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ВСТУП 

Бойова підготовка сил логістики Збройних Сил України є однією з 

основних складових частин повсякденної діяльності управлінь (штабів), 

військових частин і підрозділів.  

Настанова розроблена з метою надання рекомендацій (вказівок) силам 

логістики ЗС України з основ бойової підготовки, порядку організації, прийомів 

та способів підготовки військових частин логістичного забезпечення до 

виконання завдань логістичного забезпечення військ (сил), вона надає 

методичні рекомендації: 

посадовим особам, які є відповідальними за організацію бойової 

підготовки та її керівництво;  

командирам (керівникам), які отримують (удосконалюють) під час 

заходів бойової підготовки відповідні знання, навички та уміння, покращують 

злагодженість управлінь (штабів), військових частин та підрозділів;  

військовим частинам (установам) сил логістики ЗС України, що 

забезпечують проведення заходів бойової підготовки.  

Настанова передбачає принципово інший підхід, як до процесу навчання 

сил логістики ЗС України, так і до системи їх оцінювання, що полягає в 

пріоритетному вирішенні завдань бойової підготовки військових частин 

(підрозділів), їх цільового фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення.  

Настанова розроблена на основі проведення заходів бойової підготовки 

сил логістики ЗС України з урахуванням удосконалення організаційної 

структури військових частин (підрозділів), розвитку форм та способів їх 

застосування, досвіду підготовки управлінь (штабів), військових частин 

(підрозділів) і військовослужбовців в ході проведення Операції об'єднаних сил 

та Антитерористичної операції, принципів і стандартів, прийнятих в збройних 

силах держав – членів НАТО, та адаптована під сучасні умови. Спираючись на 

її положення командири (керівники) мають вести постійну роботу щодо 

подальшого удосконалення методики проведення заходів бойової підготовки 

сил логістики ЗС України, впровадження у практику нових, більш ефективних 

форм і методів навчання.  

Положення та рекомендації, викладені в Настанові, необхідно 

застосовувати творчо, уникаючи шаблонності в ході організації підготовки та 

здійснення логістичного забезпечення бойових (спеціальних) дій з урахуванням 

обстановки, спрямувати зусилля на виконання завдань щодо поліпшення 

фахової майстерності особового складу, ефективного використання підлеглими 

озброєння та військової техніки. 

Розумне впровадження Настанови в навчально-бойову діяльність сил 

логістики ЗС України сприятиме процесу підтримання на належному рівні та 

подальшому нарощуванню спроможностей військових частин (підрозділів) в 

умовах подальшої зміни форм і способів ведення бойових дій і наддасть 

можливість впровадити стандарти підготовки для досягнення оперативної 

сумісності з військовими формуваннями збройних сил держав – членів НАТО. 

 



7 

ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Позначка військової 
публікації 

Повне найменування військової публікації 

ВКП 7-00(01)01 
а) Наказ Генерального штабу Збройних Сил України 
від 23.01.2020 № 18 “Про затвердження Доктрини 
підготовки сил оборони держави” 

 

б) “Єдиний перелік (каталог) спроможностей 
Міністерства оборони України та Збройних Сил 
України”, затверджений Міністром оборони України  
09 грудня 2019 року (зі змінами) 

 

в) “Типовий перелік завдань Збройних Сил України за 
сценаріями виникнення та розвитку ситуацій воєнного 
характеру”, затверджений начальником Генерального 
штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України  
11 грудня 2019 року 

ВКП 7-00(03).01 
г) Доктрина з організації підготовки у Збройних Силах 
України, затверджена начальником Генерального 
штабу 01 липня 2020 року 

ВДКП 7-00(03).01 
д) Доктрина з організації підготовки у Збройних Силах 
України від 03.07.2020 № 1929/НВГШ  

ВКДП 7-00.01 
е) Методичних рекомендацій з планування підготовки у 
Збройних Силах України 

ВКДП 7-00(03).01 
ж) Настанова з бойової підготовки у Збройних Силах 
України серпень 2020 

 

и) Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України 
від 14.05.2020 №31 “Про затвердження Порядку 
організації забезпечення підготовки військ (сил) 
Збройних Сил України навчальним військовим 
майном” 

ВП 7-00.01 
к) Методичні рекомендації з підготовки та проведення 
зборів у Збройних Силах України липень 2018 

ТП 7-00-01 
л) Програма індивідуальної підготовки офіцерів 
тактичної ланки управління Збройних Сил України 
вересень 2020 

ТП 7-00-01.02 
м) Програма індивідуальної підготовки сержантського 
(старшинського) складу Збройних Сил України 
серпень 2020 

ВКДП 7-00(03).02 

н) Інструкції про порядок розроблення (розміщення) 

стандартів (каталогів завдань) з підготовки та 

проведення оцінювання за стандартами підготовки 

ЗС України січень 2020 

ВКДП 7-00(03).01 

п) Методичні рекомендації з оцінювання (сертифікації) 

органів військового управління, військових частин 

(підрозділів) Збройних Сил України щодо набуття 

визначених спроможностей 04 жовтня 2020 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Бойова підготовка – це цілеспрямований та організований процес 

навчання військовослужбовців військових частин і підрозділів, а також 

злагодження органів управління (штабів) тактичного рівня, військових частин 

(підрозділів) з метою досягнення їх готовності до виконання завдань за 

призначенням як у мирний час, так і в особливий період. 

