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ДОРОГІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!

В цьому році ви розпочинаєте вивчення 
предмета «Захист Вітчизни». Кожен із вас — 
громадянин своєї держави. В Конституції 
України зазначено, що захист суверенітету 
і територіальної цілісності України є най‑
важливішою функцією держави, справою 
всього українського народу. Юнаки й дівча‑
та мають бути готовими до захисту життя 
і здоров’я, забезпечення власної безпеки 
та безпеки інших людей у надзвичайних си‑
туаціях мирного і воєнного часу. Підготовка 
молоді до служби у Збройних Силах України, 
інших військових формуваннях є обов’язком 
кожного громадянина, особливо в умовах ви‑
кликів сьогодення.

Декому з вас із дитинства подобається 
військова справа, він розмірковує над об‑
ранням майбутньої професії захисника Ві‑
тчизни, хтось уже свідомо готує себе до всту‑
пу у вищі навчальні заклади сектора безпеки 
і оборони України.

До захисту своєї Вітчизни громадяни по‑
винні бути готовими завжди. Звісно, най‑
більш важливими для вас є набуття певних 
практичних навичок з виконання прийомів 
і способів дій військовослужбовця, проте не 
варто недооцінювати значення теоретичного 
навчального матеріалу. А допоможе вам 
у цьому запропонований підручник.

Як же з ним працювати? Перед тим як 
розпочати, потрібно за змістом підручника 
ознайомитися з його структурою. Зважаючи 
на великий обсяг інформації і її доступність, 
автори намагалися стисло подати матеріал 

у вигляді опорних конспектів, таблиць, схем, 
алгоритму дій. У підручнику ви не побачите 
звичних для вас параграфів, він згрупований 
за розділами і тематично, отже, для того, 
щоб опрацювати необхідне, слід звернути 
увагу на заголовки, виділені окремим кольо‑
ром і графічно. Лише розділ «Історія укра‑
їнського війська» за аналогією до підручни‑
ка історії поділено на параграфи, оскільки 
матеріал викладений історично логічно: від 
найдавніших часів і до сьогодення.

Дати важливих подій, персоналії, визна‑
чення основних понять і термінів, на які 
необхідно звернути увагу, виділені жирним 
шрифтом. Ці слова вам треба вміти поясню‑
вати та оперувати ними під час практичних 
занять. Курсивом виділена інформація, що 
конкретизує, уточнює зміст навчального ма‑
теріалу, потребує вашої особливої уваги, адже 
без з’ясування її значення буде важко зро‑
зуміти текст.

Розглядаючи ілюстрації, звертайте увагу 
на підписи‑пояснення до змісту зображеного.

Зорієнтуватися в підручнику вам допо‑
можуть такі умовні позначення:

 Інформація для запам’ятовування

  Інформація для ознайомлення та осмис‑
лення

  Зверніться до Інтернету

 Домашнє завдання

Нехай вам щастить у навчанні!

З повагою та надією на співпрацю,  
автори підручника.
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ВСТУПНИЙ УРОК

Захист Вітчизни, незалежності та  територіальної цілісності України є кон-
ституційним обов’язком громадян України.  
Військовий обов’язок установлюється з  метою підготовки громадян України 
до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ВКЛЮЧАЄ:

 � підготовку громадян до військової служби;
 � приписку до призовних дільниць;
 � прийняття в  добровільному порядку (за  контрактом) та  призов на вій-

ськову службу;
 � проходження військової служби;
 � виконання військового обов’язку в  запасі;
 � проходження служби у  військовому резерві;
 � дотримання правил військового обліку.

ВИДИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ:

 � строкова військова служба;
 � військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 � військова служба за призовом осіб офіцерського складу;
 � військова служба за контрактом:

 — рядового складу;
 — сержантського і  старшинського складу;
 — офіцерського складу;

 � військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних 
закладів;

 � альтернативна (невійськова) служба.

Збройні Сили України є основою війсь‑
кової організації держави. Збройні Сили 
України організовуються і функціонують на 
основі Конституції України, Воєнної доктри‑
ни України, законів України «Про основи 
національної безпеки України», «Про Зброй‑

ні Сили України», «Про оборону України», 
«Про військовий обов’язок і військову служ‑
бу», Статутів Збройних Сил України, «Про 
Державну прикордонну службу», «Про На‑
ціональну гвардію України» та інших зако‑
нодавчих актів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. У чому полягає військовий обов’язок громадян  
України?

2. Які види військової служби ви знаєте?



ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
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Тема 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, 
СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ІНТЕРЕСІВ СУСПІЛЬСТВА І  ДЕРЖАВИ ВІД ЗОВНІШНІХ 
І  ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ В  УСІХ СФЕРАХ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

СИСТЕМА СВІТОВОЇ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

Колективна безпека  — це система колективних дій держав і  товариств 
з  метою захисту від внутрішніх і  зовнішніх загроз, яка передбачає реалізацію 
заходів політичного, економічного, правового та  військового характеру, спря-
мованих на підтримку миру, запобігання війні, колективну допомогу та  відсіч 
агресії.

