участь, і 
об’єктів, що підлягають ураженню, – зосереджені, групові і поодинокі. 

Вогонь – ураження противника стрільбою (пуском) з різних видів зброї 
(озброєння). Вогонь розрізняють: 

за тактичними завданнями, які вирішуються, – на знищення, подавлення, 
виснаження, руйнування, задимлення (засліплювання), освітлення тощо; 

за видами зброї – зі стрілецької зброї, гранатометів, танків (танкових 
гармат і кулеметів), БМП (БТР), артилерії, мінометів, ПТРК, зенітних ракетних, 
зенітних ракетно-артилерійських, зенітних артилерійських комплексів (бойових 
машин, установок) тощо; 

за способами ведення – прямою, напівпрямою наводкою, із закритих 
вогневих позицій; 

за напруженістю – короткочасний (поодинокими пострілами, короткими 
або довгими чергами), безперервний, кинджальний, швидкий, методичний, 
залповий тощо; 

за напрямком стрільби – фронтальний, фланговий, перехресний; 
за способами стрільби – з місця, із зупинки (з короткої зупинки), з ходу, з 

борта, з розсіюванням по фронту, з розсіюванням углиб, по площі та ін.; 
за видами – по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний, масований 

тощо. 
Маневр – організоване пересування військових частин і підрозділів у ході 

бою (дій) з метою зайняття вигідного положення відносно противника і 
зосередження необхідних сил і засобів на новому напрямку (рубежі, районі), 
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виведення військових частин та підрозділів з-під ударів противника, а також 
для підвищення ефективності ураження противника. 

Видами маневру є: охоплення, обхід, відхід і маневр вогнем. 
Охоплення – маневр, який здійснюється підрозділами для виходу у фланг 

противнику. 
Обхід – більш глибокий маневр, який здійснюється підрозділами для 

виходу в тил противнику. 
Охоплення і обхід здійснюється у тактичній і вогневій взаємодії з 

підрозділами, які наступають з фронту, а також з тактичним повітряним 
(морським) десантом у разі його застосування. 

Відхід – маневр, який здійснюється підрозділами з метою виходу з-під 
ударів сил противника, що переважають, недопущення оточення або зайняття 
вигіднішого рубежу (району) для подальших дій. Відхід проводиться тільки з 
дозволу або за наказом старшого командира. 

Маневр вогнем полягає в зосередженні вогню високої щільності по 
найважливіших цілях противника, розподіленні його для одночасного ураження 
декількох цілей або перенесенні вогню на нові цілі. 

2. Механізовані і танкові військові частини та підрозділи можуть брати 
участь у стабілізаційних діях військ та виконанні інших, визначених 
законодавством України, завдань. 

Стабілізаційні дії військ – форма воєнних дій, яка уявляє собою 
організоване застосування визначеного складу військ у взаємодії з органами і 
підрозділами ІВФ та ПрО у межах стабілізаційної та інших операцій або 
самостійно для стабілізації обстановки у кризовому районі. 

Іншими, визначеними законодавством України завданнями, до яких 
можуть залучатись механізовані і танкові військові частини (підрозділи), є 
участь у спеціальних проти диверсійних та антитерористичних операціях. 

1.1. Основи загальновійськового бою 
3. Загальновійськовий бій – різновид бою, який ведеться об’єднаними 

зусиллями військових частин і підрозділів різних родів військ та спеціальних 
військ СВ у взаємодії з іншими видами ЗСУ, а також органами і підрозділами 
ІВФ та ПрО. Основними видами загальновійськового бою є оборонний і 
наступальний бій. 

4. Основними характерними рисами сучасного загальновійськового бою 
є: рішучість у досягненні мети, висока напруженість, швидкоплинність, різки 
зміни обстановки, наземно-повітряний характер, застосування різноманітних 
засобів ураження і способів ведення бою, швидкий перехід від одних видів дій 
до інших, широке застосування технічних засобів і автоматизованих систем. 