Бойова готовність військової частини (підрозділу) – стан, що визначає 

її (його) спроможність реалізувати бойовий потенціал для виконання завдань за 

призначенням в конкретних умовах обстановки у визначений період. 

Боєздатний стан – стан, коли військова частина укомплектована 

навченим особовим складом, штатним озброєнням та військовою технікою 

(далі – ОВТ), забезпечена необхідними матеріально-технічними засобами та 

набула визначеної бойової спроможності. 

Бойовий вишкіл – це комплекс знань, умінь та навичок особового 

складу військ (сил), його морально-психологічних і фізичних якостей; 

навченість і злагодженість підрозділів, військових частин, органу управління та 

їх здатність виконувати завдання за призначенням.  

Військове навчання – це організований процес передачі 

військовослужбовцям знань, формування та вдосконалення в них умінь і 

навичок, психологічної та фізичної готовності, необхідних для виконання 

функціональних обов’язків за посадовим призначенням як індивідуально, так і 

в складі підрозділів, як у мирний час, так і в особливий період. 

Військові організаційні структури сил логістики ЗС України (далі - 

ВОрС) – структурні підрозділи сил логістики ЗС України, військові частини їх 

підрозділи та установи, в тому числі створені на тимчасовій основі органи 

(підрозділи) логістичного забезпечення. 

Військові організаційні структури, які включені до бойового складу – 

структурні підрозділи, військові частини, установи, підрозділи в тому числі 

створені на тимчасовій основі органи (підрозділи) логістичного забезпечення, які 

включені до складу угрупувань військ (сил), призначених для здійснення 

логістичного забезпечення ведення воєнних (бойових) дій. Їх перелік визначається 

відповідною директивою ГШ ЗС України, наказом командувачів видів, окремих 

родів військ (сил). 

Військові частини забезпечення життєдіяльності – ВОрС сил логістики 

ЗС України, які не включені до бойового складу ЗС України та виконують 

функції або завдання щодо забезпечення життєдіяльності військ (сил) у мирний 

час і в особливий період. 

Елемент (піделемент) – складова частина розділу оціночного листа 

(Check list) стандарту підготовки (СТП). 
Завдання (підзавдання) – це чітко визначена дія (-ї), яка (-і) оцінюється 

та виконується органом військового управління, військовою частиною (штабом, 

підрозділом, тимчасово створеним військовим формуванням), 
військовослужбовцем. 
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Загальне планування бойової підготовки – процес визначення, 

уточнення та деталізації в планувальних документах мети, завдань і заходів 

підготовки військових частин (підрозділів) на основі вихідних даних для 
планування підготовки та Замислу підготовки сил логістики ЗС України на 

навчальний рік. 

Заняття з визначених предметів навчання – це систематичні або 

періодичні заняття які проводяться з метою підвищення знань, набуття 

практичних вмінь та навичок, необхідних для виконання функціональних 

обов’язків за посадою. 
Зворотний зв’язок – вплив результатів роботи будь-якої системи на 

характер її подальшого функціонування. 

Злагодженість підрозділу – погодженість дій військовослужбовців під 

час виконання завдань у складі підрозділу відповідно до вимог стандартів 

підготовки. 

Знання у військовій сфері – сукупність відомостей про військову 

дійсність, набутих військовослужбовцями у процесі військового навчання. 
Індивідуальна спроможність військовослужбовця – рівень його 

теоретичних знань, практичних умінь та навичок, психологічних та фізичних 
якостей, якими повинен володіти військовослужбовець для якісного виконання 
функціональних обов’язків відповідно до займаної посади. 

Індивідуальна підготовка – це цілеспрямований та організований 

процес послідовних заходів навчання та виховання всіх категорій 

військовослужбовців, спрямований на формування у них потрібного рівня 

знань, умінь, навичок, фахової майстерності, фізичних та психологічних 

якостей для виконання обов’язків за посадою (спеціальністю) як у мирний час, 

так і в особливий період. 

