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ВСТУП 

 

В цілому процеси планування бою за стандартами ЗСУ та процес 

прийняття військового рішення за стандартами США на бригадному 

(батальйонному) рівні відповідають етапам їх проведення. 

Послідовність та порядок проведення тактичних нарад (брифінгів), 

видання попередніх розпоряджень при паралельно-зустрічному методі роботи 

штабу, проведення організації взаємодії на макеті місцевості є тими 

стандартизованими процесами, які є подібними.  

Разом з тим, в ході детального (глибокого) дослідження процесу 

прийняття військового рішення встановлено, що послідовність виконання 

стандартизованих процесів етапів планування, їх логіка, раціональність та 

аналітичний розгляд відіграє важливу роль в ефективності проведення 

планування. 

Посібник посилається на керівні документи НАТО, США Навчальний 

посібник – The Sustainment Battle Staff & MDMP Guide, 2015, Навчальний 

посібник центру впровадження досвіду США – MDMP HANDBOOK 

 №15-06, March 15; Польовий статут FM 6-0 – Commander and Staff Organization 

and Operations, May 2014, Стаття Фролова В. С., к.воен.н., с.н.с.; Устименка А. 

В., к.н.гос.упр., с.н.с., НУОУ ім. Івана Черняхівського - Особливості 

впровадженні в ЗС України систем військового управління за принципами та 

стандартами НАТО, Навчальний посібник, НУОУ ім. Івана Черняхівського – 

Організація об’єднаних штабів за стандартами НАТО, Стаття Шалигіна Н. П., 

викладач кафедри іноземних мов, НУОУ ім. Івана Черняхівського – Брифінг як 

основний вид службово-ділової взаємодії під час проведення міжнародних 

миротворчих операцій. 

Посібник був розроблений для сприяння вивченню основ, принципів і 

підходів до процесу прийняття військового рішення, які прийняті у країнах – 

членах НАТО, що допоможе адаптувати ці принципи і підходи до потреб 

Збройних Сил України в контексті удосконалення ефективності процесу 

планування. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Позначка військової 

публікації 
Повне найменування військової публікації 

 

Бойовий статут механізованих і танкових військ 

Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІ, 

затверджений наказом Командувача Сухопутних військ 

Збройних Сил України від 30.12.2016 року № 605 

УДК 351.862.4 

Особливості впровадженні в ЗС України систем 

військового управління за принципами та стандартами 

НАТО 

УДК 355.35:061. 

НАТО 

Навчальний посібник "Організація об’єднаних штабів 

за стандартами НАТО", затверджений начальником 

НУОУ ім. Івана Черняхівського, як навчальний 

посібник для слухачів університету, 2017 рік 

УДК 355:327.5 

Навчальний посібник "Основи планування операцій за 

стандартами НАТО", затверджений начальником НУОУ 

ім. Івана Черняхівського, як навчальний посібник для 

слухачів університету, 2015 рік 

УДК 355.551:006.32 

НАТО (075.8) 

Навчальний посібник "Процедури процесу прийняття 

військового рішення (за стандартами НАТО)", 

затверджений начальником НУОУ ім. Івана 

Черняхівського, як навчальний посібник для слухачів 

університету, 2018 рік 

HANDBOOK 

No. 15-06 

Центр впровадження військового досвіду  – MDMP – 

CENTER FOR ARMY LESSONS LEARNED 

FM 6-0 
Польовий статут – “COMMANDER STAF 

ORGANISATION AND OPERATIONS” 

ADRP 5-0 Воєнна доктрина – “THE OPERATIONS PROCESS” 

FM 5-0 
Польовий статут – “ARMY PLANNING AND 

ORDERS PRODUCTION” 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

Скорочення та 
умовні 

позначення 
Повне словосполучення та поняття, що скорочується 

 

1 2 
CONOPS 

КПО 
Concept of Operation 
Концепція проведення операції 

IPB 
Intelligence Preparation of the Battlefield 
Оцінювання обстановки (смуги (району)) майбутніх бойових дій та 
противника 

FM 
БС 

Field Manuals 
Бойовий Статут 

SOP 
СОП 

Standing Operation Procedures 
Стандартні операційні процедури 

COS 
НШ 

Chief of Staff 
Начальник штабу 

S (G) 
Організаційно-штатна структури підрозділу, де: S – під керівництвом 
командира у званні до “полковника” включно; G – під керівництвом 
командира у званні від “бригадного генерала”. 

