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Анотація

Механізовані війська — рід військ, що складає основу Сухопутних військ
України. Підрозділи механізованих військ виконують завдання щодо
утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, відбиття ударів противника,
прориву оборони противника, розгрому його військ, захвату важливих
районів, рубежів та об’єктів, діють у складі морських та повітряних десантів.
Механізовані з’єднання поряд з танковими використовуються для введення у
прорив і розвитку успіху на велику глибину, для оточення та розгрому
супротивника, переслідування та виконання інших завдань.   

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться військовою
справою. Стане в нагоді під час підготовки військовослужбовців Збройних
Сил України.
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 ПЕРЕДМОВА 

Ситуація довкола України формується під впливом змін у регіональному 

безпековому середовищі та агресивних дій Російської Федерації. 

Продовжується політична та економічна дестабілізація України, яка 

шкодить зусиллям України щодо інтеграції до ЄС та посилення партнерських 

зв’язків із НАТО.  

Подальше нарощування Російською Федерацією військової присутності в

безпосередній близькості до державного кордону України, мілітаризація

тимчасово окупованої території шляхом формування нових військових частин,

з'єднань, угруповань, системне постачання бойовикам військової техніки та 

засобів матеріально-технічного забезпечення вказують на те, що загроза 

поновлення активних бойових дій зберігається. На своїх західних кордонах 

Російська Федерація нарощує бойовий потенціал сухопутних військ, 

насамперед за рахунок відновлення загальновійськових (танкових) об'єднань,

з'єднань і військових частин та модернізації ОВТ. 
Зазначені фактори обумовлюють необхідність створення сучасної системи

адекватної відповіді загрозам національній безпеці України, де питома вага
належить Сухопутним військам Збройних Сил України (далі – Сухопутні
війська), які повинні бути здатними виконувати завдання у різних умовах
обстановки, підтримувати та розвивати оперативні (бойові) спроможності, 
забезпечувати готовність військ до ефективного їх застосування у складі сил 
оборони, забезпечувати їх розвиток та взаємосумісність зі збройними силами 
країн-членів Альянсу в умовах існуючих проблем сьогодення. 

Сухопутні війська є головним носієм бойових спроможностей Збройних 

Сил незалежної Української держави. За своїм призначенням вони відіграють 

вирішальну роль у виконанні Збройними Силами України своїх 

функціональних завдань у будь-яких умовах відповідно до можливих загроз як

у мирний, так і у воєнний час. 

Ця публікація є проєктом основного бойового керівного документу 

підготовки та ведення бойових дій механізованими (мотопіхотними, 

гірськоштурмовими) бригадами Сухопутних військ, яка містить загальні 

положення про призначення, структуру, систему управління, склад, завдання та

розподіл повноважень структурних підрозділів штабів в S-структурі, 

підготовку та застосування військових частин в основних видах бою, та основні 

питання забезпечення. 

Бойовий статут ґрунтується на досвіді застосування Сухопутних військ, 

здобутому в ході проведення операції об’єднаних сил, світовому досвіді 

ведення воєнних дій, а також враховує досвід участі Сухопутних військ в 

заходах міжнародного військового співробітництва. 

Бойовий статут розроблений на основі Польового статуту армії США 

FM 3.96. 

Дана публікація не відміняє дію “Бойового статуту механізованих і 

танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України, частина І (бригада)”, 

введеного в дію наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України 



від 25.12.2016 №8т та використовується під час проведення заходів підготовки 

військових частин у ході відновлення боєздатності на період апробації (протягом 

2021-2022 років).  

Усі питання, що стосуються цієї бойової публікації, надсилати до штабу 

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за адресою: 

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 19, командування підготовки 

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, телекомунікаційної 

мережі “Дніпро” ubp@ksv.dod.ua (контактний телефон розробників для надання

зауважень та пропозицій – 26-308). 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Формами воєнних дій угруповань військ, військових частин та підрозділів у 

воєнному конфлікті є операції, бойові дії, бої та удари. 

