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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

БМП – бойова машина піхоти 
БРД – бойовий розвідувальний дозор 
БРДМ – бойова розвідувально-дозорна машина 
БТР – бронетранспортер 
ВТЗ – високоточна зброя 
ДВід – дозорне відділення 
ДМ – дозорна машина 
ІРГ – інженерна розвідувальна група 
ІРД – інженерний розвідувальний дозор 
ІПФ – інженерний пост фотографування 
ІСпП – інженерний спостережний пост  
КП  – командний пункт 
КСП – командно-спостережний пункт 
КХ  – короткохвильовий діапазон 
мпр – мотопіхотна рота 
мср – мотострілецька рота 
РД – розвідувальний дозор 
РРП – рухомий розвідувальний пункт 
ОфРД – офіцерський розвідувальний дозор 
ПМ – пістолет Макарова 
ППО – протиповітряна оборона 
ПСНР – переносна станція наземної розвідки 
ПТКР – протитанкова керована ракета 
ПУ – пункт управління 
ПУ ПТКР – пускова установка 

протитанкових керованих ракет 
РГ – розвідувальна група 
РДГ – розвідувально-диверсійна група 
РД – розвідувальний дозор 
РЗ – розвідувальний загін 
РПГ-7 – ручний протитанковий гранатомет 
РПК-74 – ручний кулемет Калашникова 
РСЗВ – реактивна система залпового вогню 
РСП – радіо сигнальний пристрій 
РФ – Російська Федерація 
СВД – снайперська гвинтівка Драгунова 
СГ – самохідна гармата 
СНАР – станція наземної артилерійської розвідки 
СП – спостережний пост 
ТЗМ – транспортно-заряджаюча машина 
ТакПД – тактичний повітряний десант 
УКХ – ультракороткохвильовий 
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ПЕРЕДМОВА  
 
Розвідка є найважливішим видом забезпечення бойових дій 

військ, вона є сукупністю заходів усіх командирів і штабів 
із метою своєчасного отримання інформації про противника, 
місцевість, кліматичні і погодні умови в районі майбутніх бойо-
вих дій з метою найбільш ефективного застосування своїх сил 
і засобів щодо ураження противника. Без розвідки неможливо 
успішно виконувати завдання в бою. Багаточисельні приклади 
свідчать про те, що ті частини та з'єднання, які мали добре орга-
нізовану розвідку, виконували поставлені бойові завдання з 
мінімальними втратами. 

У теперішній час значно виріс обсяг завдань, які вирішує 
розвідка. Разом з тим терміни їх виконання суттєво скоротились. 
Підвищилися вимоги щодо часу передачі даних і точності ви-
значення координат об'єктів (цілей) противника.  

Застосування противником нових далекобійних, високоточ-
них, всепогодних засобів ураження, висока рухомість військ, 
мобільні й рішучі їх дії під час бою ставлять до розвідки під-
вищені вимоги, фактично розширили фазу активної дії розвід-
ки до цілодобової. Якісне виконання завдань розвідки досяга-
ється завчасною її організацією, спрямуванням зусиль усіх 
видів розвідки на виконання найважливіших завдань, визна-
ченням розвідувальних відомостей до встановленого терміну, 
ретельним вивченням, зіставленням й додатковою перевіркою 
їх, а за необхідності проведенням дорозвідки, постійним, стій-
ким і твердим управлінням підрозділами, які ведуть розвідку, 
високою навченістю особового складу розвідувальних підроз-
ділів, а також застосуванням найбільш досконалих способів 
і засобів розвідки. 

Значна роль у вирішенні цього завдання відводиться силам 
і засобам розвідки, які забезпечують війська необхідною інфо-
рмацією. Нині недостатньо тільки виявити противника. На пе-
рший план все гостріше висувається фактор часу, тобто крайнє 
скорочення циклу "виявлення – доповідь". При цьому вимага-
ється така точність визначення місцеположення противника, 
яка б дозволяла відразу наносити по ньому ураження. Іншими 
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словами, розвідка має визначати координати цілей зі стрільбо-
вою точністю. Одночасно і сам процес виявлення противника 
зазнав змін внаслідок застосування ним різноманітних засобів, 
як пасивних – приховування своїх дій, так і активних – прове-
дення контррозвідувальних заходів. Все це вимагає широкого 
впровадження у війська нових технічних засобів розвідки. 
А складність вирішення розвідувальних завдань, необхідність 
ефективного використання технічних засобів розвідки, у свою 
чергу, – високопрофесійної майстерності розвідників. Зростан-
ня обсягу завдань розвідки, з одного боку, і скорочення часу 
на їх виконання, з іншого, вимагають постійного удосконален-
ня способів розвідки.  