WARNO 
ПБР 

Warning Order 
Попереднє Бойове Розпорядження 

FRAGO 
БР 

Fragmentary Order 
Бойове Розпорядження 

OPLAN 
ПО 

Operations Plan 
План Операції 

OPORD 
БН 

Operations Order 
Бойовий Наказ 

CPG 
ВКП 

Commander’s Planning Guidance 
Вказівки командира щодо планування 

LNSs/LO 
ОКЗ 

Liaison officers 
Офіцер з координації та зв’язку 

SACEUR 
ВГК ОЗС 

The Supreme Allied Commander Europe 
Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в 
Європі 

JP Joint Publication Настанова, керівництво 
JCS AF 

ОКНШ ЗС 
Joint Chiefs of Staff of the Armed Forces 
Об’єднаний комітет начальників штабів Збройних Сил 

TRADOC 
Training and Doctrine Command 
Доктрина з підготовки підрозділів 

COPD 
ДОП 

Comprehensive Operations Planning Directive 
Директива про оперативне планування операцій 

TLP 
ОБП 

Troop Leader Procedures 
Організація бою підрозділів (відділення-рота) 

ADRP 
ВД 

Army Doctrine Reference Publication 
Військова Доктрина 

MDMP 
ППВР 

Military Decision Making Process 
Процес Прийняття Військового Рішення 

Ov O Overlay Order Графічна частина бойового наказу 
Admin/Log 

ПЛЗ 
Administrative/Logistic Order 
План Логістичного Забезпечення 

МЕТТ-ТС 
 

ЗПМСЧ-ЦН 

Mission Enemy Terrain and weather Troops Time available Civil 
concideration 
Завдання, Противник, Місцевість, наявність Своїх сил та 
засобів, Час та впливу Цивільного Населення 
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1 2 

ISR Plan 
ППР 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 
План проведення розвідки 

CCIR 
ВКВІ 

Commander’s Critical Information Requirements 
Вимоги Командира щодо Важливої Інформації 

PIR 
ПВР 

Priority Intelligence Requirements 
Пріоритетні вимоги до розвідки 

FFIR 
ВССЗ 

Friendly Forces Information Requirements 
Вимоги щодо Своїх Сил та Засобів 

EEFI 
ПВЗВІ 

Essential Elements of Friendly Information 
Пріоритетні Вимоги щодо Захисту Власної Інформації 

NAIs 
РОУ 

Named Areas of Interest 
Зона оглядової та детальної розвідки 

TAIs 
ЦР 

Target Areas of Interest 
Визначений цільовий район 

5 Ws Who? What? Where? When? Why? 

МЕ 
ОС 

Main Efforts 
Основні зусилля 

DP 
ТПР 

Decision Point 
Місце (точка) прийняття рішення 

ТВД Театр військових дій 

ООН Організація об’єднаних націй 

ОБСЄ Організація з безпеки та співпраці в Європі 

НАТО Північно-атлантичний Альянс 

ДОП Директиви з оперативного планування 

ASCOPE Аспекти цивільного населення 

OAKOC Аспекти місцевості 

Battle Rhythm Графік роботи командира та штабу 

Іntent Намір командира 

Мain Effort Напрямок головного удару 

Critical Event Критична подія 

Roll Call Перевірка особового складу 

Wargaming Військова гра 

Actions Дія 

Reactions Протидія 

Counteractions Зворотна реакція 

ЗДР Зона детальної розвідки 

ВРЦ Визначений район цілей 

Belt Метод поясу 

Аvenue-in-depth Метод проходження в глибину 

Вox Метод фіксованої зони 

МГП Міжнародне гуманітарне право 

ВГ Військова гра 

ВД Варіант дій 

ЗАУ Засоби автоматизації управління 

Annex Додаток 

Appendixes Доповнення до додатку 

Tabs Відомості до доповнення 

Exhibits Пояснення до відомостей 
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ГЛАВА І. S (G) – СТРУКТУРА ШТАБІВ 

 
1.1. Історичний аспект формування штабів у S (G) – структурі 

 
У західних країнах використовується S(G)-структура штабів. 

Стандарти НАТО беруть за основу національні стандарти окремих 
передових країн Альянсу, тому розгляд існуючої практики роботи штабів ЗС 
США, Великої Британії та Канади є доречним. 

