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Анотація

Тимчасовий бойовий статут Десантно-штурмових військ Збройних Сил
України, частина ІІІ (рота) (далі – Тимчасовий БС) розроблений робочою
групою фахівців Військової академій (м. Одеса) та Командування ДШВ під
загальним керівництвом командувача Десантно-штурмових військ Збройних
Сил України генерал-майора Є.Г. МОЙСЮКА.   

У цьому Тимчасовому БС викладено основні положення щодо підготовки та
ведення сучасного бою (дій) десантно-штурмовою, парашутно-десантною та
аеромобільною ротою ДШВ у взаємодії з іншими підрозділами ДШВ, а також
інших видів і родів військ Збройних Сил України.   

Командири підрозділів Морської піхоти ВМС Збройних Сил України та Сил
спеціальних операцій Збройних Сил України, механізованих (мотопіхотних) та
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Сил України, командири гранатометних взводів (відділень), підрозділів інших
військових формувань Сектору оборони і безпеки України можуть
застосовувати положеннями цього Тимчасового БС для організації та ведення
бою (дій) в частині, що їх стосується.
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ВСТУП 

Форми і способи управління, підготовки, застосування та всебічного 

забезпечення бою (дій) роти Десантно-штурмових військ Збройних Сил 

України адаптовані до основних операційних процедур, критеріїв та стандартів 

(нормативних документів) бойового застосування відповідних підрозділів 

аеромобільних та парашутно-десантних військ країн-членів НАТО. 

У цьому Тимчасовому БС основні терміни та визначення наведено в 

тексті. 

ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ! 

Знання та вміле застосування положень Тимчасового БС забезпечить 

своєчасне та ефективне виконання бойових завдань підрозділами ДШВ.  

Положення Тимчасового БС необхідно застосовувати творчо, відповідно 

до обстановки, яка складається в ході підготовки та ведення бою (дій) 

ротою Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. 

Не виключаються відхилення від викладених у Тимчасовому БС 

положень, які забезпечать ефективне виконання бойових завдань у конкретних 

умовах обстановки. 
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Позначка 

військової 

публікації 

Повне найменування військової публікації 

 

1 2 

ВКП  

3-03(17).01 

Доктрина “Десантно-штурмові війська Збройних Сил 

України”, введена в дію наказом Головнокомандувача 

Збройних Сил України від 14.01.2021 №9 

FM 3-21.10 

(FM 7-10) 

 Field Manual "The Infantry Rifle Company", July 2006 

(Військова публікація ЗС США FM “Піхотна рота”,  

видання липень 2006 року) 

FM 3.90 Field Manual "Tactics", Julу 2001 

(Військова публікація ЗС США FM “Тактика”, видання 

липень 2001 року) 

ATTP 5-0.1 Army Tactics, Techniques, and Procedures “Commander and 

Staff Officer Guide”, September 2011 

(Військова публікація ЗС США АТТР “Керівництво для 

командирів та начальників штабів”, видання  

вересень 2011 року) 

 
Примітка. Якщо військову публікацію, на яку є посилання, замінено новою або до неї 

внесені зміни, то потрібно застосовувати нову військову публікацію з охопленням всіх 

внесених до неї змін. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

Скорочення та 

умовні позначення 
Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АА Армійська авіація  