Операція – сукупність узгоджених і взаємопов’язаних за метою, 

завданнями, місцем і часом боїв, ударів, маневру, а також бойових,  спеціальних, 

стабілізаційних дій військ (сил), які проводяться за єдиним замислом і планом 

для виконання визначених завдань в операційній зоні (районі, смузі) у 

встановлений період під єдиним керівництвом. 

Бойові дії – організовані дії військових частин та підрозділів під час 

виконання бойових завдань; форма дій військових частин (підрозділів) для 

вирішення тактичних (оперативних) завдань у рамках операції угруповання 

військ (сил) або самостійно, а також між операціями (боями). 

Бій – узгоджені за метою, завданнями,  місцем і часом удари, вогонь і 

маневр військових частин (тактичних груп, підрозділів, підводних човнів, 

надводних кораблів, літаків, вертольотів) з метою знищення (розгрому) 

противника, відбиття його ударів і виконання інших завдань в обмеженому 

районі (зоні, смузі) протягом короткого часу. Бій може бути загальновійськовим, 

вогневим, повітряним, протиповітряним, морським. 

Удар – складова частина операції, бойових дій, бою, а також особлива 

форма оперативного (бойового) застосування військових частин видів ЗС 

України, родів військ (сил), що полягає в одночасному ураженні угруповань 

військ, наземних, повітряних, морських об’єктів противника потужною дією на 

них зброєю або військами.  

Удари можуть бути: залежно від засобів, які застосовуються – вогневі 

(ракетні, ракетно-артилерійські, авіаційні) і удари військами (силами); за 

кількістю засобів, які беруть участь, і об’єктів, які уражуються, – зосереджені, 

групові і поодинокі. 

Вогонь – ураження противника стрільбою з різних видів зброї для 

знищення, подавлення, виснаження і руйнування. Вогонь розрізняють за 

тактичними завданнями, видами зброї, способами ведення, напруженістю, 

способами стрільби і видами вогню. 

Маневр – організоване пересування військових частин (підрозділів) у ході 

бою з метою зайняття вигідного положення відносно противника і створення 

необхідного угруповання сил і засобів, а також перенесення або 

перенацілювання (масування, розподіл) ударів і вогню для найбільш 

ефективного ураження найважливіших угруповань і об’єктів противника.  

Видами маневру є: охоплення, обхід, відхід та маневр ударами і вогнем. 

Охоплення – маневр, який здійснюється військовими частинами, 

підрозділами з метою виходу у фланг противнику у вогневій взаємодії з 

військовими формуваннями, які діють із фронту. 

Обхід – глибокий маневр, який здійснюється військовими частинами, 

підрозділами з метою виходу в тил противнику та його ураження у взаємодії з 

військовими формуваннями, які діють з фронту. 
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Відхід – маневр, який застосовується для виведення своїх підрозділів з-під 

ударів сил противника, що переважають, виграшу часу та зайняття більш 

вигідного рубежу (району, смуги). Відхід проводиться тільки з дозволу або за 

наказом старшого начальника. 

Маневр ударами та вогнем полягає в одночасному або послідовному їх 

масуванні (зосередженні) на найважливіших об’єктах противника або в розподілі 

(розосередженні) для ураження декількох об’єктів, а також у перенацілюванні їх 

на нові об’єкти. 

Спеціальні дії – форма дій військових частин (підрозділів), які ведуться з 

метою виконання спеціальних завдань у визначених зонах (районах) із 

застосуванням специфічних (спеціальних) способів (засобів). 