Каталог (підкаталог) завдань (підзавдань) (Mission-essential task) 
(далі – КЗ(П) (MET)) – структурований та систематизований перелік основних 

(додаткових, додатково супутніх) завдань (підзавдань), складений у певному 

порядку з відображенням наданих позначень (набір реєстраційних кодів) та 
найменуванням завдання (підзавдання), які застосовуються військовою 

організаційною структурою або військовослужбовцем для виконання 

визначеного завдання з метою набуття необхідної спроможності. 

Колективна підготовка – це цілеспрямований та організований процес 

послідовних заходів підготовки органів військового управління, військових 

частин (підрозділів) та створених на тимчасовій основі груп, який проводиться 

для досягнення рівня злагодженості, що забезпечить ефективне виконання 

покладених на них завдань як у мирний час, так і в особливий період. 
Коригування – зміна навчальних цілей, способів, форм та методів 

навчання відповідно до отриманих результатів. 
Критерій – підстава для оцінки предмета або явища, визначення або 

класифікація чогось, мірило. 

Критично важливий елемент – визначена складова частина (елемент, 

піделемент) оціночного листа стандарту підготовки, невиконання якого призведе 

до невиконання стандарту підготовки в цілому. 
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Міжвидова підготовка – комплекс узгоджених за замислом, місцем і 

часом заходів, що проводяться з метою спільного відпрацювання елементів 

навчально-бойових завдань для набуття спроможностей штабами і 

управліннями військових частин та військовими частинами (підрозділами), що 

структурно відносяться до різних видів ЗС України. 
Метод навчання – це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких 

здійснюється передача та засвоєння знань та формування вмінь. 
Навички військовослужбовця – здатність військовослужбовця 

автоматично виконувати певні дії. Практичне застосування знань, умінь та 
навичок у ході навчального процесу забезпечує їх перетворення на професійну 
майстерність. 

Навчально-бойове завдання – перелік завдань, які визначаються об’єкту 

оцінювання для відпрацювання під час заходів підготовки з метою набуття 

необхідних оперативних (бойових) спроможностей для виконання завдань, 

передбачених оперативними (бойовими) планами. 

Підготовка сил логістики ЗС України – організований за єдиним 

замислом і планом процес навчання військовослужбовців, злагодження 

військових частин, підрозділів, установ з метою досягнення їх готовності до 

виконання завдань за призначенням як у мирний час, так і в особливий період. 

Об’єднана підготовка – це організований за єдиним замислом і планом 

процес навчання військовослужбовців, злагодження ВОрС, які є складовими 

частинами двох і більше видів (родів) військ (сил), ІССО (якщо такі визначені) 

з метою досягнення їх готовності до об’єднаних дій у складі відповідного 

угрупування. 
Очікуваний результат навчання – запланований ідеальний результат 

(еталон, стандарт), якого необхідно досягти за результатами навчання. 

Оцінка – перевірка військової частини (підрозділу) вищим в порядку 

підлеглості командуванням для визначення її (його) відповідності військовим 

стандартам та можливості зарахування її (його) до переліку готових військових 

частин (підрозділів).  

Період підготовки – строк, протягом якого ВОрС знаходиться в одному 

із визначених станів, а саме: відновлення боєздатності (базовий період 

підготовки); інтенсивної підготовки (період інтенсивної підготовки); виконання 

завдань (підтримання готовності до виконання завдань) за призначенням 

(період підтримання навченості). 

Перелік навчально-бойових (оперативних, спеціальних), 

індивідуальних) завдань (METL) (далі – ПНБ (О, С, І) З) – це перелік основних 

(додаткових, додатково супутніх) завдань (підзавдань) необхідний для 

ефективного виконання визначеного основного завдання, яке визначається 

ВОрС, військовослужбовцю для відпрацювання під час заходів підготовки з 

метою послідовного набуття необхідних спеціальних (оперативних, бойових), 

індивідуальних спроможностей, передбачених оперативними (бойовими) 

планами та програмами індивідуальної підготовки. 
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Польовий вишкіл – це комплекс умінь та навичок військовослужбовців, 

злагодженість ВОрС та їх здатність здійснювати логістичне забезпечення 

бойових (спеціальних) дій в різних умовах обстановки або виконувати інші 

завдання за призначенням.  

Підготовка персоналу – цілеспрямований та організований процес 

навчання військовослужбовців, працівників ЗС України та інших складових сил 

оборони, державних службовців органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, резервістів, які проходять службу у військовому резерві ЗС 

України, що здійснюється у ВВНЗ і ВНП ЗВО, наукових установах, навчальних 

центрах, коледжах, центрах підготовки сержантського складу, школах 

підготовки. 

Підготовка резервів – цілеспрямований та організований процес 

навчання та виховання військовозобов’язаних, у тому числі резервістів усіх 

категорій: офіцерів, сержантів, солдатів за всіма спеціальностями, підготовки 

органів управління (штабів), військових частин (підрозділів) стратегічного 

(оперативного) резерву з метою досягнення їх готовності до виконання завдань 

за призначенням як у мирний час, так і в особливий період. 