Організація Об’єднаних Націй (ООН)  — глобальна міжнародна організація 
(193 держави), створена після Другої світової війни (24.10.1945), метою якої 
є  підтримання і  зміцнення миру і  міжнародної безпеки та  розвиток співпраці 
між державами світу.

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ООН —
головний дорадчий, директивний 

та представницький орган, є форумом для 
багатостороннього обговорення всього 

спектру міжнародних питань

РАДА БЕЗПЕКИ ООН —
відповідає за підтримку миру та безпеки 

у відносинах між країнами — членами 
ООН. Має право приймати рішення, 

обов’язкові для виконання

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
призначається Генеральною Асамблеєю 

ООН за рекомендацією  
Ради Безпеки на 5 років;  

з 01.01.2017 — Антоніу Гуттереш

Складається з 15 держав-членів.
П’ять постійних: Сполучені Штати Америки, 

Росія, Китай, Франція, Велика Британія; постій-
ні члени Ради Безпеки мають право «вето».

Десять непостійних членів обираються  
на 2 роки
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МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН —
головний судовий орган ООН, метою яко-
го є вирішення суперечок між державами

МИРОТВОРЧІ СИЛИ ООН —
військові контингенти країн — членів 

ООН, виділені за Статутом ООН

Складається з 15 суддів, яких обирає 
Генеральна Асамблея ООН на 9 років. 
Розташований у м. Гаага (Нідерланди).  

Розглядає справи, пов’язані з економіч-
ними, територіальними, прикордонними 

суперечками та іншими спірними  
питаннями

Застосовуються з метою запобігання або 
ліквідації загрози миру і безпеки шляхом 

спільних примусових дій (військова демон-
страція, блокада тощо), якщо заходи економіч-
ного і політичного характеру виявляться або 

виявилися недостатніми

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ БЛОКИ

NATO
(Організація Північноатлантичного 

договору) —
військово-політичний союз 29 дер-

жав Європи і Північної Америки;

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВОРУ  
ПРО КОЛЕКТИВНУ БЕЗПЕКУ

(ОДКБ);

ШАНХАЙСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
СПІВРОБІТНИЦТВА

(ШОС);

UNASUR
(Союз південноамериканських 

націй);

АФРИКАНСЬКИЙ СОЮЗ
(AU);

ANZUS
(Тихоокеанський пакт безпеки).

    ОРГАНІЗАЦІЯ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ (ОБСЄ) — 
політичний консультативний орган, до якого ввійшли країни Європи, Центральної Азії 
та  Північної Америки. Його метою є регулювання відносин між державами-учасницями, 
заходів зміцнення довіри між ними, особливо в політично-військовій сфері, поваги до прав 
людини і основних свобод, а також співпраці в економічній, культурній, технічній та науковій 
галузях.
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ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Основний закон України  — Конституція України  — є правовою основою 
військового законодавства.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 17
 � «Захист суверенітету і  територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та  інформаційної безпеки є найважливішими функціями 
держави, справою всього українського народу».

Стаття 65
 � «Захист Вітчизни, незалежності та  територіальної цілісності України, ша-

нування її державних символів є обов’язком громадян України. Грома-
дяни відбувають військову службу відповідно до закону».

Статья 106
 � Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; 

призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних 
Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сфе-
рах національної безпеки та оборони

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»

Національна безпека  — захищеність життєво важливих інтересів людини 
і  громадянина, суспільства і  держави, за якої забезпечується сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення і  нейтралізація реальних і  потенційних за-
гроз національним інтересам.

ОБ’ЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЛЮДИНА І ГРОМАДЯНИН,
їхні конституційні права 

і свободи

СУСПІЛЬСТВО,
його духовні, морально-етичні, 
культурні, історичні, інтелекту-
альні та матеріальні цінності, 
інформаційне і навколишнє 

природне середовище  
і природні ресурси

ДЕРЖАВА,
її конституційний лад,  

суверенітет, територіальна 
цілісність і недоторканість
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Президент України  Міністерства та інші 
центральні органи 
виконавчої влади

Верховна Рада України
Національний банк України

Прокуратура України

Національне антикорупційне 
бюро України

Кабінет Міністрів України

Рада національної безпеки 
і оборони України

СУБ’ЄКТИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ

СКЛАДОВІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ

Внутрішньополітична Економічна

Зовнішньополітична
Енергетична

Державна
Інформаційна

Воєнна

Соціальна

Кібербезпека

Національні інтереси — життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духов-
ні цінності українського народу як носія суверенітету і  єдиного джерела 
влади в  Україні, визначальні потреби суспільства і  держави, реалізація яких 
гарантує державний суверенітет України та  її прогресивний розвиток.

Загрози національній безпеці — наявні та потенційно можливі явища і чин-
ники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам 
України.

ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

У зовнішньополітичній сфері

 � Посягання на державний суверенітет України 
та її територі альну цілісність, територіальні пре-
тензії з  боку інших держав;

 � спроби втручання у  внутрішні справи України 
з  боку інших держав;

 � воєнно-політична нестабіль ність, регіональні 
та локальні війни (конфлікти) в різних регіонах 
світу, насамперед поблизу кордонів України.

У сфері державної безпеки

 � Розвідувально-підривна діяльність іноземних 
спеціальних служб;

 � загроза посягань з  боку окремих груп та  осіб 
на державний суверенітет, територіальну ціліс-
ність, економічний, науково-технічний і  обо-

ронний потенціал України, права і  свободи 
громадян;

 � поширення корупції в  органах державної вла-
ди, зрощення бізнесу і  політики, організованої 
злочинності;

 � загроза використання з  терористичною метою 
ядерних та  інших об’єктів на території України;
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 � спроби створення і функціонування незаконних 
воєнізованих збройних формувань та  нама-
гання використати в  інтересах певних сил  

діяльність військових формувань і  правоохо-
ронних органів держави;

 � прояви сепаратизму, намагання автономізації 
за етнічною ознакою окремих регіонів України.

У воєнній сфері та  сфері безпеки державного кордону України

 � Поширення зброї масового ураження і  засобів 
її доставки;

 � можливість втягування України в  регіональні 
збройні конфлікти чи у протистояння з  іншими 
державами;

 � нарощування іншими державами поблизу кор-
донів України угруповань військ та  озброєнь;

 � накопичення великої кількості застарілої та не-
потрібної для Збройних Сил України військової 
техніки, озброєння, вибухових речовин;

 � незавершеність договірно-правового оформ-
лення і  недостатнє облаштування державного 
кордону України;

 � зростання небезпеки для життя і  здоров’я ци-
вільного населення, насамперед дітей, внаслі-
док воєнних дій.

У внутрішньополітичній сфері

 � Порушення з  боку органів державної влади 
та  органів місцевого самоврядування Консти-
туції і  законів України, прав і  свобод людини 
і  громадянина;

 � можливість виникнення конфліктів у сфері між-
етнічних і  міжконфесійних відносин, радикалі-
зації та проявів екстремізму в діяльності деяких 

об’єднань національних меншин та  релігійних 
громад;

 � загроза проявів сепаратизму в  окремих регіо-
нах України;

 � структурна та функціональна незбалансованість 
політичної системи суспільства, нездатність 
окремих її ланок до оперативного реагування 
на загрози національній безпеці.

У економічній сфері

 � Істотне скорочення внутрішнього валового про-
дукту;

 � нераціональна структура експорту з переважно 
сировинним характером та  низькою питомою 
вагою продукції з  високою часткою доданої 
вартості;

 � велика боргова залежність держави, критичні 
обсяги державних зовнішнього і  внутрішнього 
боргів;

 � небезпечне для економічної незалежності Укра-
їни зростання частки іноземного капіталу 
у  стратегічних галузях економіки;

 � критичний стан з продовольчим забезпеченням 
населення;

 � неефективність використання паливно-енерге-
тичних ресурсів, недостатні темпи диверсифі-
кації джерел їх постачання та  відсутність ак-
тивної політики енергозбереження;

 �  «тінізація» національної економіки.

У соціальній та  гуманітарній сферах

 � Неефективність державної політики щодо під-
вищення трудових доходів громадян, подолан-
ня бідності та  збалансування продуктивної за-
йнятості працездатного населення;

 � криза системи охорони здоров’я і  соціального 
захисту населення, небезпечне погіршення ста-
ну здоров’я населення; поширення наркоманії, 
алкоголізму, соціальних хвороб;

 � загострення демографічної кризи;
 � зниження можливостей здобуття якісної освіти 

представниками бідних прошарків суспільства;
 � прояви моральної та  духовної деградації су-

спільства;
 � неефективність політики щодо підтримки сім’ї 

та  забезпечення, дотримання і  захисту прав 
дитини.

У науково-технологічній сфері

 � Зростання науково-технологічного відставання 
України від розвинутих країн; 

 � низька конкурентоспроможність продукції;

 � неефективність державної інноваційної політи-
ки, механізмів стимулювання інноваційної ді-
яльності;
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 � нерозвиненість внутрішнього ринку високотех-
нологічної продукції та  відсутність його ефек-
тивного захисту від іноземної технічної і  тех-
нологічної експансії;

 � зниження внутрішнього попиту на підготовку 
науково-технічних кадрів;

 � відплив учених, фахівців, кваліфікованої робо-
чої сили за межі України.

У сфері цивільного захисту

 � Значне антропогенне і  техногенне переванта-
ження території України, зростання ризиків ви-
никнення надзвичайних ситуацій техногенного 
та  природного характеру;

 � погіршення технічного стану гідротехнічних спо-
руд каскаду водосховищ на річці Дніпро;

 � непідтримання в  належному технічному стані 
ядерних об’єктів на території України;

 � небезпека техногенного, у тому числі ядерного 
та  біологічного тероризму.