Одним із важливіших шляхів удосконалення системи розві-
дки є підвищення рівня розвідувальної підготовки командирів і 
штабів, їх вміння грамотно і своєчасно організовувати розвід-
ку, безперервно, активно і наполегливо вести її за будь-яких 
умов обстановки. 

Тому, метою видання навчального посібника є надання кур-
сантам, студентам, які навчаються за програмою підготовки 
офіцерів запасу, й викладачам Військового інституту, інших 
ВВНЗ, науково-педагогічним працівникам факультету військо-
вої підготовки, а також офіцерам загальновійськових штабів з 
не великим досвідом роботи основних теоретичних положень 
і практичних рекомендацій щодо порядку роботи посадових осіб 
штабу з питань організації і ведення розвідки у підрозділах 
Сухопутних військ Збройних Сил України та здійснення основ-
них видів військової розвідки в сучасному загальновійськовому 
бою з врахуванням досвіду участі військових формувань в зоні 
проведення антитерористичної операції. 
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РОЗДІЛ  І  
 

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ 
 
 

1.1. Основи розвідки 
 
Розділ  1,  його підрозділи та пункти ґрунтуються на матері-

алах навчальних посібників Розвідувальна підготовка, Ч. 1, 2 
[3, 4], розділу 10.1 БУСВ, Ч. 1,2 [1, 2], навчальних посібни-
ків [6, 9]; пункт 1.4.3 – [5]. 

Воєнна розвідка – це сукупність заходів військового коман-
дування всіх ступенів щодо добування і вивчення відомостей 
про противника. Вона містить діяльність командирів і штабів з 
організації розвідки, безпосередні дії підрозділів і розвідуваль-
них органів щодо добування необхідних відомостей про проти-
вника і роботу зі збору, узагальнення, опрацювання цих відомо-
стей, доповідь командуванню. 

Воєнна розвідка згідно із масштабом діяльності та характе-
ром завдань поділяється на три складові частини: 

– стратегічна; 
– оперативна; 
– тактична.  
 

Стратегічна розвідка – розвідувальна діяльність з метою 
отримання інформації про стратегічний потенціал та стратегічні 
наміри розвідувальної держави, організації або іншої соціальної 
спільноти, що впливає на вироблення стратегії. 

Є вищою формою розвідувальної діяльності, від ефективно-
сті якої залежить життєздатність держави або організації, які 
її здійснюють. Здійснює постановку розвідувальної мети і 
завдань стратегічного рівня, шукає, видобуває та обробляє 
отриману інформацію, опускаючи несуттєві та виявляючи най-
важливіші або стратегічні її компоненти та надає отриманий 
результат вищому політичному та військовому керівництву 
держави або організації. 
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Види стратегічної розвідки: дипломатична розвідка; Національ-
на зовнішня розвідка; військова оперативна та стратегічна розвід-
ка; бізнес-стратегічна розвідка; недержавна стратегічна розвідка. 

Оперативна розвідка ведеться з метою добування розвіду-
вальних даних в інтересах підготовки і ведення операцій. 

Організується командувачами і штабами об'єднань, здійсню-
ється їх розвідувальними органами і підпорядкованими силами 
і засобами розвідки. 

Тактична розвідка забезпечує розвідувальними даними про 
противника і місцевість підрозділи, частини та з'єднання під час 
підготовки та ведення ними бою.  

Організується командирами і штабами з'єднань, частин і під-
розділів, начальниками родів військ (сил), спеціальних військ 
і служб з'єднань і частин усіх видів збройних сил. 

Залежно від залучених сил і засобів, характеру завдань, які 
виконуються, способів добування розвідувальних даних тактич-
на розвідка відповідно поділяється на військову, повітряну, ра-
діолокаційну, радіоелектронну, артилерійську, інженерну, раді-
аційну, хімічну, біологічну. 