Підготовка у ВВНЗ (ВНП ЗВО) – освітній процес підготовки курсантів 

(слухачів), ад’юнктів, докторантів за відповідними рівнями вищої освіти для 

подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського) або 

начальницького складу з метою задоволення потреб сил логістики ЗС України 

та інших складових сил оборони держави. 

Підготовка в наукових установах – процес підготовки науково-

педагогічних і наукових працівників для ВВНЗ (ВНП ЗВО) та наукових установ 

з наукових спеціальностей з метою задоволення потреб сил логістики 

ЗС України та інших складових сил оборони держави на посади, які 

передбачають науковий ступінь. 

Підготовка в навчальних центрах – процес систематичного військового 

професійно-технічного навчання військовослужбовців, спрямований на набуття 

ними знань, умінь і навичок у військово-професійній діяльності, розвиток 

компетентності та професіоналізму, виховання загальної і військово-

професійної культури, необхідних для виконання своїх службових обов’язків на 

займаній посаді з метою задоволення потреб сил логістики ЗС України. 
Показник – кількісна або якісна величина окремої властивості або 

сукупності властивостей об'єкта перевірки, яка характеризує його дійсний стан на 
даний період часу. Показник, зазвичай має найменування, позначку і значення. 
Розрізняють кількісні (значення - числова величина) і якісні показники (значення - 
словесний некількісний опис міри прояви властивості або сукупності 
властивостей, що розглядаються). 
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Планування бойової підготовки – процес, який полягає в колективній 

роботі командирів (начальників), управлінь (штабів) військових частин 

(підрозділів) щодо визначення порядку та послідовності проведення 

узгоджених за замислом, місцем і часом заходів бойової підготовки, 

спрямованих на набуття (нарощування, підтримання) визначених 

спроможностей, всебічного забезпечення спланованих заходів (з урахуванням 

виділених обсягів фінансування) та відображенні їх у планувальних 

документах. 

Поточне планування бойової підготовки – процес уточнення, 

деталізації в планувальних документах заходів, визначених у ході загального 

планування, відповідно до затвердженого кошторису МО України та плану 

утримання і розвитку ЗС України на поточний рік та коригування заходів 

підготовки сил логістики ЗС України на місяць, тиждень. 

Предмет навчання – система понять про явища, закономірності, закони, 

теорії будь-якої відповідної сфери діяльності із визначенням потрібного рівня 

сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності знань, умінь і навичок. 

Прийом – окрема дія, рух. 

Процес – сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення 

певного результату. 

Професійна майстерність – здатність військовослужбовця цілеспрямовано 

та творчо використовувати свої знання, уміння та навички в процесі практичної 

діяльності з отриманням відповідного досвіду. 

Психологічна готовність до бойових дій – стан психіки 

військовослужбовця, який характеризує його готовність до бойових 

випробувань, активних і рішучих дій з виконання бойових завдань. 

Система підготовки сил логістики ЗС України – сукупність елементів, 

які пов’язані між собою та забезпечують досягнення мети підготовки. 

Основними елементами системи підготовки є: теорія підготовки, управління 

підготовкою, суб’єкти та об’єкти підготовки, навчальна матеріально-технічна 

база та ресурсне забезпечення підготовки, стандарти підготовки. Складовими 

видами підготовки сил логістики ЗС України є: оперативна підготовка, бойова 

підготовка, підготовка персоналу у вищих військових навчальних закладах 

(далі – ВВНЗ) (військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі – 

ВНП ЗВО), наукових установах та навчальних центрах, підготовка з 

мобілізаційних питань. 

Самооцінювання – перевірка командувачем (командирами, 

начальниками) стану готовності підпорядкованих військ (сил, підрозділів) та 

визначення необхідних заходів з підготовки до оцінювання). 

Сертифікація – процедура, за допомогою якої призначений у 

встановленому порядку орган військового управління документально засвідчує 

відповідність військової частини (підрозділу) вимогам стандартів. 

Система – сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине 

ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, мають відповідну мету. 
Спеціальні (Оперативні, бойові) спроможності – сукупність 

властивостей, які визначають здатність органів військового управління (штабу), 
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військової частини (установи, підрозділу) виконати завдання (бойові завдання) 
за призначенням відповідно до визначених стандартів підготовки. 

Спроможність – властивість, що дозволяє здійснювати певні дії для 

досягнення конкретної мети з урахуванням визначених ресурсів. 

Спосіб – певна дія (послідовність дій), прийом або система прийомів, яка 

дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось. 