Штаб — орган управління військами в мирний та воєнний час. Штаб 
являє собою групу офіцерів (військовослужбовців) і цивільного персоналу, 
яка забезпечує двосторонній потік інформації між командиром і 
підлеглими військовими формуваннями. 

Основними завданнями штабу в бойовій обстановці є: 
а) збір, вивчення і підготовка даних для 

ухвалення командиром рішення; 
б) оформлення рішень командира наказами і розпорядженнями для 

передачі їх військам і перевірки їх виконання; 
в) організація взаємодії і безперервного управління боєм; 
г) організація бойового забезпечення, зв'язку і інше. 
Штаби існують у військових  підрозділах  (батальйоні,  дивізіоні),  

частинах та з'єднаннях (полках, бригадах) і вище – в об'єднаннях. 
Штаби видів Збройних сил називаються головними штабами, а 

штаби Збройних сил в цілому — Генеральним штабом. 
У Збройних Силах деяких країн — існують також штаб Цивільної 

оборони, штаби родів військ і спеціальних військ. 
Свою роботу штаб здійснює на основі рішень командувача (командира) 

і розпоряджень вищого штабу. Роботою штабу керує начальник штабу (НШ), 
який є першим заступником командувача (командира) і має право віддавати 
від його імені розпорядження підлеглим військам. 

Місце розташування органів управління військами в пункті постійної 
дислокації  називається штабом, в ході ведення бойових дій – командним 
пунктом. 

 
1.1.1. Витоки створення штабів  
 

Франція часів Наполеона 
Першим штабом у сучасному розумінні цього поняття, можна вважати 

штаб часів французьких революційних війн, коли генерал-майор Луї-
Александр Бертьє (фр. Louis Alexandre Berthier) був призначений 
начальником штабу (Chief of Staff) французької армії в Італії (1795) та 
створив спеціальну групу штабних офіцерів, діяльність яких полегшувала 
його роботу з управління військами. Наполеон Бонапарт, який наступного 
року почав командувати цією армією, позитивно оцінив ініціативу Л. Бертьє, 
адаптував цю систему у своїй штаб-квартирі, хоча сам не використовував 
офіцерів штабу, а лише працював зі своєю командною групою, тобто 
найближчими помічниками. 
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Перша частина була найбільшою і складалася із трьох підрозділів, які 
очолювали полковники.  

перший - відповідав за пересування військ (Troop Movements), режим 
таємності (Passwords), доведення наказів тощо.  

другий – за розквартирування офіцерів штабу, охорону штабу, 
постачання та шпиталі.  

третій – за питання полонених та дезертирів, реквізицію, призов на 
службу, воєнні ради та правове і нормативне забезпечення.  

Друга частина штабу була меншою та відповідала за військові польові 
табори (Military Camps), марші військ та їх розквартирування.  

Третя частина штабу, яку також очолював генерал, мала завдання 
задовольняти потреби армії в розвідці та військових картах. 

Прусський шлях 
Невдовзі Пруссія створила схожу штабну систему. Спершу прусська 

армія залучила до штабу невелику кількість офіцерів – технічних експертів 
для надання допомоги польовим командирам. Згодом до обов’язків штабу 
були додані управління розвідкою (Management of Intelligence) та 
планування можливих бойових дій (Contingency Planning). Ще пізніше була  
запроваджена практика ротації офіцерів на командних та штабних посадах з 
метою гарантувати їх обізнаність з обома аспектами військових операцій. 
Варто зазначити, що ця практика (з її поширенням на нижні ранги) і досі 
існує в багатьох країнах НАТО. 

Структура військового управління та відповідні органи управління 
закріплюють досягнутий консенсус між командним складом, штабом та 
керівним складом частин, з’єднань тощо. Головним чинником є 
розмежування сфер відповідальності та відповідного обсягу повноважень і 
політика щодо взаємодії. 

Американський шлях 
Досвід Іспано-Американської війни 1898 року зумовив реформи в 

армії США – була створена власна версія прусського генерального штабу, 
впроваджена загальновійськова освіта для офіцерів, була адаптована 
французька система генерального штабу з п’ятьма її основними 
функціональними елементами (G1–G5)38. 