БМД, БМП Бойова машина десанту, бойова машина піхоти 

БП Блокпост 

БПЛА Безпілотний літальний апарат 

БПЗ Бокова похідна застава 

БТР Бронетранспортер 

ВУП Вогневе ураження противника 

ВОЦ Вогонь по окремій цілі 

ВТЗ Високоточна зброя 

ДПС Державна прикордонна служба 

ДШВ  Десантні-штурмові війська  

ДШД Десантно-штурмові дії 

ЗВ Зосереджений вогонь 

ЗМУ Зброя масового ураження 

ЗС Збройні Сили 

ІВФ Інші військові формування 

КАВ Коректувальник артилерійського вогню 

МПЗ Морально-психологічне забезпечення 

МТЗ Матеріально-технічне забезпечення 

НГУ Національна гвардія України 

НЗВ Нерухомий загороджувальний вогонь 

НС Надзвичайна ситуація 

ОВТ Озброєння і військова техніка 

ПАН Передовий авіаційний навідник 

ПММ Пально-мастильні матеріали 

ППО Протиповітряна оборона 

ПрО Правоохоронні органи 

ПТКР Протитанкова керована ракета 

ПТРК Протитанковий ракетний комплекс 

РД Розвідувальний дозор 

РЗВ Рухомий загороджувальний вогонь 

РХБ захист, РХБз Радіаційний, хімічний та біологічний захист 

СБУ Служба безпеки України 

СВ Сухопутні війська 

СпО Спеціальна операція 

ССпО Сили спеціальних операцій 

ТакПД Тактичний повітряний десант 

AA 
Assemble area  

(Район зосередження) 
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1 2 

AAR After Action Review  

(Аналіз проведених дій) 

AO 
Area of operations  

(Район операції (бойового завдання)) 

AREA 
Area  

(Район дій) 

BP 
Battle position  

(Бойові позиції) 

COA 
Сourse of action  

(Варіант дій) 

CC 
Civil considerations 

 (Цивільні міркування) 

CCIC 

Commander’s critical information categories 

(Командиром визначені категорії критичної 

інформації) 

EA 
Engagement area  

(Район ведення вогню) 

E-ENEMY 
Enemy  

(Противник, сили і засоби противника) 

FAC 
Aviation support  coordinator  

(Координатор авіаційної підтримки) 

FSC 
Fire support coordinator  

(Координатор вогневої підтримки) 

FSCM  
Fire support coordinating measures  

(Заходи координації вогневої підтримки) 

FSO 
Fire support officer  

(Офіцер вогневої підтримки) 

FSCL  
Fire support coordination line  

(Рубіж координації вогневої підтримки) 

FFA  
Free-fire area  

(Район вільного ведення вогню) 

IPB 
Intelligence preparation of the battlefield  

(Розвідувальна підготовка поля бою) 

LD 
Line of departure  

(Вихідний рубіж) 

LC 

Line of contact  

(Рубіж переходу в атаку з положення 

безпосереднього зіткнення з противником) 

LC 
Line of contact  

(Лінія зіткнення) 

MDMP 
Military decision-making  

(Процес прийняття воєнних рішень) 

M Mission  
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1 2 

(Бойове завдання) 

NFA  
No-fire area  

(Район заборони ведення вогню) 

OBJ 
Objective  

(Воєнні цілі (об’єкт наступу)) 

OPORD 
Operation order  

(Бойовий наказ) 

OP 
Observation post  

(Пост спостереження) 

PL 
Phase line  

(Рубіж регулювання (рубіж етапу)) 

RECON 
Reconnaissance  

(Рекогносцировка) 

RFA  
Restrictive fire area  

(Район обмеження вогню) 

RFL  
Restrictive fire line  

(Рубіж обмеження вогню) 

SOP 
Standard operating procedures  

(Стандартна операційна процедура) 

TLP 
Troop leading procedures  

(Процедура управління підрозділами) 

T-TERRAIN 
Terrain and weather  

(Місцевісь і погода) 

T-TROOPS 

Troops аnd support available  

(Свої підрозділи, сили і засоби власних, приданих та 

підтримуючих підрозділів)) 

WARNO 
Warning order  

(Попереднє бойове розпорядження) 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Основи бойового застосування роти 

 

1-1. Рота є тактичним підрозділом Десантно-штурмових військ 

ЗС України і може входити до складу десантно-штурмових, 

повітрянодесантних, аеромобільних військових частин. Рота – основний 

організаційно-штатним підрозділ батальйону і складається із десантно-

штурмових (парашутно-десантних, аеромобільних) взводів та взводу вогневої 

підтримки. 

Під час виконання бойового завдання рота діє у складі батальйону. 

У розвідці, бойовій охороні, а також під час виконання інших окремих бойових 

завдань рота може діяти самостійно, у відриві від батальйону. 

1-2. Під час виконання бойових завдань у складі батальйону рота може 

брати участь у рейдових, десантно-штурмових, стабілізаційних, специфічних 

діях, спеціальних операціях та міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. Основною формою дій роти є бій. 