Стабілізаційні дії – форма дій військових частин (підрозділів), які ведуться 

з метою встановлення контролю над кризовими районами, підтримання в них 

безпеки і стабільності та створення умов, що унеможливлюють ескалацію 

(відновлення) воєнного конфлікту, у взаємодії з іншими складовими сил 

оборони, органами державної влади та місцевого самоврядування. 
Майбутнє безпекове середовище – об’єктивний стан середовища у 

майбутньому, породжений соціальною взаємодією, розвитком технологій, 
глобальними політичними та економічними процесами, а також процесами, 
зумовленими природними та екологічними чинниками, які впливатимуть та 
можуть становити в майбутньому небезпеку національним інтересам та 
фундаментальним цінностям держави, нейтралізація яких потребує залучення 
(застосування) сил оборони.  

Ситуація за сценарієм – один із варіантів імовірного виникнення і розвитку 

кризової ситуації, що потребує застосування (залучення) сил та засобів сектору 

безпеки і оборони. 

Типові завдання Збройних Сил України – структурований перелік 

перспективних завдань (стратегічних, оперативних і тактичних), які можуть 

виконувати органи військового управління, з’єднання, військові частини, 

Збройних Сил України у довгостроковій перспективі відповідно до імовірних 

сценаріїв виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення та 

умовні позначення 
Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

АУВ Автоматизоване управління військами 

БпАК Безпілотний авіаційний комплекс 

ВППР Військовий процес прийняття рішення 

ВТЗ Високоточні засоби 

ВУП Вогневе ураження противника 

ДНР/ЛНР Донецька/Луганська народна республіка 

ДПУ Допоміжний пункт управління 

ДРС Диверсійні розвідувальні сили 

КСП Командно-спостережний пункт 

МГП Міжнародне гуманітарне право 

МорПУ Морський пункт управління 

МТЗ Матеріально-технічні засоби 

НАТО Північноатлантичний альянс 

НГУ Напрямок головного удару 

НЗФ Незаконні створені формування 

ОВТ Озброєння та військова техніка 

ОКП Основний командний пункт 

ПВЕСІІСЧ 
Політичні, військові, економічні, соціальні, інформаційні 

фактори, інфраструктури, фізичного середовища і часу 

ПЕОМ Персональна електронно-обчислювальна машина 

ПЗРК Переносний зенітний ракетний комплекс 

ПовПУ Повітряний пункт управління 

ППД Пункт постійної дислокації 

ППО Протиповітряна оборона 

ППУ Передовий пункт управління 

ПУ Пункт управління 

РЕБ Радіоелектронна боротьба 

РЕР Радіоелектронна розвідка 

РФ Російська Федерація 

ХБРЯ захист  Хімічний, біологічний, радіологичний захист 

СВ Сухопутні війська 

СОД Сили оборони держави 

СП Спостережний пост 

СУВ Система управління військами 

ТКП Тиловий командний пункт 
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1. ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ 

СИЛ УКРАЇНИ   

 

1.1. Роль та місце загальновійськових частин (підрозділів) Сухопутних 

військ Збройних Сил України в сучасних операціях 

 

Безпекове середовище довкола України й надалі формуватиметься під 

впливом гібридних дій Російської Федерації проти України. 

Прогнозується, що у довгостроковій перспективі головною загрозою для 

України залишатиметься намагання Російської Федерації встановити контроль 

над нашою державою, не виключено й силовим шляхом.  

У перспективі не виключається об’єднання воєнних потенціалів Російської 

Федерації та Республіки Білорусь, що розширить спектр воєнних загроз для 

України. За наявними оцінками можливо припустити, що у найближчій 

перспективі військовий потенціал Російської Федерації на східноєвропейському 

театрі воєнних дій буде достатній для проведення повномасштабної 

наступальної стратегічної операції не тільки на території України, а й проти 

окремих країн-членів Альянсу. 

Зазначені фактори обумовлюють необхідність створення сучасної системи 

протидії загрозам національній безпеці України, де питома вага буде належати 

Сухопутним військам. 

Застосування загальновійськових частин (підрозділів) Сухопутних військ 

проводиться відповідно до Тимчасової доктрини застосування сил оборони 

держави. 