Стандарт підготовки – нормативний документ (уніфікований процес), 

який визначає послідовність досягнення органами військового управління, 

ВОрС, індивідуальних спроможностей до виконання конкретних завдань та 

визначає критерії їх оцінки. Стандарти підготовки поділяються на стандарти 

індивідуальної (базової загальновійськової, фахової) підготовки та колективної 

підготовки і спрямовуються на досягнення сумісності у підготовці підрозділів 

ЗС України та держав – членів НАТО.  

Тренування – осмислене багаторазове повторення (виконання) вже 

вивчених вправ (прийомів, дій) з метою їх закріплення (удосконалення). 

Тимчасова військова організаційна структура - зведений загін 

(підрозділ, група), який створено на певний період часу для виконання окремо 

визначених спеціальних (бойових) завдань.  

Управління підготовкою – процес цілеспрямованого впливу 

командувачів (начальників, командирів) і штабів на об’єкти підготовки, що 

здійснюється для виконання ними визначених завдань відповідно до замислу та 

мети підготовки. 
Уміння військовослужбовця – здобута на основі отриманих завдань у 

військовій сфері здатність військовослужбовців виконувати належним чином 
певні дії на практиці. Систематичні та цілеспрямовані тренування тих, хто 
навчається шляхом виконання певних дій, які забезпечують перетворення знань та 
умінь на навички. 

Управління військової частини (підрозділу) – командування, штаб, 
структурні підрозділи (відділи, відділення, групи, служби) військової частини 
(підрозділу) 

Форма навчання – організаційна складова процесу військового 
навчання, яка відображає сукупність умов, в яких здійснюється навчання, а 
саме: склад тих, хто навчається, структуру заняття, місце його проведення, 
тривалість. 

Цикл навчання – строк, за який ВОрС набуває та підтримує здатність 
виконувати визначені їм завдання і складається з трьох періодів підготовки 
(базового, інтенсивного та підтримуючого). 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

ВВНЗ  Вищі військові навчальні заклади 

ВОС Військово-облікова спеціальність 

ВОрС Військова організаційна структура 

ГШ Генеральний штаб 

ДРГ Диверсійно-розвідувальна група 

ЗС України Збройні сили України 

ІМЗ Інструкторсько-методичне заняття 

ІССО Інші складові Сил оборони 

КШН Командно-штабне навчання 

КШТ Командно-штабне тренування 

МО Міністерство оборони 

МТЗ Матеріально-технічне засоби 

НБЗ Навчально-бойове завдання 
НЗФ Незаконне збройне формування 

НМТБ Навчальна матеріально-технічна база 

ОВТ Озброєння та військова техніка 

ППД Пункт постійної дислокації 

ППО Протиповітряна оборона 
РВіА Ракетні війська і артилерія  

РШТ Роздільне штабне тренування 

ССпО Сили спеціальних операцій 
СТІ Стандарт індивідуальної підготовки 
СТК Стандарт колективної підготовки 
СТП Стандарт підготовки 
СШТ Спільне штабне тренування 

ТН Тактичне навчання 

ТСЗ Тактико-стройове заняття 

ТСН Тактико-спеціальне навчання 

ТСпЗ Тактико-спеціальне заняття 

CL “Check listi” Оціночний лист 

MET “Mission-essential task” Каталог завдань 

METL 

“Mission-essential task list” Перелік навчально-бойових 

завдань 
NATО 
(НАТО) 

North Atlantic Treaty Organization  
(Організація Північноатлантичного договору) 
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Глава І. ОСНОВИ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1.1. Загальні положення 

 

1.1.1. Настанова з бойової підготовки сил логістики ЗС України  

(далі - Настанова) надає рекомендації з основ бойової підготовки у ВОрС сил 

логістики ЗС України, планування та проведення заходів бойової підготовки. 

Викладені в настанові положення слід застосовувати з урахуванням обсягів 

ресурсного забезпечення, виділеного на проведення заходів бойової підготовки, 

та досягнутого рівня навченості ВОрС. 

 

1.1.2. Бойова підготовка – це цілеспрямований та організований процес 

навчання військовослужбовців ВОрС, а також злагодження органів управління 

(штабів) тактичного рівня, з метою досягнення їх готовності до виконання 

завдань за призначенням як у мирний час, так і в особливий період. 

Бойова підготовка має динамічну та інноваційну спрямованість, повинна 

бути високотехнологічною і реалістичною та призначена змінювати 

ментальності шаблонного військового мислення на креативну ініціативу, яка 

дозволить перемагати в бою. Використання нових технологій, імітаційних 

моделей, тренажерів тощо та їх поєднання з реальною обстановкою має значно 

покращити рівень підготовки та зменшити витрати матеріальних ресурсів.  

Кожен військовослужбовець повинен – пройти відповідний курс (цикл) 

підготовки та бути готовим до виконання функціональних обов’язків в бойових 

умовах. 