 

Військова розвідка ведеться розвідувальними, аеромобільни-
ми, механізованими та танковими підрозділами з метою визна-
чення відомостей про противника, місцевість у районі майбутніх 
бойових дій і погоду, які необхідні для якісної підготовки і ус-
пішного ведення бою. 

Повітряна розвідка – один із видів військової розвідки. Ве-
деться частинами розвідувальної авіації, розвідувальними під-
розділами авіаційних з'єднань, усіма екіпажами, що виконують 
бойові завдання, а також безпілотними літальними апаратами 
(літаки, автоматичні аеростати тощо) з метою одержання даних 
про противника (об'єктах, силах і засобах, місцевості тощо), не-
обхідних для успішного ведення воєнних дій всіма видами 
Збройних сил і родами військ.  

Залежно від сил і засобів повітряна розвідка ведеться візуаль-
ним спостереженням, повітряним фотографуванням і за допомо-
гою радіоелектронних засобів. Повітряна розвідка за допомогою 
радіоелектронних засобів поділяється на радіо-, радіотехнічну, 
радіолокаційну і телевізійну. 
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Радіолокаційна розвідка ведеться розвідувальними радіоло-
каційними станціями, які знаходяться на озброєнні артилерійсь-
ких частин, частин протиповітряної оборони та підрозділів вій-
ськової розвідки. Вона заснована на використанні принципу 
відбиття електромагнітних хвиль від об'єкта, що опромінюється 
передавачем РЛС, і фіксації відбитого сигналу. 

Радіолокаційна розвідка ведеться за допомогою радіолока-
ційних станцій наземної артилерійської розвідки, переносних 
станцій наземної розвідки, артилерійських радіолокаційних ста-
нцій виявлення мінометів, за допомогою літакових РЛС, які до-
зволяють виявляти об'єкти, контрастні в радіолокаційному від-
ношенні, одержувати фотознімки радіолокаційних зображень 
об'єктів і місцевості, розкривати заходи противника по радіоло-
каційному маскуванню тощо. 

Радіолокаційна розвідка добуває дані про наземні, надводні 
і повітряні цілі, визначає їх характер, склад та місцезнаходжен-
ня. У радіолокаційній розвідці застосовуються три групи радіо-
локаційних станцій: 

– розвідки рухомих наземних і надводних цілей – відстань виявлен-
ня від декількох сотень метрів до 16...20 км, а надводних – до 30 км; 

– станції розвідки повітряних цілей – відстань від 20 до 200 км; 
– станції виявлення артилерії та реактивних систем залпового 

вогню – відстань від 10 до 20 км. 
 

Радіоелектронна розвідка є найважливішою частиною дер-
жавної та воєнної розвідки різних країн і являє собою основний, 
а в багатьох випадках, єдиний спосіб добування розвідувальної 
інформації. За різними оцінками засобами РЕР добувається 80–
90 % первинної інформації. 

Радіоелектронна розвідка добуває розвідувальні дані шляхом 
виявлення, перехоплення, аналізу радіопередач і радіоелектрон-
ного випромінювання та визначення місцезнаходження працю-
ючих радіо- і радіолокаційних станцій противника. 

Радіоелектронна розвідка порівняно з іншими видами розві-
дувальної діяльності має низку особливостей: діє без безпосере-
днього контакту з об'єктами розвідки; охоплює великі відстані 
та простір, межі яких визначаються особливостями поширення 
радіохвиль різних частот; може вестись безперервно в різний 
час року і доби та при будь-якій погоді, забезпечує високу до-
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стовірність інформації, оскільки вона виходить безпосередньо 
від противника, здатна отримувати велику кількість інформації 
різного характеру та змісту; забезпечує отримання інформації в 
найкоротші терміни, як правило в реальному масштабі часу; 
малоуразлива і в багатьох випадках недосяжна для противника; 
діє приховано; противник, зазвичай, не в змозі встановити факт 
ведення розвідки. 

Радіорозвідка ведеться постами радіоперехоплення і радіопелен-
гування, радіотехнічна розвідка – постами радіотехнічної розвідки. 