 

1.1.1. Основними умовами, в яких буде організовано застосовування 

загальновійськових частин (підрозділів) Сухопутних військ, є: 

наявність значного воєнного потенціалу у вірогідного противника та 

можливість його оперативного нарощення в безпосередній близькості до 

державного кордону і на тимчасово окупованих територіях України; 

присутність поблизу кордонів України військового контингенту іншої 

держави (групи держав), який може бути використаний для дестабілізації 

ситуації Україні; 

діяльність на території України незаконних збройних формувань, 

спрямована на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в 

державі, порушення функціонування центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, важливих об’єктів та 

інфраструктури. 

 

1.1.2. За цих умов, відповідно до повноважень, застосування 

загальновійськових частин (підрозділів) Сухопутних військ можливе у складі 

угруповань військ (видових, міжвидових, міжвідомчих) сил оборони держави за 

кожним з імовірних сценаріїв виникнення та розвитку на середньо- та 

довгострокову перспективу ситуацій воєнного характеру: 
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Сценарій 1. Збройна агресія проти України з боку інших держав або коаліцій 

держав – повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом 

проведення військових операцій з рішучими цілями, що можуть 

супроводжуватись інформаційними кампаніями, кібернетичними, спеціальними 

операціями проти України, а також блокадами її регіонів. 

Сценарій 2. Спровокований та підтриманий ззовні конфлікт всередині 

держави, що може супроводжуватись масованим застосуванням засобів 

збройного насильства, не передбачених законом збройних формувань 

(приватних військових кампаній), міжнаціональною, міжконфесійною або 

соціально-політичною нестабільністю всередині держави, інспірованою ззовні. 

Сценарій 3. Втягнення України у міжнародний збройний конфлікт, у тому 

числі між ядерними державами, застосування засобів збройного насильства по 

території України внаслідок воєнного конфлікту між третіми державами. 

Сценарій 4. Збройний конфлікт в прикордонному районі України. 

Сценарій 5. Терористичні акти. 

Сценарій 6. Загострення обстановки, збройні та інші провокації на 

державному кордоні, а також неконтрольований масовий перехід державного 

кордону з території суміжних держав, які можуть перерости у загрози воєнній 

безпеці України. 

Сценарій 7. Природна або техногенна катастрофа на території України.  

 

1.2. Особливості застосування військових частин (підрозділів) 

механізованих військ в умовах сучасних викликів та загроз 

 

Механізовані військові частини (підрозділи), виконуючи завдання зі 

стабілізації ситуації, недопущення збройних сутичок, диверсій і терористичних 

актів, під час операцій можуть:  

припиняти можливі провокації на державному кордоні й у прикордонних 

районах;  

протидіяти диверсійно-розвідувальним силам противника, незаконним 

збройним формуванням, терористичним групам, які намагаються діяти через 

державний кордон чи лінію розмежування; 

посилювати охорону важливих об’єктів і комунікацій;  

знищувати залишки диверсійно-розвідувальних сил, незаконних збройних 

формувань, терористичних груп;  

ліквідовувати наслідки застосування зброї та техніки. 

Характерними формами дій механізованих підрозділів під час ведення 

бойових дій є: бойові, рейдові, обхідні, ізоляційні, охоронні, сторожові, засадні, 

патрульні, пошуковоударні, штурмові, розвідувальнопошукові, 

демонстраційні, дії чергових сил протиповітряної оборони та інші. 
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1.3. Орієнтовна структура бригад 

 
1.3.1. Окрема механізована бригада (код носія спроможностей – 2Е-1.8.1 

згідно Переліку спроможностей МО України). 
 

Окрема механізована бригада (рис. 1) призначена для ведення наземних 
бойових дій шляхом знищення противника з використанням штатного озброєння 
спільно з підрозділами підтримки (1Е-1.3.1 – тут і далі – код спроможностей) 
та нанесення вогневого ураження противнику, мінімізуючи супутній збиток і 
жертви серед цивільного населення, на відстані до 20 км (1Е-2.2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – орієнтовна структура окремої механізованої бригади. 