 

1.1.3. Мета організації бойової підготовки у силах логістики ЗС України 

досягається підтриманням та підвищенням рівня навченості особового складу, 

його психологічної готовності до виконання завдань, злагодженості ВОрС та 

набуття нею визначених спроможностей. 

Складовими частинами бойової підготовки є: 

колективна підготовка військових частин, підрозділів та їх управлінь; 

індивідуальна підготовка військовослужбовців військових частин. 

 

1.1.3.1. Спрямованість бойової підготовки – це концепція, що 

використовується для визначення потреби у підготовці в мирний час, виходячи 

з визначених (спланованих) та можливих у майбутньому завдань, на яких 

зосереджуються основні зусилля командувачів (командирів, керівників), 

органів військового управління (штабів) і будується вся система бойової 

підготовки. 

Спрямованість бойової підготовки визначається на підставі принципових 

положень Військової доктрини України, Концепції підготовки Збройних Сил і з 

урахуванням тенденцій розвитку військового мистецтва. Вона формується на 

науковій основі з використанням досвіду збройних конфліктів і навчань, 

перспектив розвитку військових організаційних структур і ОВТ військ (сил), а 

також досвіду підготовки армій держав – членів НАТО. 
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Спрямованість бойової підготовки визначає: 

до якої війни (збройного конфлікту) готувати сили логістики Збройних 

Сил України; 

до яких дій з логістичного забезпечення ведення воєнних (спеціальних) 

дій потрібно вчити ВОрС; 

напрямки і перспективи їх розвитку. 

 

1.1.4. Основними завданнями бойової підготовки є: 

підтримання готовності військових частин (установ) та їх підрозділів на 

рівні, що забезпечує виконання завдань за призначенням самостійно, у складі 

міжвидових угруповань, об’єднаних сил, в міжнародних місіях (операціях); 

набуття та удосконалення спроможностей управлінь військових частин 

(підрозділів, установ) щодо планування застосування ВОрС логістичного 

забезпечення, управління підпорядкованими підрозділами (органами) у ході 

виконання завдань з логістичного забезпечення військ (сил); 

вдосконалення рівня злагодженості ВОрС та їх підрозділів, взаємодії з 

військовими частинами (підрозділами) інших видів, родів військ (сил), ІССО 

під час виконання спільних завдань логістичного забезпечення військ (сил); 

досягнення взаємосумісності з військовими частинами (підрозділами) 

логістичного забезпечення збройних сил держав – членів НАТО; 

набуття навиків особовим складом щодо використання штабних процедур 

та логістичних операцій що застосовуються в державах – членах НАТО; 

опанування особовим складом нових зразків озброєння та військової 

техніки, набуття знань, умінь та навичок щодо їх експлуатації і підтримання в 

готовності до застосування; 

формування у особового складу високого бойового духу, психологічної 

стійкості та набуття фізичної готовності до виконання завдань за призначенням; 

впровадження передового досвіду застосування засобів логістичного 

забезпечення, процедур та операцій виконання завдань логістичного 

забезпечення військ (сил). 

 

1.1.5. Принципи бойової підготовки 

 

1.1.5.1. Відповідальність командирів за бойову підготовку: бойова 

підготовка є основним обов’язком командувачів та командирів всіх рівнів. 

Командувачі (командири, начальники) повинні довести до свідомості всіх 

підлеглих пріоритетність бойової підготовки, забезпечити максимальну 

присутність особового складу на важливих заходах підготовки і ефективно 

провести підведення підсумків результатів виконаних заходів бойової 

підготовки. Вони повинні направляти всі свої знання, навики та досвід для 

досягнення стандартів підготовки. Ефективність заходів бойової підготовки 

досягається їх всебічним забезпеченням і підтримкою з боку старших 

командирів (начальників). 
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Ефективна підготовка є головним пріоритетом командирів (начальників). 

Командир є основним керівником підготовки, він несе відповідальність за 

готовність до виконання завдань за призначенням своєї військової частини 

(підрозділу, установи, органу). В умовах війни підготовка продовжується, при 

цьому вищим за неї пріоритетом можуть бути лише заходи логістичного 

забезпечення ведення бойових (спеціальних) дій. Командири та начальники 

повинні намагатися отримати максимум користі від кожної можливості 

проведення підготовки. 

Офіцери є основними організаторами і керівниками військового 

навчання, а сержанти (старшини) є ключовими службовими особами, які 

забезпечують реалізацію завдань підготовки. 

Сержанти (старшини) безпосередньо відповідають за підготовку 

особового складу підрозділів первинної ланки (екіпаж, майстерня, відділення та 

їм рівні). 