5. До основних принципів ведення сучасного загальновійськового бою 
належать: постійна бойова готовність військових частин і підрозділів; 
відповідність бойових завдань підрозділів їх бойовим можливостям; раптовість 
дій і застосування військової хитрості (введення противника в оману); рішуче 
зосередження зусиль на головному напрямку та у вирішальний момент; маневр 
підрозділами та вогнем; рішучість, активність і безперервність ведення бою; 
організація і підтримання безперервної взаємодії; тверде і безперервне 
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управління підрозділами; всебічне забезпечення бою; надійний захист військ; 
завчасне створення резерву сил та засобів; своєчасне відновлення боєздатності 
підрозділів; повна напруга моральних і фізичних сил в інтересах виконання 
бойового завдання. 

6. Умови ведення загальновійськового бою характеризуються 
положенням противника, станом свої військ, наявністю часу на проведення 
необхідних заходів, порою року, часом доби, погодними та іншими умовами 
обстановки в районі дій. Умови ведення бою можуть сприяти діям підрозділів 
або ускладнювати їм виконання бойового завдання. 

Особливими умовами ведення загальновійськового бою є ведення бою у 
населеному пункті, на водній перешкоді (морському узбережжі), вночі, взимку, 
у лісі, у горах, у степовій місцевості. 

7. Основними способами ведення загальновійськового бою є послідовний 
розгром підрозділів противника або одночасне ураження противника на всю 
глибину побудови його бойового порядку. 

При  послідовному  розгромі  підрозділів противника важливе значення 
мають: надійне вогневе ураження найважливіших об’єктів (цілей) противника 
та своєчасний маневр ударами і вогнем; зосередження сил і засобів для 
утримання важливих рубежів (районів, позицій) і нарощування зусиль для 
розвитку успіху на головному напрямку; використання результатів ударів і 
вогню для завершення розгрому противника. 

При  одночасному  ураженні  противника на всю глибину побудови 
його бойового порядку важливе значення мають: вогневе ураження об’єктів 
(цілей) противника, який безпосередньо протистоїть, з одночасним вогневим 
впливом на його резерви і важливі об’єкти в глибині; поєднання ударів 
військами і вогню всіх засобів, широке застосування ВТЗ; підтримання 
взаємодії між підрозділами, які ведуть бій (дії) і засобами ураження; своєчасне 
відновлення боєздатності своїх військ, організація і ураження їх подальших дій. 

8. Основними силами і засобами, яким належить вирішальне значення у 
веденні загальновійськового бою, є механізовані і танкові війська. Вони 
призначені для безпосереднього знищення противника в ближньому бою і 
виконання основних тактичних завдань: в обороні – утримання районів, 
рубежів, позицій, відбиття ударів противника і нанесення ураження його 
підрозділам; у наступі – розгром противника, що обороняється, захоплення 
важливих районів, рубежів, об’єктів. 

Механізований (танковий) батальйон – тактична одиниця механізованих 
(танкових) військ, самостійне військове формуванням, що складається із 
підрозділів і призначене для виконання тактичних бойових завдань; рота – 
нижча тактична одиниця, несамостійне військове формування, що складається 
із взводів і відділень, призначене для виконання тактичних бойових завдань. 

Батальйон (рота) застосовується як самостійно, так і у взаємодії з 
підрозділами інших родів військ і спеціальних військ. Окремі тактичні 
(спеціальні, специфічні) завдання він може виконувати спільно з органами і 
підрозділами ІВФ і ПрО. 

11. З метою надання більшої самостійності механізованому (танковому) 
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підрозділу для виконання бойового завдання можуть бути додані або виділені 
для підтримки інші підрозділи. 

Додані  підрозділи  (сили і засоби) переходять у тимчасове 
підпорядкування командиру загальновійськового підрозділу і виконують 
поставлені ним завдання. Вихід їх із підпорядкування здійснюють за вказівкою 
старшого командира. 

Підтримуючі  підрозділи  залишаються в підпорядкуванні своїх 
прямих командирів (начальників) та виконують поставлені ними завдання, а 
також завдання, які поставлені командиром підрозділу, що підтримується, в 
межах виділеного для нього рішенням старшого командира ресурсу (наряду) 
сил. 

Механізованому і танковому батальйону (роті) можуть бути додані або 
підтримувати їх дії артилерійський підрозділ (на приморському напрямку 
також корабельна артилерія), підрозділ ППО СВ; взаємодіяти з ними – 
підрозділи високомобільних десантних військ та авіації СВ; забезпечувати їх дії 
– підрозділи розвідки, зв’язку, РЕБ, інженерних військ і військ РХБз, а також 
матеріально-технічного і медичного забезпечення. Крім того, механізованим 
підрозділам можуть додаватися танкові, а танковим – механізовані підрозділи. 