Рота може діяти у загальновійськовому бою – різновид бою, який 

проводять об’єднаними зусиллями різних родів військ СВ, ДШВ, ССпО у 

взаємодії з іншими видами ЗС України, органами і підрозділами ІВФ та ПрО. 

Основними видами загальновійськового бою є оборонний і наступальний бій. 

Рота може вести бій (дії) в особливих умовах: у місті (населеному пункті), 

вночі, взимку, у лісі, у горах. Під час підготовки та ведення бою (дій) в 

особливих умовах командир роти повинен врахувати фактори, які впливають на 

дії особового складу, застосування озброєння і військової техніки в цих умовах 

та вживати необхідних додаткових (спеціальних та специфічних) заходів. 

1-3. У ході ведення бойових дій рота може здійснювати пересування та 

розташування на місці. Рота може пересуватися своїм ходом (маршем) або 

перевозитися різними видами транспорту (залізничним, повітряним, морським 

(річковим) або колісними тягачами на трейлерах). Пересування може 

здійснюватись комбінованим способом: перевезенням із використанням 

зазначених видів транспорту та маршем. 

Основним способом пересування роти є марш. 

Рота завжди повинна бути готова до пересування в умовах загрози 

застосування противником будь-яких засобів ураження, систем дистанційного 

мінування, десантів, ДРС, НЗФ, РХБ зараження, руйнування доріг і переправ, а 

також протидії руху колон з боку вороже налаштованого місцевого населення. 

Незалежно від способу та умов пересування, рота повинна здійснювати його 

організовано, з високим темпом та з дотриманням заходів прихованості. 

Рота, залежно від обстановки, діє в похідному, передбойовому і бойовому 

порядку. 

Похідний порядок – побудова роти для пересування. 

Передбойовий порядок – побудова роти для пересування в колонах 

взводів, які рознесені по фронту. 

Бойовий порядок – побудова роти у бойову лінію для ведення бою. 
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1-4. За функціональним призначенням ДШВ поділяють на 

повітрянодесантний та десантно-штурмовий компоненти. 

Десантно-штурмовий компонент – десантно-штурмові та аеромобільні 

військові частини і підрозділи, призначені для ведення десантно-штурмових 

дій. 

Повітрянодесантний компонент – військові частини та підрозділи, 

призначені для виконання бойових завдань у якості повітряних десантів. 

Роті можуть бути придані артилерійський (мінометний), танковий, 

протитанковий, гранатометний, інженерно-саперний підрозділ, підрозділи 

ППО. За рахунок сил та засобів підсилення підвищують ефективність дій та 

бойові можливості роти. 

Тривалість самостійних дій повітряних десантів в тилу противника 

визначається часом, що необхідний для десантування, виконання десантом 

бойових завдань і виходом до своїх військ та може складати: оперативних 

повітряних десантів – до 5 діб; оперативно-тактичних повітряних десантів – 

до 3-х діб; тактичних повітряних десантів – до 1 доби. 

 

1.2. Процедура управління підрозділами (TLP) роти 

 

1-5. Під час підготовки бою (дій) у ланці рота і нижче застосовують 

стандартну процедуру управління підрозділами (en: ТLР – Troops Leading 

Procedure). Процедура управління підрозділами (ТLР) роти – це алгоритм 

роботи командира роти після отриманням бойового завдання. 

Алгоритм роботи командира роти – це комплекс заходів, якій проводять з 

метою підготовки бою (дій) і включає: організацію бою (дій), підготовку 

підрозділів до виконання поставленого завдання, підготовку району бойових 

дій, зайняття вказаного району, практичну роботу командира в підрозділах з 

метою контролю та надання допомоги. 

Процедура управління підрозділами (ТLР) роти починається з 

отриманням від старшого командира, попереднього (попереднього бойового) 

розпорядження, бойового розпорядження або бойового наказу, а в ході бою 

може починатися на підставі його усного розпорядження. 

1-6. Алгоритм роботи командира роти, зазвичай, складається з восьми 

етапів: 
 

ПЕРШИЙ – аналіз отриманого завдання та оцінка обстановки. 