 

Артилерійська розвідка – вид забезпечення бойової діяльнос-
ті ракетних військ і артилерії. Основне завдання артилерійської 
розвідки – добування і обробка даних, необхідних для підготов-
ки ефективного вогню артилерії та ударів тактичних ракет. 
Є складовою частиною військової розвідки. Артилерійська роз-
відка ведеться в тісній взаємодії з розвідкою інших родів військ 
Сухопутних військ, Повітряних Сил, а на приморських напря-
мах і Військово-Морських Сил. 

Завдання артилерійської розвідки: виявлення і визначення ко-
ординат тактичних засобів зброї масового ураження та високоточ-
ної зброї противника, його артилерії, мінометів, танків, протитан-
кових засобів, пунктів управління, радіоелектронних засобів та 
інших важливих об'єктів (цілей) на позиціях, в районах зосере-
дження і на марші; визначення місця розташування опорних пунк-
тів, характеру їх оборонних споруд, загороджень і системи вогню; 
дорозвідка об'єктів (цілей), намічених для ураження ракетами 
і вогнем артилерії; розвідка місцевості і метеоумов в районах роз-
гортання частин в бойовий порядок і маршрутів їх пересування. 

На артилерійську розвідку покладається також контроль за 
результатами ударів тактичних ракет, коректування вогню арти-
лерії, спостереження за діями противника та своїх військ. 

Головні зусилля артилерійської розвідки зосереджуються на 
своєчасному виявленні і визначенні координат тактичних засобів 
зброї масового ураження та високоточної зброї противника та без-
перервному спостереженні за ними аж до їх знищення. Артилерій-
ська розвідка організовується командирами і штабами РВіА і ве-
деться розвідувальними підрозділами артилерії за допомогою 
оптичних, електронно-оптичних приладів, звукометричних, радіо-
локаційних та радіотехнічних станцій, а екіпажі розвідувально-
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корегувальних вертольотів ведуть повітряну розвідку. За сприят-
ливих умов оптичні засоби артилерійських підрозділів дозволяють 
вести розвідку на глибину 5–7 км, а на відкритій місцевості до 
10 км, електронно-оптичні засоби дозволяють вести розвідку вночі 
на дальність від декількох сотень метрів до 3 км та з мінімальними 
помилками визначають координати артилерійських систем, що 
стріляють, на дальності 8–25 км, залежно від їх потужності, а та-
кож від метеорологічних умов. 

 

Інженерна розвідка – вид розвідувального забезпечення 
військ, частина військової розвідки, що призначена для добу-
вання даних про місцевість і її інженерне обладнання, про стан 
і можливості інженерних військ противника. 

Інженерна розвідка встановлює: характер і ступінь готовності 
інженерного обладнання позицій і районів, займаних противни-
ком, систему його загороджень, особливо ядерно-мінних; прохі-
дність місцевості для військової техніки та транспортних засо-
бів, стан доріг і мостів; місця і характер руйнувань, завалів, 
пожеж, затоплень та інших перешкод, що утворилися внаслідок 
ядерних вибухів, напрямки їх обходу; характер водних пере-
шкод та умови їх форсування; місцезнаходження і стан джерел 
води, місцевих матеріалів, засобів та підприємств, які можуть 
бути використані для інженерного забезпечення; маскуючі і за-
хисні властивості місцевості. 

Інженерна розвідка організується фахівцями інженерної слу-
жби (інженерних військ), командирами і штабами інженерних 
частин (підрозділів) відповідно до вказівок командира. Ведеться 
підрозділами інженерних військ, що діють як самостійно, так 
і в складі розвідувальних органів родів військ. Для виконання 
завдань інженерної розвідки призначаються: інженерні спосте-
режні пости, інженерні пости фотографування, інженерні розві-
дувальні дозори, інженерні розвідувальні групи.  