Артилерійські підрозділи призначені для ураження: ЗМУ, наземних 
елементів систем ВТЗ; пускових установок тактичних ракет; артилерійських 
(мінометних) батарей (взводів); ПУ військами та зброєю; танків, БМП та інших 
броньованих об’єктів; літаків та вертольотів на аеродромах і посадкових 
майданчиках; на приморських напрямках бойових кораблів і катерів; живої 
сили та вогневих засобів на позиціях і у районах зосередження; засобів ППО, 
розвідки, РЕБ; руйнування фортифікаційних споруд; здійснення дистанційного 
мінування місцевості, світлового забезпечення, постановки аерозольних 
(димових) завіс, розповсюдження агітаційного матеріалу. Вони включають 
підрозділи гаубичної, гарматної, реактивної, протитанкової артилерії, 
мінометів, протитанкових ракетних комплексів. 

Артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання із закритих вогневих 
позицій або прямою наводкою. Вогонь прямою наводкою застосовується для 
знищення танків, інших броньованих та протитанкових засобів. 

Для виконання завдань застосовуються боєприпаси в звичайному 
спорядженні та підвищеної потужності, у тому числі високоточні, 
запалювальні, димові, освітлювальні, агітаційні, кумулятивні, споряджені 
субелементами та інші. 

Батальйонна артилерія та додані батальйону (роті) артилерійські 
підрозділи під час ВУП можуть самостійно застосовувати наступні види вогню: 
вогонь по окремій цілі, зосереджений вогонь, нерухомий та рухомий 
загороджувальний вогонь, а також залучатися до ведення масованого вогню, 
послідовного зосередження вогню й загороджувального вогню в складі 
артилерійських груп або разом з ними. 

Вогонь по окремій цілі (груповій або одиночній) – вогонь батареї, взводу 
або гармати (міномета, бойової машини, ПТРК), який ведеться самостійно із 
закритої вогневої позиції або прямою наводкою. 
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Зосереджений вогонь – вогонь, який ведеться одночасно декількома 
батареями (дивізіонами) по одній цілі. 

Нерухомий загороджувальний вогонь – суцільна вогнева завіса, яка 
створюється на одному (одинарний) або одночасно на декількох (глибокий) 
рубежах перед фронтом атакуючого (контратакуючого) противника. 

Рухомий загороджувальний вогонь – суцільна вогнева завіса, яка 
створюється на одному (одинарний) або одночасно на двох (подвійний) 
рубежах на шляху руху танків та інших броньованих машин противника і 
послідовно переноситься на інші визначені рубежі у міру виходу основної маси 
цих машин із зони вогню. 

Підрозділи військ протиповітряної оборони Сухопутних військ 
призначені для прикриття батальйону (роти) у всіх видах бою (дій) від ударів з 
повітря, боротьби з авіацією і повітряними десантами, в окремих випадках 
можуть залучатися й для боротьби з наземним противником. Вони включають 
зенітні ракетні, зенітні ракетно-артилерійські, зенітні артилерійські підрозділи. 

Підрозділи ППО, які додаються батальйону (роті), можуть вести вогонь із 
підготовлених стартових (вогневих) позицій, під час руху (на плаву) або з 
коротких зупинок і здатні знищувати повітряного противника на гранично 
малих і малих висотах. 

Підрозділи високомобільних десантних військ призначені для дій у 
глибині бойового порядку (розташування) противника або на території, якій 
загрожує захоплення противником та ведення аеромобільних (аеромобільно-
ударних, аеромобільно-патрульних, аеромобільно-пошукових) і десантно-
штурмових (десантно-ударних, десантно-рейдових, десантно-пошукових) дій, а 
також виконання тактичних завдань загальновійськового бою, які неможливо 
ефективно вирішити іншими силами і засобами. До їх складу входять 
аеромобільні та парашутно-десантні підрозділи. 

Всі підрозділи високомобільних десантних військ можуть здійснювати 
десантування парашутним, посадковим та комбінованим способом у залежності 
від поставлених завдань та умов обстановки. При цьому аеромобільні 
підрозділи здійснюють десантування, як правило, вертольотами і діють спільно 
з ними, а парашутно-десантні – літаками і діють самостійно. 