В екологічній сфері

 � Нераціональне, виснажливе використання мі-
нерально-сировинних природних ресурсів як 
невідновлюваних, так і  відновлюваних;

 � неподоланність негативних соціально-екологіч-
них наслідків Чорнобильської катастрофи;

 � погіршення екологічного стану водних басейнів, 
загострення проблеми транскордонних забруд-
нень та  зниження якості води;

 � необґрунтоване використання генетично змі-
нених рослин, організмів, речовин та  похідних 
продуктів;

 � неефективність заходів щодо подолання нега-
тивних наслідків військової та  іншої небезпеч-
ної діяльності.

В інформаційній сфері:

 � Прояви обмеження свободи слова та  доступу 
до публічної інформації;

 � поширення засобами масової інформації куль-
ту насильства, жорстокості, порнографії;

 � комп’ютерна злочинність та  комп’ютерний те-
роризм;

 � розголошення інформації, яка становить дер-
жавну таємницю, або іншої інформації з  об-

меженим доступом, спрямованої на задоволен-
ня потреб і забезпечення захисту національних 
інтересів суспільства і  держави;

 � намагання маніпулювати суспільною свідомістю, 
зокрема, шляхом поширення недостовірної ін-
формації.

ПРІОРИТЕТАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ Є:

 � гарантування конституційних прав і свобод лю-
дини і  громадянина;

 � розвиток громадянського суспільства, його де-
мократичних інститутів;

 � захист державного суверенітету, територіальної 
цілісності та  недоторканості державних кордо-
нів, недопущення втручання у  внутрішні спра-
ви України;

 � зміцнення політичної і  соціальної стабільності 
в  суспільстві;

 � забезпечення розвитку і  функціонування укра-
їнської мови як державної в  усіх сферах су-
спільного життя на всій території України, га-
рантування вільного розвитку, використання 
і  захисту російської, інших мов національних 
меншин України;

 � створення конкурентоспроможної, соціально 
орієнтованої ринкової економіки та  забезпе-

чення постійного зростання рівня життя і  до-
бробуту населення;

 � збереження та  зміцнення науково-технологіч-
ного потенціалу, утвердження інноваційної мо-
делі розвитку;

 � забезпечення екологічно та  техногенно без-
печних умов життєдіяльності громадян і  сус-
пільства, збереження навколишнього природ-
ного середовища та раціональне використання 
природних ресурсів;

 � розвиток духовності, моральних засад, інтелек-
туального потенціалу українського народу, зміц-
нення фізичного здоров’я нації, створення умов 
для розширеного відтворення населення, збе-
реження та  зміцнення інституту сім’ї;

 � створення умов для повноцінного життя і  роз-
витку дитини, її безпеки, благополуччя, зрос-
тання у  безпечному сімейному оточенні;
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 � інтеграція України в  європейський політичний, 
економічний, правовий простір з  метою на-
буття членства в Європейському Союзі та в єв-
роатлантичний безпековий простір з  метою 

набуття членства в  Організації Північноатлан-
тичного договору; розвиток рівноправних вза-
ємовигідних відносин з  іншими державами 
світу в  інтересах України.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити основні положення Закону України «Про ос-
нови національної безпеки України».

2. Які ви можете назвати загрози національній безпеці 
України?

3. Вивчити визначення колективної безпеки та її основні 
компоненти.

4. Назвіть основні органи Організації Об’єднаних Націй.
5. Які військово-політичні блоки ви знаєте?

Тема 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ,  
ПРАВА ТА  ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  
У  СФЕРІ ОБОРОНИ

ОСНОВИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Оборона України базується на готовності 
та здатності органів державної влади, 
усіх ланок воєнної організації України, 
органів місцевого самоврядування, єдиної 
системи цивільного захисту, національної 

економіки до переведення за необхідності 
з мирного на воєнний стан та відсічі 
збройній агресії, ліквідації збройного 
конфлікту, а також готовності населення 
і території держави до оборони.

Обороноздатність держави  — здатність держави до захисту у  разі збройної 
агресії або збройного конфлікту. Вона складається з  матеріальних і  духовних 
елементів та  є сукупністю воєнного, економічного, соціального та  морально-
політичного потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації.