 
Окрема механізована бригада включає такі бойові підрозділи: 
три однотипні механізовані батальйони, роти яких оснащені однорідною 

бронетанковою технікою; 
танковий батальйон; 
бригадну артилерійську групу, три дивізіони якої мають різне 

артилерійське озброєння; 
протитанковий дивізіон; 
зенітний ракетно-артилерійський дивізіон; 
взвод снайперів. 
Бригада спроможна вести бойові дії у складі угруповання військ або 

самостійно (на окремому напрямку)  

 
1.3.2. Окрема мотопіхотна бригада (код носія спроможностей – 2Е-1.8.2 

згідно Переліку спроможностей МО України). 
 
Окрема мотопіхотна бригада (рис. 2) призначена для ведення наземних 

бойових дій в складі угрупування військ або самостійно шляхом знищення 
противника з використанням штатного озброєння спільно з підрозділами 
підтримки (1Е-1.3.1) та нанесення вогневого ураження противнику, мінімізуючи 
супутній збиток і жертви серед цивільного населення, на відстані до 20 км 
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 (1Е-2.2.4).  
Окрема мотопіхотна бригада має менший бойовий потенціал, що 

обумовлює її застосування, як правило, не на головному напрямку дій 
угруповання військ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – орієнтовна структура окремої мотопіхотної бригади. 

 
Окрема мотопіхотна бригада включає такі бойові підрозділи: 
три однотипні мотопіхотні батальйони, роти яких оснащені різнорідною 

бронетанковою технікою; 
танковий батальйон; 
бригадну артилерійську групу, чотири дивізіони якої мають різне 

артилерійське озброєння; 
зенітний ракетно-артилерійський дивізіон; 
взвод снайперів. 
 

1.3.3. Окрема гірсько-штурмова бригада (код носія спроможностей – 

2Е-1.8.3 згідно Переліку спроможностей МО України). 
 

Окрема гірсько-штурмова бригада (рис. 3) призначена для ведення 
наземних бойових дій в складі угрупування військ або самостійно шляхом 
знищення противника з використанням штатного озброєння спільно з 
підрозділами підтримки (1Е-1.3.1) та нанесення вогневого ураження противнику, 
мінімізуючи супутній збиток і жертви серед цивільного населення, на відстані до 
20 км (1Е-2.2.4).  

Окрема гірсько-штурмова бригада застосовується у складі угруповання 
військ на рівнинній місцевості. При цьому спроможності підрозділів дозволяють 
бригаді діяти самостійно як у гірській, так і у лісистій місцевості. 
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Рисунок 3 – орієнтовна структура окремої гірсько-штурмової бригади. 

 

Окрема гірсько-штурмова бригада включає такі бойові підрозділи: 

три однотипні гірсько-штурмові батальйони, роти яких оснащені 

однорідною бронетанковою технікою; 

мотопіхотний батальйон; 

танковий батальйон; 

бригадну артилерійську групу, три дивізіони якої мають різне 

артилерійське озброєння; 

протитанковий дивізіон; 

зенітний ракетно-артилерійський дивізіон; 

взвод снайперів. 

Бригада спроможна вести бойові дії самостійно в гірсько-лісистої 

місцевості (оборонні – в смузі до 30 км по фронту, наступальні – в смузі 10–20 

км).  Під час дій в складі угруповань військ на рівнинній місцевості просторові 

показники дій бригади можуть співпадати з аналогічними показниками для 

окремої механізованої бригади. 

 

2. ЗАГРОЗИ  

 

Загрози є основною складовою частиною загального бойового середовища. 

Як загрози слід розглядати будь-яку комбінацію суб'єктів, утворень або сил, які 

здатні та мають намір завдати шкоди національним інтересам України (у тому 

числі і частинам та підрозділам Збройним Силам України).  

Загрози можуть включати осіб, групи осіб (організованих чи 

неорганізованих), військові формування, агресивно налаштовані  держави або 

коаліції держав. 
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