Підрозділи авіації Сухопутних військ призначені для авіаційної 
підтримки бою (дій) військ, ураження об’єктів противника на передньому краї і 
в тактичній глибині, транспортування тактичних повітряних десантів, 
забезпечення дій і маневру загальновійськових підрозділів, забезпечення 
управління військами та зв’язку, ведення повітряної розвідки і коректування 
вогню, РЕБ, мінування з повітря і постановки димових (аерозольних) завіс, 
виконання пошукових і рятувальних заходів, перевезення МтЗ, евакуації 
поранених і хворих та вирішення інших завдань. 

Підрозділи розвідки призначені для добування відомостей про 
противника та місцевість, а також для виконання спеціальних за видами 
розвідки завдань. До них належать підрозділи військової, радіоелектронної, 
артилерійської, інженерної, РХБр. 
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Підрозділи зв’язку призначені для розгортання і забезпечення 
експлуатації засобів зв’язку і АУВ, виконання організаційних і технічних 
заходів щодо забезпечення зв’язку у всіх видах бою (дій) підрозділів. 

Підрозділи радіоелектронної боротьби призначені для дезорганізації 
управління військами і зброєю противника шляхом радіоелектронного 
подавлення його засобів зв’язку, радіолокації, радіонавігації, радіоелектронних 
(оптико-електронних) засобів управління і наведення зброї, протидії технічним 
засобам розвідки, а також прикриття підрозділів і об’єктів від ураження 
боєприпасами з радіопідривниками. 

Підрозділи військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту 
призначені для виявлення РХБ обстановки, виконання заходів підвищення 
живучості військ, ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ, 
руйнування радіаційно і хімічно небезпечних об’єктів, маскування дій військ 
(об’ктів) аерозолями (димами) та нанесення ураження противнику вогнеметною 
зброєю. 

Підрозділи інженерних військ призначені для підвищення захисту 
підрозділів та об’єктів від засобів ураження, забезпечення їх мобільності та 
завдання втрат противнику застосуванням інженерних боєприпасів. 

Підрозділи матеріально-технічного забезпечення призначені для 
накопичення до встановлених норм і збереження запасів МтЗ, своєчасного 
забезпечення ними підрозділів, а також відновлення в разі пошкоджень, 
поповнення замість витрачених і втрачених. Вони поділяються на підрозділи 
тилового та технічного забезпечення. 

Підрозділи тилового забезпечення призначені для утримання запасів ракет, 
боєприпасів, ПММ та інших матеріально-технічних засобів і забезпечення ними 
підрозділів, а також забезпечення особового складу гарячою їжею та водою. 

Підрозділи технічного забезпечення призначені для забезпечення 
підрозділів ракетами, боєприпасами і ВТМ, зберігання і підтримки їх в 
готовності до бойового застування (використання); відновлення пошкодженого 
ОВТ, а також надання допомоги екіпажам (розрахункам), механікам-водіям 
(водіям) у проведенні їх технічного обслуговування та усуненні виявлених 
несправностей. 

Підрозділи медичного забезпечення призначені для проведення 
лікувально-евакуаційних, санітарно-епідеміологічних заходів, а також заходів 
по захисту особового складу від ЗМУ (факторів, які виникають внаслідок 
руйнування об’єктів атомної енергетики, хімічної і біологічної промисловості) 
під час підготовки і ведення бою (дій). 

12. Залежно від умов обстановки і особливостей бойового завдання 
батальйон (рота), може діяти в похідному, передбойовому та бойовому 
порядках. 

Похідний порядок – шикування підрозділів для пересування в колонах. Він 
повинен забезпечувати високу швидкість руху; зручне та своєчасне розгортання 
в передбойовий та бойовий порядки; найменшу уразливість від ударів всіма 
видами зброї противника; підтримання стійкого управління підрозділами. 

Передбойовий порядок – шикування підрозділів для пересування в 
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колонах, які рознесені по фронту та вглибину. Він повинен забезпечувати 
швидке розгортання в бойовий порядок; високі темпи просування з подоланням 
загороджень, зон зараження, районів руйнувань, пожеж і затоплень; найменшу 
уразливість від ударів всіма видами зброї противника; підтримання взаємодії 
між підрозділами і стійкого управління ними. 