У міжвоєнний період американські військові академії акцентували 
увагу на централізованій системі управління. Проте вихованню лідерства у 
майбутніх командирів великих військових формувань приділяли мало уваги. 
Натомість багато часу було присвячено розвитку менеджерських якостей (як 
у бізнесі) для виконання завдань з мобілізації, функціонуванню військових 
органів (повсякденній діяльності), забезпеченню та постачанню. Само тому 
випускники академій краще розуміли науку керування (Science of 
Management), ніж мистецтво війни (Art of War). 

Друга світова війна ще більше переконала американське військове 
керівництво в доцільності використання прийомів керування, притаманних 

бізнесу під час ведення війни, особливо в таких її аспектах, як широко- 
масштабна мобілізація, логістика, перекидання та розгортання військ (сил). 
Вважалося, що успішне ведення війни основується на якісному плануванні та 
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ефективному виконанні запланованого. Керівні документи відображали віру 
суспільства в необхідність досягти домінування над противником, яке б 
ґрунтувалось на матеріальній перевазі над ним і здатності ефективно її 
використати. Такі фактори як раптовість дій, маневр та імпровізація 
залишалися недооціненими, а запроваджені настанови мали передбачити 
ймовірні ситуації та знайти їх детальне вирішення. Для вирішення більшості 
поставлених проблем, пропонували вдосконалені форми управління 
(менеджменту), що ґрунтувалися на системах звітностей та статистиці. Як 
наслідок – збройні сили США були побудовані як централізована організація, 
котра для нормального функціонування потребувала великого обсягу 
інформації в формі статистичних звітів. Розраховуючи на перевагу в ресурсах 
та вогневу міць, збройні сили поступово отримували зниження рівня 
тактичної майстерності застосування озброєння та військової техніки (ОВТ), 
військ (сил). 

Британський шлях 
Не можна сказати, що в середині ХІХ століття у британській армії не 

було штабних офіцерів, але ставлення до них було дещо зневажливим. 
Ситуація почала змінюватися після аналізу великих втрат під час Кримської 
війни (1853–1856). Причиною стала часта дезорганізація ведення бойових 
дій. 

Великою мірою ця проблема постала через недостатню підготовку 
штабної ланки, нехтування потребою у якісній освіті для штабних офіцерів. 

Особливість історичного формування британських органів  
військового управління 

У період з 1815 до 1939 року (за винятком часів Першої світової війни) 
Британські сухопутні сили були фактично колоніальними військами з 
відповідною організацією та баченням. Характерними для цих військ були 
немасштабні війни на дуже різних театрах воєнних дій, які відповідно 
потребували дуже різних вирішень для перемог, заохочували 
індивідуальний підхід, уходили від стандартизації та доктрин, що були “на 
озброєнні” великих європейських армій, націлених на війну в центральній 
Європі. 

Однак під час “холодної війни” протягом тривалого часу Велика 
Британія утримувала постійну присутність великого угруповання військ 
(сил) на європейському континенті, тому система управління ними 
поступово набувала певного “стандартизованого” вигляду. 
 

1.2.  Типові структури штабів та їх завдання 
 

Армії держав-членів НАТО, у першу чергу США, представляють 
собою науково обґрунтовану та практично апробовану модель збройних сил, 
що постійно удосконалюється і розвивається, відповідно до нових викликів і 
загроз. Побудова і функціонування цієї моделі базується на досягненнях 
сучасної воєнної науки і практики. Елементи методології будівництва 
структури збройних сил, планування, підготовки та управління військами у 
ході військових операцій прийнято називати оперативними стандартами 
НАТО. 
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Система способів документообігу в штабах, символіка, форми та зразки 
документації, відноситься до адміністративних стандартів. 

Матеріально-технічні стандарти передбачають, перш за все, 
створення єдиної структури логістичного забезпечення військ та операцій, 
приведення технічних характеристик озброєння та техніки, боєприпасів 
тощо, до єдиних вимог, що забезпечить єдину систему постачання та 
ремонту. Цей процес є постійним та залежить від боєздатності наявного у 
військах озброєння та фінансово-економічних можливостей держави щодо 
закупівлі новітніх зразків озброєння. 