ДРУГИЙ – віддання попереднього бойового розпорядження (вказівок з 

підготовки бою (дій)). 

ТРЕТІЙ – вироблення замислу бою (дій). 

ЧЕТВЕРТИЙ – здійснення необхідних переміщень. 

П’ЯТИЙ – проведення рекогносцирування. 

ШОСТИЙ – завершення формулювання рішення на бій (дії). 

СЬОМИЙ – підготовка та віддання бойового наказу.  

ВОСЬМИЙ – організаторська робота. 
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Кількість та послідовність етапів (ТLР) не має жорсткого характеру. 
Командир роти може змінювати послідовність роботи, залежно від бойового 
завдання, обстановки та наявного часу. Окремі етапи можуть виконуватися 
паралельно з роботою старшого командира. 

1-7. ПЕРШИЙ ЕТАП – аналіз завдання та оцінка обстановки.  
З отриманням бойового завдання командир роти усвідомлює його з 

метою визначення вихідних даних для підготовки бою (дій).  
Під час усвідомлення бойового завдання командир роти повинен 

зрозуміти вид і мету майбутніх дій; замисел старшого командира, завдання 
батальйону і роти; місце роти в бойовому порядку батальйону та її роль; 
завдання сусідів і порядок взаємодії з ними; завдання, які виконують силами і 
засобами старших командирів на напрямку дій роти; час готовності до 
виконання завдання. 

За результатами усвідомлення бойового завдання командир роти повинен 
нанести на робочу карту: завдання батальйону, роти; завдання сусідів і 
розмежувальні лінії з ними; завдання, які вирішують засобами старших 
командирів на напрямку дій роти та інші необхідні дані. 

1-8. Після усвідомлення бойового завдання командир роти проводить 
початковий аналіз факторів МЕТТ-ТС (оцінку обстановки), де: М-MISSION 
– зміст бойового завдання; Е-ENEMY – можливий склад, стан, положення 
противника і характер його дій; найбільш важливі об’єкти (цілі), від ураження 
яких можливе зниження бойового потенціалу противника; можливі шляхи 
висування та рубежі розгортання, система вогню та загороджень; сильні та 
слабкі сторони противника; T-TERRAIN and WEATNER – характер, захисні і 
маскувальні властивості місцевості в районі майбутніх дій, спостереження і 
ведення вогню; зручні підступи, загородження і перешкоди; радіаційну, 
хімічну, біологічну обстановку; погодні умови та їх можливий вплив на 
особовий склад, озброєння і військову техніку та виконання завдань; T-

TROOPS and SUPPORT available – склад, стан, забезпеченість, бойові 
можливості своїх підрозділів, їх морально-психологічний стан; завдання 
сусідів, розмежувальні лінії та порядок взаємодії з ними; ТIME available – 
наявність часу на підготовку бою (дій); CIVIL considerations – соціально-
політична обстановка в районі майбутніх дій та її вплив на виконання 
поставлених завдань. 

Послідовність і ступінь деталізації обстановки за факторами МЕТТ-ТС 

залежить від наявної інформації та пріоритетності кожної складової інших 
умов. 

1-9. На підставі наявної інформації, отриманої в результаті усвідомлення 
завдання та оцінки обстановки (факторів МЕТТ-ТС) командир роти проводить 
розрахунок часу підготовки бою (дій). Розрахунок часу підготовки бою (дій) 
проводиться на термін від часу отримання завдання до встановленого часу 
готовності до виконання завдання (додаток 1 до цього Тимчасового БС). 

Командиру роти під час проведення розрахунку часу підготовки бою (дій) 
необхідно дотримуватися правила розподілу наявного часу: 1/3 часу – на 
організацію бою (дій), 2/3 часу – на підготовку підрозділів та організаторську 
роботу. 
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1-10. ДРУГИЙ ЕТАП – віддання попереднього бойового 

розпорядження (вказівок з підготовки бою (дій)). Командир роти після 

усвідомлення завдання, оцінки обстановки (факторів МЕТТ-ТС) та розрахунку 

часу підготовки бою (дій), готує попереднє бойове розпорядження (вказівки з 

підготовки бою (дій)) та записує його у робочій зошит.  