Бойовий порядок – шикування підрозділів для ведення бою. Він повинен 
відповідати завданню, замислу бою та забезпечувати: успішне ведення бою в 
умовах застосування противником ВТЗ та інших засобів ураження; найбільш 
повне використання бойових можливостей підрозділів; своєчасне зосередження 
зусиль на вибраному напрямку (в районі); надійне ураження противника на всю 
глибину його бойового порядку; швидке використання результатів ВУП і 
вигідних умов місцевості; нарощування зусиль у ході бою і здійснення 
маневру; можливість відбиття ударів противника з повітря, знищення його 
тактичних десантів і ДРС; найменшу уразливість підрозділів від ударів усіх 
видів зброї; підтримку безперервної взаємодії і зручність управління 
підрозділами. 

13. Бойовий порядок батальйону (роти) складається з підрозділів 
першого ешелону, другого ешелону або загальновійськового резерву, вогневих 
засобів і підрозділів посилення, які залишаються в безпосередньому 
підпорядкуванні командира батальйону (роти) (артилерійські, ППО, 
протитанкові, гранатометні тощо). В обороні бойовий порядок батальйону 
(роти) може також включати бронегрупу і вогневі засідки та інші елементи. 

Для забезпечення дій підрозділів створюються розвідувальні органи і 
органи охорони, загони (групи) забезпечення руху, розгородження, ліквідації 
наслідків застосування противником запалювальної зброї та інші тимчасові 
формування. 

Батальйон (рота) може бути елементом бойового порядку угруповання 
старшого командира і діяти в якості (у складі) передового, спеціального, 
обхідного, рейдового, розвідувального, штурмового, винищувально-
протидиверсійного загону (групи), тактичного повітряного (морського) 
десанту, протидесантного резерву. 

На основі механізованих (танкових) підрозділів може створюватись 
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. 

Тактична група застосовується для самостійного виконання найбільш 
важливих тактичних завдань: утримання важливих районів, рубежів і позицій, 
відбиття наступу основного угруповання противника; прориву оборони 
противника, штурму і захоплення важливих об’єктів; форсування водних 
перешкод, захоплення плацдармів, переслідування противника, що відходить; 
проведення рейдових, обхідних, ізоляційних, блокувальних, розвідувально-
ударних дій, охорони важливих об’єктів і комунікацій. 

Батальйонна тактична група створюється на основі механізованого 
(танкового) батальйону і посилюється танковою (механізованою) ротою, 
артилерійським дивізіоном (батареєю), інженерно-саперною ротою (взводом), 
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розвідувальним взводом, підрозділами тилового, технічного і медичного 
забезпечення та іншими. До складу тактичної групи можуть входити підрозділи 
ІВФ і ПрО. В окремих випадках основу БТГр може складати батальйон без 
частини його штатних підрозділів. 

Ротна тактична група (РТГр) створюється на основі механізованої 
(танкової) роти, посиленої механізованим (танковим) взводом, артилерійською 
(мінометною) батареєю (взводом), інженерно-саперним відділенням та іншими 
підрозділами. 

1.2. Управління підрозділами 
14. Управління підрозділами – цілеспрямована діяльність командира, 

його заступників і штабу щодо підтримання постійної бойової готовності 
підпорядкованих підрозділів, підготовки їх до ведення бою (дій) та керівництво 
ними під час виконання поставлених завдань. Головною метою управління є 
забезпечення найбільш ефективного використання сил і засобів для досягнення 
поставленої мети при найменших втратах людських ресурсів та затратах МтЗ. 
Управління повинно бути ефективним, оперативним, безперервним, стійким, 
прихованим. 

1.2.1. Система управління  
15. Організаційно-технічну основу управління складає система 

управління – сукупність функціонально і структурно пов’язаних між собою 
органів управління (командирів), ПУ і засобів управління.  

Система управління повинна мати високу бойову готовність, 
забезпечувати ефективне управління штатними і доданими підрозділами, 
можливість централізоване і децентралізоване управління, бути надійно 
захищеною від вогневого та інформаційного впливу противника. 

Орган управління – це організаційно-штатний колектив, який складається 
із посадових осіб, що наділені певними правами і обов’язками з управління 
підпорядкованими підрозділами. У батальйоні орган управління включає 
заступників командира та штаб, у роті – заступників командира. 