 
1.2.1. Структура бойових документів, що регламентують застосування 

угруповань військ армії США 
 
Головним доктринальним документом США, у якому визначаються 

основи національної безпеки є Стратегія національної безпеки США, що 
затверджується Президентом держави. Основи оборони держави 
визначаються у Стратегії національної оборони США, що затверджується 
Міністром оборони США. На підставі вимог Стратегії національної безпеки 
та Стратегії оборони США Об’єднаний Комітет Начальників штабів 
збройних сил США розробляє Воєнну стратегію Збройних сил США. 

Основним доктринальним документом Збройних Сил США є 
міжвидові  узгоджувальні доктрини – JPs, у яких визначаються головні 
міжвидові вимоги до планування, підготовки, військового управління та 
всебічного забезпечення угруповань військ (сил) видів Збройних Сил США. 

У Сухопутних військах Збройних Сил США основними документами, 
якими визначаються основні принципи застосування угруповань військ (сил) 
є 15 Доктринальних видань СВ (ADP). З метою надання деталізованої 
інформації щодо основних принципів, визначених в ADP, розробляється 
Довідкове Доктринальне видання СВ – ADRP, на кожне Доктринальне 
видання, всього 15. 

Наступний рівень доктринальних документів – Field Manuals. Переклад 
найменування документів має свої особливості. В Україні Field Manuals 
перекладають як “Бойові статути” або “Польові статути”.  

У Сухопутних військах Збройних Сил США розроблено 50 польових 
посібників, у яких роз’ясняються форми, способи та методи планування, 
підготовки, військового управління та всебічного забезпечення операцій 
угруповань військ (сил). 

Польові посібники СВ США за їх призначенням поділяють на 6 груп: 
Група 1 – “Вирішальні дії”, 4 посібники: наступальні, оборонні, 

стабілізаційні операції та операції з надання підтримки цивільним. 
Група 2 – “Функції ведення бойових дій”, 9 посібників, що 

включають: процес ведення операцій, розвідка, вогнева підтримка, 
забезпечення, захист, спеціальні операції Сухопутних військ, операції 
піхотної бригади, операції важкої бригади, операції бригади “Страйкер”. 

Група 3 – “Довідкові видання”, 4 посібники, до яких входять форми 
доповідей та повідомлень, терміни та символи, загальний перелік завдань 
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Сухопутних військ, міжнародне право ведення війни на суходолі. 
Група 4 – “Служби”, 17 посібників, до яких входять такі: система 

охорони здоров’я у СВ, організація зв’язку, протиповітряна, протиракетна 
оборона, операції РХБЗ, операції армійської авіації, релігійне забезпечення, 
юридична служба, господарські операції тощо. 

Група 5 – “Інші ешелони”, 3 посібники: ешелон вище бригади, 
збирання інформації та бригада посилення маневрування. 

Група 6 – “Типи операцій, заходів”, більше 13 посібників: заходи 
інформування та впливу, кібер/електромагнітні операції, космічні операції 
СВ, розвідка та унеможливлюючі операції, протидія розвідувальній 
діяльності (контррозвідка). 

Нижче Польових посібників у Сухопутних військах США 
розробляються технічні прийоми та процедури, якими роз’яснюються деякі 
деталі та особливості ведення бойових дій. 

Командиру бригади, яка веде бойові дії, дозволяється видавати 
тимчасові інструкції, якими визначаються такі способи бою, які є 
ефективними та максимально наближені до реальних бойових умов. 

Вимоги доктринальних документів у Збройних Силах США 
взаємоузгоджені від тактичного до стратегічного рівнів. 

Доктринальні документи США уточняються один раз на п’ять років, за 
умови, що глобальна ситуація у світі та загрози національним інтересам 
США суттєво не змінюються. 

Доктринальні документи видів збройних сил США коригуються 
постійно, по мірі розвитку воєнного мистецтва, удосконалення способів та 
методів ведення сучасних воєнних дій. 

 
1.2.2. Структура органів військового управління Бригадних бойових 

груп Сухопутних військ армії США 
 
В арміях держав-членів НАТО штаби видів ЗС та різних рівнів 

управління мають свої літерні індекси. 
А – штаби Повітряних сил (Aviation); 
С – багатонаціональні штаби (Combined); 
F – рухомі (передові) штаби (Forward); 
G – штаби Сухопутних військ, які очолюють генерали (General); 
N – штаби Військово-морських сил (Navy); 
S – штаби Сухопутних військ, які очолюють майори – полковники; 
J – об’єднані (міжвидові) штаби (Joint). 
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Рисунок 1 – базова структура штабу бригади. 