Інженерна розвідка ведеться спостереженням, пошуком, фото-
графуванням, засідками, а також шляхом вивчення військово-
топографічного опису району бойових дій, опитування місцевих 
жителів, допиту полонених тощо. При веденні інженерної розвід-
ки використовуються різнорідні технічні засоби: міношукачі, фо-
тоапарати, прилади спостереження і дешифрування знімків тощо. 
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Радіаційна, хімічна і бактеріологічна розвідка – вид розвіду-
вального забезпечення військ, комплекс заходів радіаційного, 
хімічного і біологічного захисту, який організовується і прово-
диться для отримання даних про факт, масштаби, характер РХБ 
зараження. Ці дані використовуються для оцінки фактичної РХБ 
обстановки і визначення порядку і способів використання інди-
відуальних і колективних засобів захисту.  

Завданнями РХБ розвідки є: визначення наявності та меж ра-
йонів радіоактивного, хімічного і біологічного (бактеріологічно-
го) забруднення навколишнього середовища; визначення поту-
жності доз випромінювання, типу отруйних, токсичних хімічних 
речовин та наявності біологічних засобів та їх концентрацій; 
виявлення напрямів (маршрутів, районів) із найменшими поту-
жностями доз випромінювання; проведення відбору проб для 
специфічної індикації (ідентифікації) в лабораторіях військ РХБ 
захисту, медичної, ветеринарно-санітарної та інженерної служб. 

Вони виконуються частинами (підрозділами) наземної та по-
вітряної РХБ розвідки, а також спеціально підготовленими від-
діленнями (розрахунками, екіпажами) підрозділів усіх родів 
військ, спеціальних військ і тилу. Підрозділи РХБ розвідки ви-
конують свої завдання дозорами РХБ розвідки або постами РХБ 
спостереження в призначених районах, на маршрутах пересу-
вання військових частин, шляхах підвозу і евакуації до моменту 
заняття (проходу) цих районів військами. 

Для ведення РХБ розвідки на маршрутах руху військ, шляхах 
підвезення і евакуації, військово-автомобільних дорогах залу-
чаються комендантські пости регулювання руху. 

Повітряна РХБ розвідка місцевості ведеться авіаційними час-
тинами (підрозділами) РХБ розвідки, а також вертольотами 
(літаками) з підготовленими для цих цілей льотними екіпажами. 
Їм призначаються райони і маршрути для ведення розвідки, 
аеродроми базування і посадочні майданчики. 

РХБ спостереження у пунктах постійної дислокації чи райо-
нах тимчасового розміщення з'єднань, військових частин, уста-
нов організується і ведеться в рамках функціювання Єдиної сис-
теми виявлення та оцінки масштабів і наслідки застосування 
зброї масового ураження і аварій (руйнувань) на радіаційно, 
хімічно та біологічно небезпечних об'єктах. 
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Метою РХБ спостереження є встановлення фактів радіаційного, 
хімічного і біологічного зараження, оповіщення штабів, військових 
частин і підрозділів про РХБ зараження і прийняття оперативних 
заходів захисту особового складу від впливу радіоактивних, от-
руйних, інших токсичних хімічних речовин і біологічних засобів. 
Для ведення РХБ спостереження обладнується стаціонарний пост 
радіаційного, хімічного і біологічного спостереження. 

Основні зусилля всіх видів розвідки зосереджують на голо-
вному напрямку для виконання найважливіших завдань та в пе-
ршу чергу на своєчасному виявленні засобів масового ураження 
та високоточної зброї противника, його головного угруповання, 
виявленні бойових (похідних) порядків, артилерії, мінометів, 
резервів і пунктів управління . 

Знати замисел противника, розташування його засобів уражен-
ня й угруповання, відповідно реагувати – значить досягти успіху в 
бою. Жоден командир, яким би він не був талановитим, не здатний 
прийняти правильне рішення або ефективно застосувати вогневі 
засоби, якщо він не організує безперервну активну і цілеспрямова-
ну розвідку й не отримує достовірні відомості про противника. 

Можна мати саму сучасну техніку, добре підготовлений осо-
бовий склад, мати перевагу над противником у силах і засобах, 
але якщо їх застосувати по порожньому місцю або другорядних 
об'єктах, то успіху не досягнеш, ворог залишиться не розгром-
леним. Щоб перемогти противника, потрібно точно знати: де він 
знаходиться, що робить, який характер його інженерних споруд 
і загороджень, які дії він має намір почати. Лише за таких умов 
можна правильно розрахувати де, чим і як його уражати. 