Командир батальйону (роти) очолює орган управління і керує 
підрозділами особисто та через своїх заступників і штаб. Він зобов’язаний 
завжди знати положення, характер дій і стан підпорядкованих підрозділів. У 
вирішальні моменти бою (дій) командир батальйону (роти) повинен перебувати 
на найважливішому напрямку і вчасно впливати на хід виконання завдання 
силами та засобами, які є в його розпорядженні. 

Основою органу управління батальйону є штаб. Організатором роботи 
штабу є начальник штабу, він особисто відповідає за виконання всіх 
покладених на штаб завдань.  

Пункт управління – це спеціально обладнане та оснащене технічними 
засобами місце, з якого здійснюється управління підрозділами під час 
підготовки бою (дій) та у ході його ведення. В батальйоні (роті) створюється 
ксП. 

Командно -спостережний  пункт  повинен бути мобільним, мати 
надійний зв’язок і забезпечувати безперервне управління підрозділами в будь-
якій обстановці на місці та під час руху. Він розгортається в місцях, які 
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забезпечують найкраще спостереження за місцевістю, противником, діями 
своїх підрозділів і сусідів, при цьому повинні враховуватися захисні і 
маскувальні властивості місцевості, положення і характер імовірних дій 
противника, особливості застосування своїх підрозділів і сусідів. Як правило, 
ксП розташовується на напрямку зосередження основних зусиль, але осторонь 
від об’єктів, по яких противник може нанести вогневе ураження. В батальйоні 
(роті) передбачається декілька місць розгортаня ксП. 

На ксП батальйону (роти) разом з командиром, як правило, знаходяться 
командири доданих підрозділів. На ксП підрозділу першого ешелону можуть 
також розміщуватись артилерійський коректувальник і авіаційний навідник. 

Для управління підрозділами у найбільш відповідальні періоди бою (дій) 
командир батальйону може висуватися в бойові порядки підрозділів першого 
ешелону, для чого там розгортається сП. 

Переміщення ксП здійснюється тільки з дозволу старшого командира і 
проводиться організовано і приховано. Воно не повинно співпадати з 
вирішальними подіями в ході виконання завдання. Про зміну місця 
розташування ксП оповіщаються командири підлеглих, взаємодіючих 
підрозділів, сусіди. 

У разі виходу з ладу ксП батальйону (роти) управління здійснюється з ксП 
однієї з рот (взводів). Командир, який прийняв на себе командування, доповідає 
про це старшому командиру, повідомляє підлеглим, взаємодіючим підрозділам 
та сусідам. 

Засоби управління включають засоби зв’язку і засоби автоматизації 
управління. 

Засоби  зв’язку  призначені для забезпечення обміну інформацією в 
системі управління військами. У батальйоні (роті) для управління 
застосовуються радіо-, проводові, рухомі і сигнальні засоби зв’язку. 

Радіозасоби є найважливішими, а інколи єдиними засобами, які здатні 
забезпечити управління підрозділами. Під час бою (дій) всі команди по радіо 
передаються з використанням переговорних таблиць, при цьому найменування 
підрозділів і посади командирів вказуються позивними, а пункти місцевості 
умовними (кодованими) найменуваннями. 

Проводові засоби зв’язку застосовуються самостійно та в комплексі з 
радіозасобами під час розташування батальйону на місці, у вихідному районі і в 
обороні. 

Рухомі засоби зв’язку застосовуються в усіх видах бою (дій), а також під 
час переміщення і розташування підрозділів на місці. 

Сигнальні засоби зв’язку застосовуються для передачі команд, сигналів 
оповіщення, розпізнавання, управління і взаємодії. 

Засоби  автоматизаці ї  управління  призначені для підвищення 
ефективності управління підрозділами. У батальйоні (роті) електронно-
обчислювальні машини різних типів забезпечують інформаційний обмін між 
ксП батальйону (роти), підлеглими підрозділами і ПУ старшого командира; 
автоматизацію передачі сигналів і команд; скорочення часу збору, обробки і 
передачі даних обстановки; відображення і документування інформації. 
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1.2.2. Методи роботи командира під час підготовки бою (дій) 
16. Робота командира і штабу з підготовки бою (дій) залежить від умов 

обстановки, отриманого завдання і наявності часу та може проводитися 
методом послідовної або паралельної роботи, а також комплексно шляхом 
поєднання різних методів. 