 

На рис. 1 показано базову структуру штабу бригади, що складається із 
наступних елементів: 

персонального штабу командира; координаційного штабу; 
спеціального штабу; 

виконавчого офіцера – заступника командира. 
Штаби відпрацьовують рекомендації командиру для прийняття 

рішень, готують плани і накази для нього, організовують та підтримують 
взаємодію із старшими та підлеглими штабами, із тими хто підтримує та  
тими кого підтримує з’єднання. 

Принциповою відмінністю структури штабів армій держав-членів 
НАТО від пострадянської моделі, є розподіл секцій (структурних елементів) 
штабу за його функціями під управлінням офіцерів штабу, які виконують 
координаційні, спеціальні завдання та керують підлеглим персоналом. 

Персональний штаб призначений для розробки рекомендацій 
командиру щодо коригування наказів та планів відповідно до напрямів своєї 
діяльності. 

Головний сержант бригади надає рекомендації командиру з питань, що 
стосуються рядового та сержантського складу. Головний сержант – старший 
інструктор сержантів та солдат та діє як представник командира у нагляді за 
аспектами, які є важливими для операції. У ході бойових дій, головний 
сержант може працювати в усіх елементах бойового порядку з метою оцінки 
морально-психологічного стану особового складу та надання допомоги 
сержантам та солдатам в критичних умовах бойової обстановки. 

Юрист є головним радником з юридичних питань командира. Він 
надає рекомендації командиру та штабу з правових питань щодо організації 

Інтегруючі секції Функціональні секції 
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бою, військової юриспруденції, адміністративних питань тощо. Юрист 
бригади призначає військових суддів батальйонного та ротного рівнів. 

Начальник медичної служби є відповідальним за координацію медико- 
санітарного забезпечення та надання рекомендацій командиру з організації 
медичної допомоги військовослужбовцям, цивільним та 
військовополоненим. 

Капелан відповідає за релігійну підтримку операцій, надання 
рекомендацій командиру та штабу з питань релігії, норм моральної 
поведінки, бойового духу та етичних питань. 

Виконавчий офіцер – посада не передбачена у структурі штабів 
радянської моделі. В штабах ЗС США, виконавчий офіцер, як помічник 
командира, призначається для організації виконання штабних задач та 
управління в координаційному та спеціальному штабі. На час виконання 
завдань командир делегує йому частину своїх виконавчих повноважень для 
нагляду за плануванням та проведенням операцій. 

Посада виконавчого офіцера, як заступника командира, введена з 
метою звільнення командира від рутинної повсякденної штабної роботи та 
підвищення ефективності роботи штабу. 

Організаційно-штатні структури штабів від бригади і вище, включають 
дві складові – координаційний та спеціальний штаби (рис. 1). 

Координаційний штаб призначений для збору інформації щодо 
обстановки, її аналізу; планування операцій та їх всебічного забезпечення; 
постійного оновлення поточних оцінок та вироблення рекомендацій для 
командирів; розробки наказів та донесень для старшого штабу тощо. 

Особливістю організаційно-штатної структури штабів за 
стандартами НАТО є формування секцій відповідно до функцій штабів. 
Кожна секція має напрями діяльності, для більш точного розуміння 
модульної структури секцій та штабу, доцільно назвати їх відділами. 

Cекція S-1  
S-1 – секція особового складу, яка відповідає за усі питання, що 
пов'язані із людськими ресурсами. 
Відділ 1/1 виконує завдання відбору персоналу для проходження 

служби на військових та цивільних посадах та відповідає за повноту та якість 
комплектування підрозділів та штабів. Готує доповіді про стан 
укомплектованості військ командиру та старшому начальнику. 

Відділ 1/2 відповідає за надання послуг особовому складу як 
військовим, так і цивільним працівникам. Завданнями відділу є підтримання  
дисципліни, відбір військовослужбовців для навчання на курсах чи у ВВНЗ. 
Здійснює моніторинг за оцінюванням офіцерського складу та планує (бере 
участь) переміщення офіцерів відповідно визначених характеристик. 
Офіцери відділу оформляють документи для присвоєння чергових 
(дострокових) військових звань та отримання державних нагород. На відділ 
покладені усі завдання щодо обліку та оформлення усіх документів для 
поранених та вбитих. 