Воєнний стан  — це особливий правовий режим, що вводиться в  Україні або 
в  окремих її місцевостях у  разі збройної агресії чи  загрози нападу, небез-
пеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та  перед-
бачає надання відповідним органам державної влади, військовому команду-
ванню та  органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози та  забезпечення національної безпеки, а  також тимча-
сове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і  свобод людини 
і  громадянина та  прав і  законних інтересів юридичних осіб із зазначенням 
строку дії цих обмежень.
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Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної ці-
лісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини і  гро-
мадянина.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Є ВЕРХОВНИМ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧЕМ  
ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ

 � Призначає на посади та  звільняє з  посад вище 
командування Збройних Сил України, інших 
військових формувань;

 � здійснює керівництво у сферах безпеки та обо-
рони держави;

 � очолює Раду національної безпеки і  оборони 
України;

 � вносить до Верховної Ради подання про оголо-
шення війни та  у  разі збройної агресії проти 
України приймає рішення щодо використання 
Збройних Сил України та  інших утворених відпо-
відно до законів України військових формувань;

 � приймає відповідно до закону рішення про 
загальну або часткову мобілізацію та  введення 
воєнного стану в  Україні або в  окремих її міс-
цевостях у разі загрози нападу, небезпеки дер-
жавній незалежності України;

 � приймає у  разі необхідності рішення про вве-
дення в Україні або окремих її місцевостях над-
звичайного стану, а  також оголошує у  разі 
необхідності окремі місцевості України зонами 
надзвичайної екологічної ситуації з  наступним 
затвердженням цих рішень Верховною Радою 
України.

Антитерористична операція  — комплекс скоординованих спеціальних за-
ходів, спрямованих на попередження, запобігання та  припинення злочинних 
діянь, здійснюваних з  терористичною метою, звільнення заручників, знешко-
дження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи  іншого зло-
чину, здійснюваного з  терористичною метою.

Збройна агресія — застосування іншою державою або групою держав зброй-
ної сили проти України.

ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ ПРОТИ УКРАЇНИ ВВАЖАЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКА З  ТАКИХ ДІЙ:

 � вторгнення або напад збройних сил іншої дер-
жави (групи держав) на територію України, 
а також окупація або анексія частини території 
України;

 � блокада портів, узбережжя або повітряного 
простору, порушення комунікацій України 
збройними силами іншої держави або групи 
держав;

 � напад збройних сил іншої держави або групи 
держав на військові сухопутні, морські чи  по-
вітряні сили або цивільні морські чи  повітряні 
флоти України;

 � засилання іншою державою або від її імені 
озброєних груп регулярних або нерегулярних 
сил, що вчиняють акти застосування збройної 
сили проти України, які мають настільки сер-
йозний характер, що це рівнозначно переліче-
ним в п’ятому-сьомому абзацах цієї статті діям, 

у  тому числі значна участь третьої держави 
у  таких діях;

 � дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб 
її територія, яку вона надала в  розпорядження 
третьої держави, використовувалася цією тре-
тьою державою (державами) для вчинення дій, 
зазначених в  п’ятому-восьмому абзацах цієї 
статті;

 � застосування підрозділів збройних сил іншої 
держави або групи держав, які перебувають на 
території України відповідно до укладених 
з  Україною міжнародних договорів, проти тре-
тьої держави або групи держав, інше порушен-
ня умов, передбачених такими договорами, або 
продовження перебування цих підрозділів на 
території України після припинення дії зазна-
чених договорів.
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Рада національної безпеки і  оборони України є координаційним органом 
з  питань національної безпеки і  оборони при Президентові України:

 � координує та  контролює діяльність органів виконавчої влади у  сферах 
національної безпеки і оборони. Персональний склад Ради національної 
безпеки і  оборони України формує Президент України.

До складу Ради національної безпеки і  оборони України за посадою входять:

Прем’єр-
міністр 
України

Міністр 
оборони 
України

Міністр 
внутрішніх 

справ України

Голова служби 
безпеки 
України

Міністр 
закордонних 

справ України

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Воєнна організація держави забезпечує оборону України, захист її терито-
ріальної цілісності і  недоторканності кордонів; протидіє зовнішнім загрозам 
воєнного характеру.

Військові формуванняОргани державної влади Правоохоронні органи

ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ

Війська 
територіальної 

оборони

Державна 
прикордонна 

служба 
України

Національна 
гвардія 
України

Державна 
служба 

з надзвичайних 
ситуацій України

Збройні Сили 
України

Служба 
безпеки 
України

Міністерство 
внутрішніх 

справ України

Державна 
спеціальна 

служба 
транспорту

Державна служба 
спеціального 

зв’язку та захисту 
інформації 

України

СЕКТОР БЕЗПЕКИ І  ОБОРОНИ
СИЛИ БЕЗПЕКИ СИЛИ ОБОРОНИ

 � Державні правоохоронні та  розвідувальні орга-
ни, сили цивільного захисту та органи загальної 
компетенції, на які Конституцією та  законами 
України покладено функції із забезпечення на-
ціональної безпеки України.

 � Збройні Сили України, Державна служба спеці-
ального зв’язку та  захисту інформації України, 
Державна спеціальна служба транспорту, інші, 
утворені відповідно до законів України, військо-
ві формування, а  також правоохоронні та  роз-
відувальні органи, в  частині залучення їх до 
виконання завдань з  оборони держави.
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ВОЄННА ДОКТРИНА УКРАЇНИ

Головною метою воєнної політики України  є створення умов для віднов-
лення територіальної цілісності держави, її суверенітету і  недоторканності 
в  межах державного кордону України.