У попередньому бойовому розпорядженні (WARNO) (вказівках з 

підготовки бою (дій)) вказують: район і характер майбутніх дій; завдання роти; 

завдання, які необхідно виконати першочергово з підготовки підрозділів до бою 

(дій) (підготовка особового складу, ОВТ, майна); час і місце віддання бойового 

наказу (OPORD); термін готовності до бою (дій).  

Попереднє бойове розпорядження, яке підготовлене командиром роти, 

усно доводиться до командирів взводів. 

Своєчасне віддання командиром роти попереднього бойового 

розпорядження (WARNO) дозволить підлеглим командирам негайно почати 

підготовку особового складу та ОВТ до бою (дій). 

1-11. ТРЕТІЙ ЕТАП – вироблення замислу бою (дій). 

Замисел бою (дії) – є основою рішення командира роти на бій (дії) і 

залежить від отриманого завдання, місця роти у бойовому порядку батальйону і 

полягає у визначенні порядку та способів виконання отриманого завдання. 

Замисел бою (дії) представляє собою головну ідею командира роти про 

порядок і способи виконання бойового завдання. 

У замислі бою (дій) командир роти визначає: напрямок зосередження 

основних зусиль (у наступі – напрямок головного удару); способи розгрому 

противника (якому противнику, де, коли та якими засобами завдати ураження із 

зазначенням порядку вогневого ураження); заходи введення противника в 

оману; побудову бойового порядку. 

Вироблений замисел на бій (дії) командир роти оформлює графічно на 

робочій карті. Після чого командир роти повинен бути готовий доповісти 

замисел старшому командиру за такими пунктами: висновки з оцінки 

противника (Е-ENEMY); напрямок зосередження основних зусиль (головного 

удару); способи розгрому противника та заходи введення його в оману; 

побудову бойового порядку. 

1-12. ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП – здійснення необхідних переміщень.  

Переміщення роти може здійснюватися за вказівкою старшого 

командира. В умовах обмеженого часу на підготовку бою (дій) здійснення 

переміщень роти може відбуватися під час виконання заходів алгоритму роботи 

командира з отриманням бойового завдання (TLP). Таке переміщення можливо 

в район зосередження, вихідний район, район очікування, на бойові позиції, 

на вихідні позиції для переходу до наступу або зміни підрозділів, що там 

розташовані. 

Якщо під час підготовки бою (дій), здійснення необхідних переміщень 

роти не передбачається, тоді цей етап не здійснюють. 

1-13. П’ЯТИЙ ЕТАП – проведення рекогносцирування (RECON). 

Проведення рекогносцирування можливе, коли час і обстановка 

дозволяють його проведення. Командир роти проводить рекогносцирування з 
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метою вивчення району майбутніх дій та уточнення завдань підлеглим 

підрозділам на місцевості. 

Рекогносцирування проводять для підтвердження наявної інформації 

стосовно місцевості та противника. Жодні висновки із оцінки місцевості (T-

TERRAIN), які проведені по топографічній карті, не можуть замінити 

командиру результати проведення рекогносцирування на місцевості. 

Проведення рекогносцирування і отримання реальної інформації про 

місцевість та противника дозволяє командиру більш об’єктивно та ефективно 

здійснювати підготовку бою (дій). 

1-14. ШОСТИЙ ЕТАП – завершення формулювання рішення на бій 

(дії). Завершуючи прийняття рішення командир роти визначає бойові завдання 

підлеглим та приданим підрозділам (вогневим засобам); основні питання 

взаємодії, управління та всебічного забезпечення. 

Бойові завдання підлеглим та приданим підрозділам (вогневим засобам) 

командир роти визначає в обсязі, який забезпечує його правильне усвідомлення 

і виконання відповідно замислу бою (дій) та відображається у бойовому наказі 

під час постановки бойових завдань. 

В основних питаннях взаємодії командир роти визначає: порядок 

взаємодії взводів, приданих, підтримуючих і взаємодіючих підрозділів під час 

виконання поставлених завдань по рубежах, напрямках і часу. 

