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ВСТУП 

Для успішного ведення сучасного бою необхідно, насамперед, 

знати противника, його сили, засоби і характер дій. Для забезпе-

чення цими даними командирів і штабів усіх ступенів існує найваж-

ливіший вид бойового забезпечення дій військ – розвідка. 

Досвід ведення бойових дій свідчить, що тільки там, де розвідка 

ведеться активно і цілеспрямовано, бойові завдання вирішуються 

успішно і з найменшими втратами. Навпаки, погано організована 

розвідка завжди була головною причиною невдалих бойових дій 

військ. 

У теперішній час значно виріс обсяг завдань, які вирішує розвід-

ка. Натомість терміни їх виконання суттєво скоротилися. Підвищи-

лися вимоги щодо часу передавання даних і точності визначення 

координат об’єктів (цілей) противника. 

Однією з найважливіших складових розвідки є інформаційна 

робота. Вона включає збір, обробку розвідувальних відомостей, 

своєчасну доповідь їх командирові, старшому начальнику і дове-

дення необхідних даних до начальників родів військ і служб, ко-

мандирів (штабів) підлеглих, взаємодіючих підрозділів і сусідів. 

Одним із кінцевих етапів інформаційної роботи в тактичній роз-

відці є розробка розвідувального донесення, формулювання висно-

вків з оцінювання противника та доповідь їх командирові. За ре-

зультатами командир приймає рішення на бойові дії.  

Необхідність видання частини 2 “Інформаційна робота” навча-

льного посібника “Розвідка та іноземні армії” обумовлено такими 

чинниками. 

По-перше. Сьогодні саме інформаційна робота стає найвагомі-

шою складовою в розвідувальному забезпеченні підрозділів у бою. 

По-друге. Офіцери первинної ланки мають досить низький рі-

вень підготовки у сфері знання методики інформаційної роботи 

в підрозділі.  

По-третє. Аналіз бойових дій на Сході України свідчить, що на 

успіх у бою впливає перш за все ступінь точності та достовірності 

інформації про противника, а також імовірності прогнозованих 

його дій. 

Як відомо, органи розвідки відомості про противника добувають 

по крихтах, частинах, у різний час і в найрізноманітнішій обстановці. 
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Нерідко інформація про один й той самий об’єкт, добута різними 

органами розвідки або отримана з різних джерел одночасно, є супе-

речливою. Командирові ж завжди необхідно мати повну уяву про 

силу противника, його реальне положення, стан і наміри. Для цього 

необхідно всю інформацію, яка добута розвідкою й отримана від 

різних джерел (підлеглих командирів, штабів, сусідів тощо), зібра-

ти, вивчити, проаналізувати й узагальнити. Тільки на підставі все-

бічного аналізу всіх відомостей можна зробити обґрунтовані ви-

сновки про противника.  

Саме цей матеріал відображений у частині 2 навчального посіб-

ника, а також проведено аналіз основних положень керівних доку-

ментів Збройних Сил України та військових штабів провідних кра-

їн-членів НАТО стосовно розробки інформаційних документів 

із розвідки в загальновійськовому підрозділі.  

Основною метою видання частини 2 “Інформаційна робота” на-

вчального посібника “Розвідка та іноземні армії” є надання курсан-

там, науково-педагогічним працівникам військового інституту ос-

новних теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо 

порядку роботи командира загальновійськового підрозділу з питань 

організації і ведення інформаційної роботи у тактичній розвідці. 

Завданням частини 2 навчального посібника є максимально 

сприяти підвищенню засвоєння курсантами:  

теоретико-фундаментальних основ інформаційної роботи та її 

складових;  

знань щодо організації інформаційної роботи в підрозділі;  

основ інформаційної роботи в загальновійськовому підрозділі; 

порядку і правил збору, обробки, аналізу розвідувальних відо-

мостей та розробки звітних інформаційних документів із розвідки; 

методики з оцінювання противника. 

Курсанти інституту мають самостійно застосовувати окремі 

елементи знань та вмінь з організації інформаційної роботи в під-

розділі, поєднувати їх залежно від конкретної ситуації під час ви-

конання функціональних обов’язків за фахом. 