Основними цілями у  сфері воєнної політики України є:
 � відбиття збройної агресії Російської Федерації 

проти України;
 � забезпечення обороноздатності України на рів-

ні, достатньому для запобігання виникненню 

Управління 
оперативних 
командувань

Управління 
повітряних 

командувань

Управління 
військово-

морських баз 
командувань

Управління 
бригад, полків, 

військових 
частин, установ

Управління 
бригад, полків, 

військових 
частин, установ

Управління 
бригад, полків, 

кораблів (катерів), 
військових частин, 

установ

Управління 
бригад, полків, 

військових 
частин, установ

Управління 
бригад, полків, 

військових 
частин, установ

ОПЕРАТИВНИЙ 
РІВЕНЬ

Міністерство оборони 
України

Органи військового 
управління

Генеральний Штаб ЗС України

Об’єднаний 
оперативний штаб

Командування 
Сухопутних 
Військ ЗСУ

Управління бригад, 
полків, військових 

частин, установ

Управління 
оперативних 
командувань

Командування 
Повітряних Сил 

ЗСУ

Управління бригад, 
полків, військових 

частин, установ

Управління 
повітряних 

командувань

Управління 
військово-

морських баз 
командувань

Командування 
Військово-

Морських Сил

Управління бригад, 
полків, кораблів 

(катерів), військових 
частин, установ

Командування 
Десантно-

штурмових 
військ

Управління бригад, 
полків, військових 

частин, установ

Командування 
Сил спеціальних 

операцій

Управління бригад, 
полків, військових 

частин, установ

СТРАТЕГІЧНИЙ РІВЕНЬ Озброєння  
ЗС України

Тил  
ЗС України

Головне 
управління 

оперативного 
забезпечення  

ЗС України

ТАКТИЧНИЙ РІВЕНЬ

ОРГАНИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
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збройного конфлікту, а  у  разі збройного кон-
флікту  — для його локалізації і  нейтралізації;

 � участь України у  реалізації спільної політики 
безпеки і  оборони Європейського Союзу;

 � удосконалення системи забезпечення воєнної 
безпеки, яка  б гарантувала надійний захист 

держави від зовнішніх та  внутрішніх загроз, 
гідне сприйняття України на міжнародному рів-
ні та  відповідала критеріям членства України 
в  ЄС і  НАТО.

З відмовою від політики позаблоковості 
Україна вибудовує нові підходи до забезпе‑
чення національної безпеки, надаватиме прі‑
оритет участі в удосконаленні та розвитку 
євроатлантичної та європейської систем ко‑
лективної безпеки. Для цього Україна буде 
інтегруватися до європейського політичного, 
економічного, правового простору з метою 
набуття членства в ЄС, а також поглиблюва‑

ти співпрацю з НАТО для досягнення кри‑
теріїв, необхідних для набуття членства у цій 
організації.

Пріоритетним завданням поглиблення 
співпраці з НАТО є досягнення до 2020 р. 
повної сумісності Збройних Сил України 
з відповідними силами держав — членів 
НАТО.

ВОЄННИЙ КОНФЛІКТ

 � форма розв’язання міждержавних або внутрішньодержавних супереч-
ностей із двостороннім застосуванням воєнної сили.

Основними видами є:

 � війна;  � збройний конфлікт.

Збройний конфлікт  — збройне зіткнення між державами (міжнародний 
збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) або між сто-
ронами, що ворогують в  межах території однієї держави, як правило, за під-
тримки ззовні (внутрішній збройний конфлікт).

Локальна війна  — війна між двома чи  більше державами, у  якій воєнні дії 
обмежені територіями держав, що воюють та  переслідують воєнно-політичні 
цілі, що зачіпають переважно інтереси лише цих держав (територіальні, по-
літичні, економічні тощо).

Гібридна війна — війна, основним інструментом якої є створення державою-
агресором в  державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та  конфліктів 
з  подальшим їх використанням для досягнення політичних цілей, які в  основ-
ному досягаються звичайною війною.

Поняття «гібридна війна» з’явилося в кон‑
тексті більш широких і послідовних теорій 
«постклаузевіцівських», або «нових воєн». 
У загальному розумінні під гібридною війною 
слід розуміти воєнну агресію однієї держави 
проти іншої, замасковану під внутрішньопо‑
літичний конфлікт всередині держави‑жерт‑

ви, при цьому держава‑агресор заперечує 
свою участь у конфлікті. Гібридні війни 
включають низку різноманітних способів ве‑
дення війни, зокрема звичайні засоби, не‑
регулярні тактики та формації, терористичні 
акти, у тому числі насильство й примус, 
а також кримінальний безлад.