Метод послідовної роботи застосовується за наявності достатнього часу 
на підготовку бою (дій) і здійснюється на підставі бойового наказу або 
бойового розпорядження старшого командира. При цьому робота з організації 
бою (дій) проводиться спочатку у вищому штабі, а потім у батальйоні (роті). 
Цей метод є основним при завчасній підготовці бою (дій). 

З отриманням бойового наказу (бойового розпорядження) командир 
батальйону (роти): усвідомлює завдання; визначає заходи, які необхідно 
провести негайно 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 бою (дій) і підготовки батальйону (роти); 
оцінює обстановку, визначає замисел і доповідає його старшому командиру, 
завершує формулювання рішення; проводить рекогносцировку; віддає бойовий 
наказ; організовує взаємодію і віддає вказівки з організації управління та 
всебічного забезпечення бою (дій). Потім він організовує (здійснює) детальну 
розробку порядку дій і оформлення бойових документів, керує підготовкою 
підрозділів до бою (дій) і у визначений час доповідає старшому командиру про 
готовність до виконання бойового завдання. 

Метод паралельної роботи застосовується при обмежених термінах 
підготовки бою (дій). При цьому організація бою (дій) у нижчих ланках 
управління розпочинається після визначення старшим командиром замислу 
бою (дій) і здійснюється паралельно на підставі відданих ним попередніх 
бойових розпоряджень. Цей метод є основним при безпосередній підготовці 
бою (дій). 

З отриманням попереднього бойового розпорядження командир 
батальйону (роти) спочатку виконує заходи, які передбачені методом 
послідовної роботи. Після визначення замислу зі ступенем деталізації, що 
відповідає отриманому попередньому бойовому розпорядженню, доповідає 
його старшому командиру; віддає попередні бойові розпорядження 
підпорядкованим підрозділам. З отриманням бойового наказу (бойового 
розпорядження) завершує формулювання рішення, проводить рекогносцировку, 
уточнює завдання підрозділам, віддає бойовий наказ, організовує взаємодію і 
віддає вказівки з організації управління і всебічного забезпечення бою (дій), 
організовує (здійснює) детальну розробку порядку дій і оформлення бойових 
документів. Одночасно він керує завершенням підготовки до бою (дій) і у 
визначений час доповідає старшому командиру про готовність до виконання 
бойового завдання. 

У залежності від обстановки та наявності часу послідовність роботи 
командира батальйону (роти) з підготовки бою (дій) може бути й іншою. 
Незалежно від обраного методу роботи командир і штаб повинні забезпечити 
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безперервне управління підрозділами, своєчасне формулювання рішення, 
постановку завдань підрозділам і оперативне реагування на зміни в обстановці. 
Більшу частину часу потрібно надати підпорядкованим підрозділам для 
безпосередньої підготовки до виконання завдання. 

1.2.3. Підготовка бою (дій) 
17. Підготовка бою (дій) розпочинається з отриманням бойового наказу 

(розпорядження) і продовжується впродовж усього періоду часу, відведеного на 
приведення батальйону (роти) в готовність до виконання завдання. 

Підготовка бою (дій) включає: організацію бою (дій); підготовку 
батальйону (роти) до бою (дій); практичну роботу командира батальйону (роти) 
у підпорядкованих підрозділах. 

13. Організація бою (дій) – найважливіший етап розумової діяльності 
командира батальйону (роти) з підготовки бою. Роботу з організації бою (дій) 
він проводить на місцевості. В умовах обмеженого часу або коли обстановка не 
дозволяє працювати на місцевості, організація бою може здійснюватися по 
карті, на макеті місцевості або з використанням засобів автоматизації 
управління. 

Організація бою (дій) включає: усвідомлення завдання; оцінювання 
обстановки; визначення замислу і завершення формулювання рішення; 
постановку бойових завдань підрозділам; організацію взаємодії, управління та 
всебічного забезпечення бою (дій); детальну розробку порядку дій і 
оформлення бойових документів. 

Усвідомлення отриманого завдання проводиться з метою вивчення 
вихідних даних для підготовки бою (дій). Командир батальйону (роти) повинен 
зрозуміти мету майбутніх дій, замисел старшого командира (особливо способи 
розгрому противника), завдання, які виконуються силами і засобами старшого 
командира на напрямку дій батальйону (роти); бойове завдання, місце в 
бойовому порядку та роль батальйону (роти) у бою (діях); завдання сусідів і 
порядок організації взаємодії з ними, час готовності до виконання завдання. 