Ніколи в готовому вигляді всі ці дані ні командир, ні штаб 
не одержать: вони накопичуються в результаті кропіткого ви-
вчення усіх, часом самих незначних фактів. Тільки ретельний 
аналіз даних розвідки в період підготовки до бою й у ході його 
ведення може забезпечити його успіх. Отже, уміння команди-
рів підрозділів, частин і штабів організувати і вести розвідку 
буде багато в чому сприяти швидкій і доцільній організації 
бою й успішному веденню бойових дій. 

Успішна розвідувальна діяльність військ значною мірою зале-
жить від виконання ряду вимог до розвідки. До основних з них 
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відносяться безперервність, активність, цілеспрямованість, своєча-
сність, достовірність розвідувальних даних, що добуваються, 
а також точність визначення координат об'єктів (цілей), рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Вимоги, які ставляться до розвідки 

 
Безперервність полягає в тому, що розвідка повинна вестися 

безупинно в будь-який час року і доби, у будь-яку погоду, 
у будь-яких умовах обстановки й у всіх видах бойової діяльності 
військ, аж до повного розгрому противника. 

Активність. Досвід локальних війн та збройних конфліктів 
сучасності, антитерористичної операції на сході України свід-
чить, що за інших рівних умов успіху в розвідці, як і в загально-
військовому бою, досягає той, хто діє більш активно і рішуче. 
Тому необхідно наполегливо намагатися всіма способами і за-
собами добувати розвідувальні відомості. Це однаковою мірою 
відноситься як до командирів і штабів, що організують розвідку, 
так і до підрозділів (органів) розвідки, що її ведуть. 

Активність розвідки досягається умілим використанням різ-
них сил і засобів розвідки, широким проявом ініціативи, рішу-
чими і зухвалими діями підрозділів, висланих у розвідку. 

Цілеспрямованість. Розвідку потрібно організовувати і вес-
ти не тільки безупинно й активно, але й цілеспрямовано, тобто 
зусилля сил і засобів розвідки необхідно не розпиляти, а зосере-
джувати на головному напрямку і на виявленні найважливіших 
об'єктів. Діяльність розвідувальних органів усіх ступенів пови-
нна бути спрямована на те, щоб вчасно забезпечити командира 
точними розвідувальними даними, дійсно необхідними для ви-
конання поставленого завдання в той чи інший період бою. 
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Своєчасність і оперативність 
 

Одним з найважливіших вимог до розвідки є її своєчасність 
і оперативність. Вони полягають у добуванні необхідних розві-
дувальних відомостей до встановленого терміну, для того щоб 
командири мали можливість передбачати характер майбутніх 
дій противника, вчасно приймати (уточнювати) рішення й ефек-
тивно застосовувати вогневі засоби. Самі цінні відомості вияв-
ляться марними, якщо командир одержить їх надто пізно. 

Прихованість розвідки полягає в суворому збереженні у та-
ємниці всіх заходів щодо організації і ведення розвідки. Однак 
забезпечення прихованості не повинно позначатися на повноті 
доведення розвідувальних даних до виконавців. 

Достовірність розвідувальних даних і точність визначен-
ня координат об'єктів (цілей). Дуже важливий якісний показ-
ник розвідки – достовірність. Лише на достовірних даних, отри-
маних розвідкою від різних джерел, може бути засноване 
правильне рішення, що приводить до успіху в бою. Для ефекти-
вного використання наявних засобів ураження необхідно мати 
точні дані про координати об'єктів противника на всю глибину 
досяжності цих засобів. Без наявності таких даних вогневі удари 
будуть завдаватися по порожніх місцях. 

Таким чином, поява нових засобів збройної боротьби і зміна 
характеру ведення бойових дій висувають підвищені вимоги до 
розвідки, ускладнюють умови її ведення і викликають необхід-
ність залучати для рішення задач розвідки значну кількість різ-
номанітних видів, сил і засобів розвідки. 

 
 

1.2. Мета, завдання 
та об'єкти військової розвідки 
 
Правильне визначення і розуміння мети, завдань і об'єктів 

розвідки закладає успіх всієї розвідувальної діяльності з'єднання 
(частини). Вони визначаються, виходячи із змісту бойового за-
вдання і умов обстановки. 
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