 

1.1.5.2. Зосередження на визначених завданнях: бойова підготовка ВОрС 

організовується, проводиться та оцінюється відповідно до визначених 

стандартів індивідуальної (фахової) та колективної підготовки. Військові 

частини (підрозділи) отримують завдання на підготовку на підставі аналізу 

покладених завдань, в яких визначаються головні та супутні завдання 

логістичного забезпечення ведення бойових (спеціальних) дій. Перелік цих 

завдань (METL) координується вертикально зверху - до низу по командній 

ланці, а також горизонтально серед рівних та підтримуючих підрозділів для 

забезпечення виконання спільних завдань. В подальшому під час організації та 

проведення заходів планування підготовки на навчальний рік (період), 

відповідна ВОрС використовуючи необхідний підкаталог завдань – з загального 

Каталогу завдань, буде здійснювати послідовне складання Переліку навчально-

бойових та індивідуальних завдань під визначене (-у) їй завдання 

(спроможність). 

 

1.1.5.3. Орієнтація на виконання: Плани підготовки створюються для 

досягнення чітких результатів, які можна досягти та оцінити, тобто реальних. 

Процес підготовки повинен більше ґрунтуватися на стандартах підготовки, 

аніж на часових параметрах, тобто пріоритетом повинно бути досягнення 

відповідного необхідного рівня навченості, а не виконання заходу у відведені 

часові показники. 

 

1.1.5.4. Багаторівнева підготовка: вся діяльність з підготовки формується 

з чітко визначеними завданнями підготовки для кожної ВОрС, що навчається, і 

складається з індивідуальної підготовки особового складу та злагодження 

підрозділів. Плани підготовки складаються з урахуванням можливості 

проводити заходи підготовки кожним структурним підрозділом військової 

частини.  
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1.1.5.5. Єдність стандартів: командування Сил логістики ЗС України, 

підрозділів логістичного забезпечення окремих родів війсь (сил), які мають 

безпосередньо підпорядковані військові частини (підрозділи) повинні 

визначати перелік (каталог) стандартів індивідуальної (фахової) та колективної 

підготовки, які відноситимуться до всіх частин та підрозділів під їхнім 

командуванням.  
 

1.1.6. Вимоги що висуваються до бойової підготовки: 

реалізація принципів бойової підготовки – тверде знання і вміле 

застосування командирами (начальниками), органами управління (штабами) 

принципів бойової підготовки в ході повсякденної діяльності ВОрС; 

досягнення необхідного результату (рівня) навченості - чітке визначення 

командирами (керівниками) цілей і завдань бойової підготовки та забезпечення 

ними необхідних результатів навчання військовослужбовців, ВОрС на всіх 

етапах їх підготовки; 

відповідність спрямованості бойової підготовки принципам 

доктринальних документів, очікуємого оперативного (оперативно-тактичного) 

середовища, особливостей фізико-географічних умов і оперативного 

обладнання місцевості, завданням, покладеним на ВОрС; 
узгодженість підготовки всіх категорій – узгодження підготовки 

військовослужбовців, ВОрС за цілями, завданнями, змістом навчання, місця і 
часу проведення заходів; 

раціональне використання навчально-матеріальної бази бойової 
підготовки; 

впровадження автоматизованих систем і засобів автоматизації в процес 
організації, супроводу та аналізу результатів бойової підготовки; 

максимально можливе зниження потенційної небезпеки при проведенні 
заходів бойової підготовки. 

 

1.1.7. Необхідний рівень бойової підготовки досягається: 

знанням керівниками ВОрС реального стану підготовленості 

підпорядкованих ВОрС; 

продуманим і обґрунтованим плануванням підготовки відповідно до 
визначених завдань з логістичного забезпечення, Типового каталогу завдань з 
підготовки ЗС України;  

чіткою та якісною постановкою завдань на організацію підготовки, 
здійсненням контролю і наданням практичної допомоги підлеглим; 

повсякденним керівництвом бойовою підготовкою і особистою участю 
командирів (начальників) у навчанні підлеглих; 

виконанням розпорядку дня, регламенту службового часу, планів і 

розкладів занять, недопущення їх зривів, переносів і відриву особового складу 

від навчання підлеглого особового складу; 

своєчасною підготовкою і всебічним забезпеченням заходів бойової 

підготовки; 

прикладним характером і практичною спрямованістю навчання 

військовослужбовців; 



19 

створенням умов підготовки, близьких до бойової обстановки, 

ефективним використанням навчально-матеріальної бази, її розвитком, 

вдосконаленням і підтримкою в справному стані; 

постійним пошуком нових форм і методів навчання військовослужбовців, 

вдосконаленням методичної майстерності керівників занять;  

об’єктивним оцінюванням результатів проведення заходів підготовки та 

врахування їх у подальшому для внесення коректив у плани підготовки; 

постійним вивченням передового досвіду підготовки у ЗС України та 

впровадженням його у подальших заходах підготовки ВОрС; 

дотриманням заходів безпеки при виконанні навчально-бойових завдань 

під час проведення заходів бойової підготовки. 