Частина 2 навчального посібника може бути корисною для по-

садових осіб, які організовують розвідку в підрозділі, науково-

педагогічних працівників та курсантів Житомирського військового 

інституту ім. С. П. Корольова та інших ВЗВО, які займаються під-

готовкою фахівців воєнної розвідки. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочується 

1 2 

АК армійський корпус 

АТТ автомобільна техніка 

бз батальйон зв’язку 

БпАК безпілотний авіаційний комплекс 

БпЛА безпілотний літальний апарат 

БМП бойова машина піхоти 

Бр бригада 

БРД бойовий розвідувальний дозор 

БРДМ бойова розвідувальна дозорна машина 

БРО батальйонний район оборони 

БТГр батальйонна тактична група 

БТР бронетранспортер 

ВОП взводний опорний пункт 

ВТЗ високоточна зброя 

габатр гаубична артилерійська батарея 

гадн гаубичний дивізіон 

ДВідд дозорне відділення 

ДРГ диверсійно-розвідувальна група 

ЗВрез загальновійськовий резерв 

ЗМУ засоби масового ураження 

ЗРК зенітний ракетний комплекс 

ідр інженерно-дорожна рота 

ісб інженерно-саперний батальйон 

ісв інженерно-саперний взвод 

КП командний пункт 

КСП командно-спостережний пункт 

КШМ командно-штабна машина 

мб механізований батальйон 

мр механізована рота 

МТЗ матеріально-технічне забезпечення 

НГУ напрямок головного удару 

НЗОЗ напрямок зосередження основних зусиль 

НР начальник розвідки 

омбр окрема механізована бригада 

омсбр окрема мотострілецька бригада 
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1 2 

ОР орган розвідки 

ОРД окремий розвідувальний дозор 

ПЗРК переносний зенітний ракетний комплекс 

ПНШ помічник начальника штабу 

ППО протиповітряна оборона 

ПТЗ протитанковий засіб 

ПТРез протитанковий резерв 

ПТРК протитанковий ракетний комплекс 

ПУ пункт управління 

РВП район вогневих позицій 

РД розвідувальний дозор 

РЕБ радіоелектронна боротьба 

РзВ розвідувальні відомості 

РзМ розвідувальний матеріал 

РзД розвідувальні дані 

РЗ розвідувальний загін 

Р і РТР радіо – і радіотехнічна розвідка 

РСЗВ реактивна система залпового вогню 

РІ розвідувальна інформація 

РОП ротний опорний пункт 

СП спостережний пост 

РГ розвідувальна група 

РТГр ротна тактична група 

ТГр рактична група 

УНК Український національний контингент 

ШтГр штурмова група 
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Глава 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
1.1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Інформаційна робота є важливою складовою тактичної розвідки. 

Тактична розвідка – комплекс заходів та дій, що здійснюється ко-

мандирами (штабами) оперативно-тактичних угруповань, військо-

вих частин (підрозділів), силами та засобами розвідки з метою до-

бування, опрацювання та надання розвідувальної інформації 

в інтересах підготовки та ведення бою.  

Саме опрацювання та надання інформації про противника та мі-

сцевість командирові є сутністю інформаційної роботи в тактичній 

розвідці (рис. 1). Від правильної організації інформаційної роботи 

багато в чому залежить об’єктивність оцінювання противника і мі-

сцевості в районі майбутніх дій. Оперативно зібрана, оброблена 

і доведена інформація про противника та місцевість дозволять ко-

мандирові приймати правильні рішення та ефективно використову-

вати наявні сили та засоби. 

Рис. 1. Місце і роль інформаційної роботи в тактичній розвідці 

Інформаційна робота (ІР) – сукупність заходів, які здійсню-

ються в інформаційних підрозділах органів військового управління 

та органів управління розвідкою щодо збору, часткової обробки роз-

відувальної та відкритої інформації, супроводження спеціалізованих 

інформаційних баз даних, а також розроблення інформаційних до-

кументів та доведення їх до споживачів. 

У загальновійськовому батальйоні інформаційну роботу здійс-

нюють командири взводів, рот, офіцери штабу батальйону – 
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начальник штабу, помічник начальника штабу батальйону з розвід-

ки, а також можливе залучення помічника начальника штабу.  

Кінцевим результатом інформаційної роботи є інформаційний 

документ. Інформаційний документ – матеріальний носій розві-

дувальної інформації, який містить проаналізовані та узагальнені 

дані щодо поставленого розвідувального завдання, викладені за ви-

значений термін часу, в установлених обсязі та формі. 

Інформаційний документ у визначеній формі доводиться до 

споживача. Споживач (розвідувальної інформації) – визначена 

законом, нормативно-правовим актом посадова особа, підрозділ, 

частина, установа, орган державного або військового управління, 

який використовує розвідувальну інформацію для прийняття 

управлінських рішень або виконання поставлених перед ним за-

вдань в інтересах забезпечення національної безпеки держави. 

Іншими словами, інформаційна робота полягає у зборі, обробці 

розвідувальних відомостей та своєчасній доповіді їх командирові, 

старшому начальнику, а також доведенні необхідних даних до на-

чальників родів військ і служб, командирів (штабів) підлеглих, вза-

ємодіючих підрозділів і сусідів (рис. 2).  