Відділ 1/3 відповідає за забезпеченням проходження служби 
військовослужбовцями та працівниками. Основними завданнями відділу є: 
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забезпечення добробуту особового складу; соціальний захист; санітарно-
медична допомога; організація відпочинку та спортивних заходів; 
відновлення морально-психологічного стану військових в бою та після 
виходу із бою; забезпечення зв’язку із сім’ями; планування та організація 
заходів протидії загрозам суїцидів, наркозалежності, не статутних 
взаємовідносин, організація релігійного забезпечення тощо. 

Відділ 1/4 виконує завдання пов’язані із забезпеченням службової 
діяльності персоналу штабу. Основними завданнями відділу є: організація та 
контроль документообігу у штабі; фінансове забезпечення персоналу; облік 
тимчасово відсутніх (відпустки, відрядження, лікування тощо); облік 
письмових звернень, рапортів, заяв військовослужбовців та цивільних; облік 
військовополонених, цивільних інтернованих тощо. 

Cекція - S2 
S2 – секція розвідки, на яку покладається відповідальність за 

організацію добування розвідувальної інформації про противника, район 
проведення операції, взаємодію із старшими, підлеглими та сусідніми 
штабами з проблем аналізу оперативної обстановки для доповіді командиру 
та керівництву секцій S-3 та S-5. 

Секція розвідки включає чотири відділи. 
Відділ 2/1 відповідає за планування розвідувальних дій сил та засобів 

розвідки, моніторинг виконання ними бойових завдань через командира 
розвідувальної роти (бригадний рівень); організацію збору, вивчення, аналіз 
та узагальнення розвідувальної інформації, що поступає від сил та засобів 
розвідки; за інформування та координацію дій розвідувальних органів. 
Безпосереднє керівництво органами розвідки здійснюють командири 
штатних та приданих розвідувальних підрозділів. 

Відділ 2/2 відповідає за збір, вивчення та аналіз усієї розвідувальної 
інформації, що поступає від старшого, підлеглих та взаємодіючих штабів 
старших, підлеглих та взаємодіючих штабів, усіх відділів секції G-2 та інших 
секцій штабу; розробку доповідей командиру та старшому штабу та 
доведення визначеної інформації до підлеглих і взаємодіючих підрозділів. 

Відділ 2/3 проводить допит полонених, опитування місцевого 
населення, цивільних інтернованих та інших джерел; організовує агентурну 
розвідку; узагальнює інформацію для відділу 2/2. Офіцери відділу 
співпрацюють із представниками засобів масової інформації з метою 
відслідковування висвітлення подій щодо воєнного конфлікту та операції, яку 
проводить (бере участь) бригада. 

Відділ 2/4 організовує контррозвідувальні заходи та розробляє план 
дезінформації противника. Одним із основних завдань відділу є визначення 
ризиків у сфері безпеки та розробка способів і методів щодо їх нейтралізації у 
взаємодії з іншими секціями штабу. Офіцери відділу здійснюють контроль за 
персоналом штабу та особовим складом бригади, визначають режим допуску 
та здійснюють контроль особового складу за користування документами з 
обмеженим доступом та переміщення персоналу у межах штабу чи пунктів 
управління. 
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Cекція S-3 
S-3 – це основна секція поточного планування, персонал якої 

відповідає за планування, підготовку та координацію ведення поточних 
операцій. До секції входять п’ять відділів, кожен із яких відповідає за 
організацію виконання та координацію конкретних завдань. 

Відділ 3/1 здійснює планування поточних операцій на підставі 
отриманого завдання від старшого командира, аналізу розвідувальної 
інформації наданої секцією S-2, вивчення рекомендацій S-5 та інших секцій 
штабу. Персонал відділу розробляє бойові накази та розпорядження 
командира, доводить їх до персоналу штабу та підлеглих підрозділів. 

Відділ 3/2 відповідає за організацію навчання персоналу та підготовки 
військ за тематикою поточної операції. Офіцери відділу планують та 
проводять заняття з персоналом штабу, інспектують та проводять 
сертифікацію військ, що залучаються до поточної операції бригади. Теми 
занять з персоналом штабу та військами визначаються з метою підготовки їх 
до виконання конкретних завдань у ході підготовки та ведення операції. 