 

1.2. Система бойової підготовки 

 

1.2.1. Система бойової підготовки – це сукупність функціонально 

взаємопов’язаних підсистем (елементів), які взаємодіючі між собою сприяють 

досягненню основної мети бойової підготовки – нарощування індивідуальних 

спроможностей особового складу, спроможностей з здійснення логістичного 

забезпечення підрозділів, ВОрС для забезпечення виконання завдань за 

призначенням як в мирний час так і в особливий період. 

Елементами системи бойової підготовки є: 

а) суб’єкти бойової підготовки – командувачі, командири, начальники 

всіх рівнів, структурні підрозділи підготовки в органах військового управління, 

які безпосередньо здійснюють управління бойовою підготовкою, проведенням 

її заходів та всебічним забезпеченням;  

б) об’єкти бойової підготовки – ВОрС, з якими проводяться заходи 

бойової підготовки;  

в) засоби, які забезпечують організацію бойової підготовки – це теорія 

підготовки та методика навчання, навчальна матеріально-технічна база, 

ресурси, які виділяються на підготовку. 

 

1.2.2. Зміст бойової підготовки ˗ досягнення спроможностей, 

встановлених для ВОрС, у відповідності до вимог керівних документів, що 

регламентують порядок підготовки та застосування як окремого 

військовослужбовця так і підрозділу. Якщо для підготовки до виконання 

поставленого завдання необхідно використання керівних документів, що 

знаходяться у стадії розробки, або для підготовки до виконання завдання 

стандарти не визначені, командир визначає завдання, умови та стандарти 

своїми наказами та вказівками, спираючись на власний досвід здійснення 

заходів логістичного забезпечення та на свій професійний досвід. 
 

1.2.3. Методика бойової підготовки ˗ сукупність форм і методів навчання 

та військового виховання військовослужбовців, злагодження підрозділів, 

військових частин, органів управління (штабів). 
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1.2.4. Навчально-матеріальна база бойової підготовки ˗ сукупність 
матеріальних засобів і технічних пристроїв, а також обладнаних районів 
місцевості (навчальні об'єкти і поля), призначених для забезпечення навчання 
військовослужбовців за встановленими спеціальностями, злагодження 
підрозділів, військових частин, органів управління (штабів). 

 

1.3. Форми і методи бойової підготовки 
 

1.3.1. Для проведення заходів бойової підготовки використовуються різні 
форми та методи навчання. 

Кожній формі навчання притаманні певні методи навчання: лекції – 
лекційний метод; семінару – бесіда; груповій вправі – вправа (тренування); 
тактичній летучці – тренування; штабному тренуванню – вправа (тренування); 
командно-штабному і тактичному (тактико-спеціальному) навчанню – 
практична робота; тактико-стройовим заняттям – вправи (тренування); тактико-
спеціальним заняттям – практична робота; самостійній роботі – вивчення 
літератури та вправи (тренування). У ході всіх занять і навчань від 10 до 20% 
часу може бути використано для пояснення і показу (демонстрації). 

 

1.3.2. Форми бойової підготовки сил логістики ЗС України: 
для колективної підготовки – тренування (роздільні, спільні, 

спеціалізовані, командно-штабні, мобілізаційні); конкурси; навчання 
(командно-штабні, командно-штабні мобілізаційні, мобілізаційні, тактико-
спеціальні, тощо); воєнні ігри; заняття (теоретичні; практичні – тактико-
спеціальні, тактико-стройові, інструкторсько-методичні тощо); курсова 
підготовка; 

для індивідуальної підготовки – курсова підготовка, збори, конкурси, 
конференції, заняття з визначених програмами індивідуальної підготовки 
предметів навчання (лекції, семінари, практичні та групові заняття, групові 
вправи, літучки, тренування тощо), стажування (практики), самостійна 
підготовка, контрольні заходи. 

 

1.3.3. Методи бойової підготовки сил логістики ЗС України 
розподіляються на: словесно-наочний, практичний (репродуктивний), 
ситуативно-пізнавальний, пошуковий (евристичний) та творчий 
(дослідницький).  

Їх сутність полягає: 
вправ – цілеспрямоване та планомірно організоване виконання розумових 

та практичних дій (прийомів) з метою засвоєння знань, оволодіння, формування 
та удосконалення практичних умінь та навичок; 

словесно-наочного – у систематичному та послідовному доведенні 
керівником навчального матеріалу, показу (демонстрації) предметів, що 
вивчаються, для отримання тими, хто навчається, нових знань та формування 
відповідної уяви; 

ситуативно-пізнавального – у проведенні розгляду та обговоренні 
реальних (імовірних) дій з логістичного забезпечення, ознайомленні з досвідом 
управління підрозділами логістичного забезпечення у воєнних конфліктах та 
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