За результатами усвідомлення отриманого завдання командир батальйону 
(роти) визначає першочергові заходи, які необхідно виконати негайно і віддає 
вказівки щодо організації бою (дій) і підготовки батальйону (роти). 

Оцінювання обстановки полягає у вивченні факторів та умов, які 
впливають на виконання отриманого завдання і включає оцінювання 
противника, своїх військ і сусідів, району бойових дій (місцевості). 

Під час оцінювання противника вивчається склад, положення і стан його 
підрозділів, система вогню, найбільш важливі об’єкти (цілі); аналізуються 
сильні та слабкі сторони; прогнозується можливий характер дій. 

Під час оцінювання своїх військ і сусідів вивчається склад, положення, стан 
та можливості штатних і доданих підрозділів, забезпеченість їх запасами 
матеріально-технічних засобів, укомплектованість особовим складом, його 
морально-психологічний стан і навченість; склад, положення і характер дій 
сусідів та умови взаємодії з ними. 

Під час оцінювання району бойових дій (місцевості) вивчається характер 
рельєфу, захисні і маскувальні властивості місцевості, стан шляхів маневру, 
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підвозу та евакуації, наявність і характер інженерних загороджень, наявність 
техногенно-небезпечних споруд (об’єктів) і наслідків їх руйнування та 
суспільно-політична обстановка. 

Крім того, під час оцінювання обстановки враховується стан погоди, пора 
року, час доби, інші фактори та їх вплив на підготовку і виконання бойового 
завдання. 

За кожним елементом оцінювання обстановки командир батальйону (роти) 
робить висновки в інтересах визначення замислу і формулювання рішення. 

Визначення замислу бою (дій) полягає у встановленні порядку і способів 
виконання отриманого завдання. У замислі визначаються: напрямок 
зосередження основних зусиль; способи розгрому противника (якого 
противника, де і як розгромити із зазначенням порядку вогневого ураження та 
заходів щодо введення його в оману); бойовий порядок; організацію ППО 
(мету, способи та завдання). 

Під час завершення формулювання рішення командир батальйону 
(роти) визначає (уточнює) бойові завдання підрозділам (елементам бойового 
порядку), основні питання взаємодії, організації управління і всебічного 
забезпечення бою (дій). 

У бойових завданнях визначається бойовий склад підрозділу (елементу 
бойового порядку); завдання для виконання; час готовності та інші питання. 

В основних питаннях взаємодії визначаються етапи бою (дій) і 
завдання, за якими необхідно узгодити дії підрозділів; питання, які потребують 
узгодження із взаємодіючими (сусідніми) підрозділами; порядок підготовки і 
організації взаємодії та хто залучається. 

В основних питаннях організації управління визначається загальний 
порядок управління підрозділами батальйону (роти) під час підготовки та в ході 
ведення бою (дій), порядок розгортання і переміщення пунктів управління, 
застосування засобів зв’язку. 

В основних питаннях всебічного забезпечення командир визначає 
мету та основні завдання бойового, морально-психологічного, технічного, 
тилового та медичного забезпечення, на яких зосередити основні зусилля при 
підготовці та в ході ведення бою (дій). 

У ході визначення замислу і завершення формулювання рішення командир 
батальйону (роти) здійснює організацію ВУП (вогню) та встановлює порядок 
ВУП (ведення вогню), визначає вогневі завдання засобам ураження, розподіляє 
їх за напрямками дій та етапами виконання завдання, визначає райони вогневих 
позицій і порядок їх зайняття. 

Рекогносцировка – візуальне вивчення противника і району майбутніх 
дій, яке проводиться на місцевості з метою уточнення прийнятого командиром 
рішення. 

Рекогносцировку проводить особисто командир батальйону (роти) із 
залученням своїх заступників, командирів штатних, доданих і підтримуючих 
(взаємодіючих) підрозділів. Для проведення рекогносцировки можуть 
використовувати ксП (сП) підрозділів, що діють на даному напрямку попереду. 

Командир батальйону (роти) повинен знаходити можливість для 
проведення рекогносцировки, уточнення завдань підрозділам і організації 
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