Відділ 3/3 відповідає за координацію дій військ (сил) у ході здійснення 
маршів та маневру. Персонал відділу розробляє план висування військ у 
район спланованої операції, військову та інженерну розвідку маршрутів 
висування; прикриття ППО та авіації; маскування та роботу засобів РЕБ; 
систему охорони та матеріально-технічного забезпечення у взаємодії із G-4. 
На особовий склад відділу покладене завдання розробки плану оперативного 
маскування та забезпечення маневру військ в ході маневру під час операції. 

Відділ 3/5 відповідає за розподіл ресурсів, виділених на поточну 
операцію. Персонал відділу відповідає за планування ресурсів на підготовку 
операції, проведення тренувань та забезпечення заходів оперативного 
маскування. Начальник 3-го відділу координує діяльність  особового складу 
із відділами секції S-4. 

Секція S-4 
S-4 – секція логістичного забезпечення. Включає шість відділів: 
Відділ 4/1 – планування матеріально-технічного забезпечення поточної 

операції та надання інформації відділу 5/1 секції S-5. Персонал відділу 
планує забезпечення підготовки та утримання маршрутів подачі ресурсів та 
евакуації; Розробляє заявки старшому штабу про потреби у МТЗ, техніці та 
озброєнні для проведення операції; планує організацію технічного 
забезпечення операції, підготовку та розгортання ремонтних сил та засобів у 
ході операції. 

Відділ 4/2 – організація постачання матеріально-технічних засобів. На 
персонал відділу покладені завдання отримання, зберігання, охорони та 
оборони матеріально- технічних засобів, забезпечення контролю їх якості. 
Відділ розробляє пропозиції начальнику секції щодо об’ємів постачання та 
ешелонування МТЗ, відповідно плану операції. 

Відділ 4/3 – управління підтримкою військ. На відділ покладаються 
завдання технічної розвідки у ході операції, визначення завдань ремонтним 
органам щодо відновлення озброєння, техніки та МТЗ. Начальник відділу 
приймає рішення щодо ремонту силами своїх ремонтних органів або 
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евакуації пошкодженої техніки в тил. 
Відділ 4/4 – транспортне забезпечення. Відділ планує транспортне 

забезпечення операції – забезпечення перевезення МТЗ до військ; 
перевезення особового складу, полонених та інтернованих; надання допомоги 
у транспортному забезпеченні цивільних органів влади тощо. 

Секція - S6  
S6 - Відділення зв'язку та інформаційних систем відповідає:  
відповідальність за організацію зв'язку; 
оцінки та розрахунки в сфері зв'язку та інформаційних систем; 
адміністративні питання системи зв'язку; 
безпека зв'язку (Моніторинг та накази);  
управління частотами (Frequency Management); 
засоби шифрування; 
РЕБ.  
Секція - S9     
S9 - Відділення цивільно-військового співробітництва (CIMIC) 
Відповідає за: 
координація діяльності цивільно-військового співробітництва; 
збір інформації про місцеву спільноту; 
контактний орган для органів місцевої влади; 
зв’язок та взаємодія з державними та недержавними організаціями;  
план цивільно-військового співробітництва; 
відпрацювання своїх аспектів у різних варіантах дій. 
Спеціальний штаб – це секції начальників родів військ і служб, що 

здійснюють безпосереднє  управління всебічним забезпеченням операції, яка 
спланована координаційним штабом. Кількість секцій спеціального штабу 
залежить від штату та посилення бригадної тактичної бойової групи. 

З метою ефективного командування та управління, організації 
безперервної та тісної координації і обміну інформацією між секціями штабу 
організовуються командні пункти. 

Головний (Основний) командний пункт. На основі штабу мирного часу 
створюються інтегруючі та функціональні секції. Інтегруючі секції 
призначені для моніторингу бойової обстановки; аналізу ситуації, що 
складається у оперативному середовищі; планування операцій та їх 
всебічного забезпечення; оцінки ходу виконання планів операцій. 

Інтегруючі секції пунктів управління (ПУ) формуються із визначених 
відділів координаційного штабу, які беруть безпосередню участь у 
плануванні та управлінні операціями. 

Функціональні секції пунктів управління призначені для 
безпосереднього управління військами та надання всебічної допомоги 
підлеглим командирам та штабам у своєчасному виконанні визначених їм 
бойових завдань. 



Книги, які можуть вас зацікавити
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