Рис. 2. Заходи інформаційної роботи 

Інформаційна робота, як і будь-яка інша складна цілеспрямована 

діяльність, здійснюється згідно з певними принципами. Принципи – 

це встановлені як досвідом, так і теорією рекомендації, дотримання 
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яких сприяє підвищенню ефективності інформаційної роботи в ти-

пових умовах. 

Принципи мають важливе значення, широке застосування і по-

винні бути загальними, щоб бути керівництвом до дій у різних об-

ставинах. 

Суть кожного принципу має виражатися одним словом або про-

стим, лаконічним реченням, тим самим полегшується розуміння      

і використання принципів та встановлення спільних поглядів на них. 

Основні принципи: конкретності, реальності та контрольова-

ності. 

Принцип конкретності означає, що інформаційна робота ве-

деться суто на основі розвідувальних завдань, які поставлені пев-

ним виконавцям, кожний інформаційний документ висвітлює конк-

ретну тему. 

Принцип реальності означає, що інформаційна робота будується 

відповідно до розумно вибраних напрямків, вони повністю забезпе-

чені ресурсами, а цілі є досяжними. 

Принцип контрольованості означає, що хід обробки інформації, 

а значить і процес реалізації поставлених цілей інформаційної ро-

боти, повинен постійно знаходитись у полі зору як керівників, так   

і безпосередньо виконавців на всіх етапах. 

На основі цих принципів формуються загальні вимоги до інфор-

маційної роботи, основними з них є: цілеспрямованість, активність, 

об’єктивність. 

Цілеспрямованість інформаційної роботи полягає в першочер-

говому зборі, опрацюванні і доповіді (доведенні) тих розвідуваль-

них відомостей, які в даній обстановці є найбільш важливими. 

Активність інформаційної роботи полягає в наполегливому 

прагненні всіх посадових осіб у будь-якій обстановці зібрати необ-

хідні розвідувальні відомості, обробити їх, доповісти командуван-

ню (вищий штаб), а також довести до всіх зацікавлених посадових 

осіб. 

Об’єктивність інформаційної роботи полягає в ретельному        

і всебічному вивченні змісту всіх розвідувальних відомостей, а та-

кож обставин, джерел і часу їх добування, для того щоб виявити 

правильне положення, стан і характер дій противника. 

 

10



Добування необхідної командирові інформації про противника 

становить собою лише одну вирішальну і найактивнішу сторону 

діяльності розвідки. Після виконання органом розвідки розвідува-

льного завдання інформація про об’єкт розвідки повинна пройти 

певний процес до моменту прийняття рішення щодо її реалізації 

(рис. 3). 

Розвідувальна інформація – усні та зафіксовані на матеріальних 

носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин) відомості, які не-

можливо отримати офіційним шляхом, про реальні й потенційні 

можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та 

окремих осіб, що загрожують національним інтересам України,  

а також про події та обставини, що стосуються національної безпе-

ки та оборони. 

Рис. 3. Процес проходження інформації про противника в підрозділі 

Органам розвідки (розвідникам) досить рідко вдається одержати 

повні відомості про склад противника, його засоби масового ура-

ження, елементи високоточної зброї, замисли застосування засобів 

ураження, морально-психологічний стан його особового складу, 

боєздатність його підрозділів (військових частин, з’єднань) тощо. 

Таким чином, на даному етапі циклу інформаційної роботи від 

органу розвідки до командира підрозділу надходять розвідувальні 

матеріали. 
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Розвідувальні матеріали (РзМ) – необроблені, але документа-

льно зафіксовані первинні результати добування розвідувальної  

інформації, що містять розвідувальні ознаки, як правило, в неявному 

вигляді і тому не можуть бути використані без первинної обробки. 

Розвідувальна ознака – характеристика (параметр) об’єкта роз-

відки, яку (який) можна визначити (виміряти) і використовувати 

для розпізнавання об’єкта розвідки, визначення його стану, харак-

теру діяльності, а також прогнозування напряму розвитку подій 

(явищ). Їх прийнято ділити на розпізнавальні й тактичні. 

За розпізнавальними (візуальними) розвідувальними ознаками 

можна виявити, пізнати, визначити належність, тип, призначення 

об’єктів (цілей) і розрізнити їх між собою.  

Такими ознаками є:  

зовнішній вигляд, конструктивні особливості, кольори, форма 

об’єктів (цілей);  

діяльність противника (рух, звуки, спалахи пострілів, дим, пил 

тощо);  

сліди діяльності (колії, витоптані місця, залишені предмети, за-

лишки багать і похідних кухонь тощо);  

різні покажчики, написи й розпізнавальні знаки на техніку;  

форма одягу, екіпірування, озброєння особового складу.  

Особовий склад органів розвідки повинен добре знати й уміти 

розрізняти саме розпізнавальні (візуальні) ознаки. 