В основних питаннях управління командир роти визначає: місце і час 

розгортання командно-спостережного пункту, напрямок і порядок його 

переміщення в ході бою (дій); визначає порядок управління підрозділами під 

час підготовки та в ході бою (дій) (порядок використання засобів зв'язку), 

сигнали бойового управління, взаємодії та оповіщення. 

В основних питаннях всебічного забезпечення командир роти визначає: 

основні заходи всебічного забезпечення, послідовність і терміни їх виконання, 

які сили і засоби залучати. 

Своє рішення командир роти оформлює графічно на робочій карті і 

записує у робочий зошит. 

1-15. СЬОМИЙ ЕТАП – підготовка та віддання бойового наказу 

(OPORD).  

Під час розробки бойового наказу командир роти записує його у робочий 

зошит. 

Бойовий наказ командира повинен бути стислим, чітким і точним. 

Командир роти віддає бойовий наказ на місцевості. У випадку неможливості 

віддання бойового наказу на місцевості командир віддає його з використанням 

робочої карти (схеми) або макету місцевості.  

1-16. Командир роти У БОЙОВОМУ НАКАЗІ вказує: 
 

1. Короткі висновки із оцінки обстановки (факторів МЕТТ-ТС): 

а) Короткі висновки із оцінки противника (Е-ENEMY) – можливий 

склад, стан, положення противника, можливий стан його ОВТ; характер його 

дій; можливі шляхи висування та рубежі розгортання, система вогню та 

загороджень. 
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б) Свої війська (T-TROOPS): 

– бойове завдання старшого командира (на одну ступінь вище за 

командира роти); 

– сусіди (завдання сусідів, розмежувальні лінії з ними, порядок взаємодії 

під час виконання бойового завдання); 

– підтримуючи підрозділи (інформація про підрозділи вогневої підтримки 

повинна містити: місцеположення, напрямки та ділянки введення вогню, 

порядок підтримки вогнем у разі необхідності та час їх готовності до відкриття 

вогню). 

в) Придані підрозділи (вогневі засоби) та ті, що передаються в інші 

підрозділи роти. 

2. Бойове завдання роти – вказується бойове завдання роти, сформоване 

старшим командиром у бойовому наказі. 

3. Порядок виконання бойового завдання – замисел командира роти на 

бій (дії) (головна ідея командира про порядок і способи виконання бойового 

завдання): 

а) Напрямок зосередження основних зусиль (у наступі – напрямок 

головного удару). Крім цього, командир роти визначає: 

– орієнтири, у разі віддання командиром бойового наказу на місцевості; 

– найбільш важливі об’єкти (цілі) противника, від ураження яких 

можливе зниження його бойового потенціалу; 

– сильні та слабкі сторони противника; 

– яким чином використати вразливість (слабкі сторони) противника для 

досягнення мети бою (дій); 

– очікуваний кінцевий результат бою (дій). 

б) Способи та порядок дій: 

– способи розгрому противника (способи виконання бойового завдання та 

порядок вогневого ураження противника). 

– способи виконання бойового завдання включає в себе черговість та 

хронологію переміщень (дій) із зазначенням якого противника, де, у якій 

послідовності та як розгромити. 

– порядок вогневого ураження противника має містити інформацію щодо 

об’єктів та цілей, які уражають засобами старшого командира на напрямку 

майбутніх дій. 

в) Завдання взводам роти та приданим підрозділам (вогневим засобам). 

г) Координаційні інструкції. В цьому підпункті бойового наказу 

командир роти зазначає необхідні спеціальні інструкції, які не містяться в 

інших пунктах наказу. Наприклад: об’єкти, позначені знаками червоного хреста 

і півмісяця, цивільної оборони; культурні цінності, устаткування, споруди, що 

містять небезпеку і розташовані на напрямку майбутніх дій. 

4. Організація тилового, технічного, медичного забезпечення – 

завдання щодо кожного виду забезпечення, порядок і терміни виконання, сили і 

засоби, що залучаються, в т.ч.: 

місця (пункти) забезпечення (пункт боєпостачання, пункт збору 

поранених, порядок організації харчування), спеціальні інструкції для бойових 
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