Основні ознаки «гібридної війни»:

 � існування єдиного мозкового центру, який пла-
нує, організовує й  контролює ведення «гібрид-
ної війни»;

 � координація функцій військових формувань, які 
можуть бути організовані формально або не-
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формально, ієрархічно або горизонтально, але 
пов’язані з  єдиним мозковим центром;

 � координоване співіснування різних модусів ве-
дення бойових дій в  одному бойовому про-
сторі;

 � «гібридний» бойовий простір включає «зони 
бойових дій» і  «мирні зони»;

 � бойовий простір включає будь-яке місце в  сві-
ті, фізичне або віртуальне;

 � способи ведення війни включають дипломатію, 
новини, корупцію, фінансування політичних 
партій, рекламу, економічний тиск тощо.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити основні положення Закону України «Про обо-
рону України» та  Воєнної доктрини України.

2. Дати визначення поняттям «воєнний стан», «антите-
рористична операція».

3. Назвати основні функції та  завдання органів військо-
вого управління.

4. Які цілі та  завдання воєнної політики України?

Тема 3. НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ ТА  ЗАГРОЗИ 
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ. ВОЄННА ДОКТРИНА 
УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Україна розглядає участь у міжнародній 
миротворчій діяльності як важливу складову 
своєї зовнішньої політики. Із завершенням 
блокового протистояння, яке домінувало 
у минулому столітті, значно знизилася за‑
гроза тотального ядерного знищення цивілі‑
зації. Однак на зміну цьому постали нові 
види загроз міжнародній безпеці і миру, 
в тому числі діяльність терористичних орга‑
нізацій, прояви сепаратизму, національного 
і релігійного екстремізму, транснаціональна 
організована злочинність, міждержавні 
та внутрішні збройні конфлікти, розповсю‑
дження зброї масового ураження, екологічні 
катастрофи та епідемії тощо.

Особливу небезпеку становлять міждер‑
жавні та внутрішні збройні конфлікти, які 
не лише мають руйнівний потенціал, але 
й суттєво впливають на міжнародну стабіль‑
ність і безпеку. Проведення ефективних за‑

ходів, спрямованих на запобігання виник‑
ненню таких конфліктів та їх врегулювання, 
як свідчить світовий досвід, можливо лише 
за умови колективних зусиль багатьох дер‑
жав у рамках міжнародної миротворчої ді‑
яльності — дій держав з підтримання або 
відновлення міжнародного миру і безпеки 
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під егідою ООН, ОБСЄ та інших міжнародних 
організацій у сфері безпеки.

З місії у Боснії 15 липня 1992 року роз‑
почалася участь українських військових 
в операціях з підтримання миру і безпеки, 
які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО і ЄС  
проводяться в «гарячих точках» планети. 
Українські миротворці брали участь у міжна‑
родних операціях у Косово, Боснії і Герце‑
говині, Східній Славонії, Анголі, Македонії, 
у Гватемалі, Таджикистані, Афганістані,  
на півострові Превлака у Хорватії, у Кувей‑

ті, Сьєрра‑Леоне, у Грузії, Придністров’ї, 
Іра ку, Лівані, Ефіопії та Еритреї, Судані,  
Кот‑д’Івуарі, Демократичній Республіці Кон‑
го та  ін.

Українські військовослужбовці Збройних 
Сил України та співробітники Міністерства 
внутрішніх справ виконують миротворчі 
обов’язки, беручи участь у міжнародних опе‑
раціях з підтримання миру і безпеки у різних 
країнах світу. Здебільшого це вертолітники, 
медики, мінери і штабні працівники.

На цей час міжнародна миротворча діяльність здійснюється державами з  метою:

 � запобігання виникненню міждержавних або 
внутрішніх збройних конфліктів;

 � врегулювання або створення умов для врегу-
лювання міждержавних, а  також внутрішніх 
збройних конфліктів за згодою сторін конфлік-
ту або з використанням примусових заходів за 
рішенням Ради Безпеки ООН;

 � надання гуманітарної допомоги населенню, яке 
постраждало внаслідок міждержавних або вну-
трішніх збройних конфліктів;

 � гарантування безпеки і  дотримання прав лю-
дини;

 � надання допомоги у  подоланні наслідків кон-
фліктів;

 � усунення загрози миру, порушень миру чи акту 
агресії.

Відносини між Україною і НАТО  почали розвиватися ще на початку 
90-х років XX ст. Діалог і  співпраця розпочалися відразу після закінчен-
ня «холодної війни», коли Україна, яка щойно набула державної неза-
лежності, вступила до Ради північноатлантичного співробітництва (1991) 
і  програми «Партнерство заради миру» (1994).

 � Відносини набули подальшого розвитку вна-
слідок підписання у  1997 р. Хартії про особли-
ве партнерство, на основі якої було започат-
ковано Комісію Україна — НАТО (КУН), що мала 
опікуватися розвитком співпраці.

 � Декларація від 2009 р. про доповнення до Хар-
тії Україна  — НАТО надала повноваження КУН 
підкріпити зусилля країни щодо просування 
реформ, спрямованих на досягнення євроат-
лантичних стандартів, шляхом запровадження 
у  життя Річної національної програми України.