Тактичними розвідувальними ознаками характеризуються бойо-

вий склад, організація, тактика дій і намір противника. Ці ознаки 

визначаються за положенням об’єктів (цілей) у бойовому порядку, 

їхньою кількістю й розташуванням на місцевості, характером дія-

льності тощо. Вони використовуються головним чином команди-

рами, штабами й органами розвідки під час аналізу розвідувальних 

відомостей. 

З усіх розвідувальних ознак жодну взяту окремо не слід розгля-

дати як безперечний доказ наявності в даному місці того або іншо-

го об’єкта (цілі). Слід мати на увазі, що противник буде прагнути 

маскуванням, дезінформацією, оманними діями приховати дійсне 

положення своїх об’єктів (цілей), свою діяльність і наміри. Тільки 

наявність декількох ознак дає можливість зробити правильний ви-

сновок про об’єкт розвідки. 
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Об’єкт військової розвідки – особа, зразок (система, комплекс) 

військової техніки або озброєння, місцевість або інженерна спору-

да, установа (підприємство, організація), збройне формування, ін-

формацію про які потрібно добути. 

До об’єктів розвідки належать: 

війська у районах дислокації (зосередження, під час пересуван-

ня, на вихідних, стартових, вогневих позиціях);  

аеродроми, військово-морські та військово-повітряні бази, вій-

ськові кораблі; 

пункти управління, вузли зв’язку; 

радіотехнічні системи виявлення, наведення та управління зброєю; 

органи тилу; 

вузли шляхів, мости  та гідротехнічні споруди, трубопроводи; 

підприємства, які пов’язані з виробництвом військової продукції. 

Об’єкти розвідки класифікуються так (додаток 1): 

- за роллю у збройній боротьбі; 

- за ступенем впливу на хід бойових дій; 

- за структурою і кількістю елементів; 

- за характером виявлення; 

- за належністю; 

- за характером розташування; 

- за розміром;  

- за ступенем рухомості. 

Розвідувальні матеріали про об’єкт розвідки від джерел до ко-

мандирів підрозділів і в штаби надходять у різному вигляді (у фор-

мі усної доповіді, донесення по радіо, письмового, графічного тощо) 

і за допомогою різноманітних засобів зв’язку. 

Джерело розвідувальної інформації – установа (організація), 

орган (підрозділ), особа, матеріальний носій або технічний об’єкт, 

інформація від якого (про який) безпосередньо чи опосередковано 

характеризує об’єкт розвідки і може бути використана для визна-

чення його складу, стану, місцезнаходження та характеру діяльності. 

Термін “джерело” у розвідці має два трактування. 

До першого поняття належать об’єкти, наявність і дії яких дають 

можливість добути РзМ. Такими джерелами є: особовий склад військ 

противника і його дії, що можуть спостерігатися нашими ОР, а також 

полонені, перебіжчики, захоплені документи; працюючі радіоелект-

ронні засоби; предмети озброєння і бойової техніки противника, 
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осколки снарядів, бомб і ракет; райони, заражені радіоактивними       

й отруйними речовинами. 

До другого поняття належать органи розвідки, підлеглі, взаємо-

діючі і сусідні командири підрозділів (штаби) і вищий штаб, від 

яких інформація про противника надходить командирові (до штабу) 

підрозділу, а також місцеві жителі й особовий склад своїх військ, 

що знаходився на території противника, бачив його своїми очима 

або чув про нього. 

У свою чергу джерело розвідувальної інформації за ступенем 

надійності поділяється так: 

 надійне; 

 достатньо надійне; 

 сумнівне; 

 ненадійне; 

 з невизначеною надійністю. 

Надійне джерело розвідувальної інформації – перевірене джере-

ло, яке неодноразово використовувалось, а інформація, яка від ньо-

го надходила, за ступенем достовірності була не нижче, ніж досто-

вірною. 

Достатньо надійне джерело розвідувальної інформації – пере-

вірене джерело, яке неодноразово використовувалось, а інформація, 

яка від нього надходила, за ступенем достовірності була не нижче, 

ніж імовірною. 

Сумнівне джерело розвідувальної інформації – джерело, яке ви-

користовувалось раніше, але інформація, яка від нього надходила, 

за ступенем достовірності була сумнівною, а інколи й недосто-

вірною. 

Ненадійне джерело розвідувальної інформації – джерело, інфор-

мація від якого в значній кількості випадків за ступенем достовір-

ності була недостовірною або містила дезінформацію. 

Джерело розвідувальної інформації з невизначеною надійністю – 

джерело, яке раніше не використовувалось і надійність якого не 

може  бути визначена до перевірки інформації, що від нього  на-

дійшла.  

Розвідувальна інформація складається з розвідувальних відомо-

стей та розвідувальних даних. 

Якщо в результаті первинної обробки інформація, яку містять 

розвідувальні матеріали, відповідає визначеним вимогам та придатна 
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