 � Надалі співпраця продовжувала поглиблювати-
ся на взаємовигідних засадах. Україна бере 

активну участь в  операціях і  місіях під про-
водом НАТО.

 � НАТО надає першорядного значення підтримці 
всеосяжних перетворень у галузі безпеки і обо-
рони в  Україні. Ці реформи мають вирішальне 
значення для демократичного розвитку України 
й  зміцнення її здатності забезпечувати власну 
оборону.

 � Внаслідок російсько-українського конфлікту 
НАТО розширила підтримку, що надається Укра-
їні, у  галузі розвитку потенціалу і  розбудови 
можливостей.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Назвати мету міжнародної миротворчої діяльності. 2. В яких країнах перебували українські миротворці?
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Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙНУ, ВІЙСЬКО 
І  ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО

ВІЙНА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Війна породжена суспільством від почат‑
ку його існування та еволюціонує разом 
з ним. Із розвитком суспільства вона набуває 
нових, інших масштабів та використання 
більш сучасного озброєння. Але суть війни 
в основному залишається колишньою.

Першим посібником з мистецтва ведення 
війни вважається давньокитайський трак-

тат «Мистецтво війни» (прибл. V—II ст. до 
Р. Х.). Авторство приписують відомому китай-
ському генералу та стратегу Сунь-Дзи. Він писав: 
«Війна — справа надзвичайної ваги для держави, 
справа, що визначає життя і смерть, її необхід-
но вивчати, неабияк пильнуючи». Автор вважав 
війну необхідним злом, якого потрібно уникати. 

Цією працею послуговуються при підготовці 
сучасних військових спеціалістів у багатьох кра-
їнах світу.

ВІЙНА

Війна — конфлікт між двома або кількома суб’єктами, який має територіаль-
ні, суспільно-політичні, соціально-економічні, культурно-релігійні причини, 
із  застосуванням військ та зброї, а на сучасному етапі й інших засобів (санк-
цій, інформаційних засобів).

Причини Джерела

 � Територіальні

 � Політичні

 � Економічні

 � Соціальні

 � Культурні

 � Релігійні

 � Расові

 � Політичні

 � Ідеологічні

 � Сепаратистські

 � Фінансові

 � Етноконфесійні

 � Інформаційні

 � Кримінальні

Бамбукова книга «Мистецтво війни», 
знайдена у 1972 р., видана приблизно  

у V–II ст. до Р.Х.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВОЄН

За тривалістю

 � Тривалі
Столітня війна 1337–1453 рр. між 
Англією і Францією за територію 
Фландрії.

 � Короткотривалі

Червень-липень 1913 року — Друга 
Балканська війна між Болгарським 
царством та Османською імперією за 
територію Македонії.

За масштабом

 � Локальна війна — війна між двома чи більше дер-
жавами, у якій воєнні дії обмежені територіями вою-
ючих держав та переслідують воєнно-політичні цілі, 
що зачіпають переважно інтереси лише цих держав 
(територіальні, політичні, економічні тощо).

Війна Альто-Сенепа (січень–лютий 
1995 року) — прикордонний військо-
вий конфлікт між Перу та Еквадо-
ром за верхів’я річки Сенепа.

 � Регіональна війна — війна, що охоплює певний ре-
гіон (частину континенту) за участю всіх чи більшості 
держав регіону з метою досягнення воєнно-політичних 
цілей, що зачіпають інтереси цих держав.

Балканська війна 1912–1913 рр.

 � Світова війна — глобальне протиборство коаліцій 
держав із застосуванням засобів збройного насильства, 
що охоплює велику частину країн світу й супроводжу-
ється неймовірними людськими жертвами та руйну-
ванням.

Перша (1914–1918 рр.) та Друга  
(1939–1945 рр.) світові війни.

За мотивацією

 � Оборонна війна — метою такого військового проти-
стояння є відбиття агресії і відновлення ситуації, яка 
була до її початку.

Німецько-радянська війна  
1941–1945 рр.

 � Наступальна війна — мета такої війни завжди агре-
сивна.

Війна у Перській затоці  
1990–1991 рр.

За кількістю учасників

 � Двосторонні — війна між двома суб’єктами. Десятиденна війна у Словенії  
(червень–липень 1991 року).

 � Багатосторонні — війни між багатьма учасниками 
військового конфлікту.

Перша світова війна 1914–1918 рр.

За юридичним оформленням

 � Справедливі — ті, що відповідають міжнародному 
праву.

Війна Хорватії за незалежність 
1991–1995 рр.

 � Несправедливі — ті, що не відповідають міжнарод-
ному праву.

Радянсько-фінська війна 1939–1940 рр.
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За соціально-політичними показниками

 � Міжкоаліційні Тридцятилітня війна 1618–1648 рр.

 � Міждержавні Ірано-іракська війна 1980–1988 рр.

 � Між коаліцією та державою. Війна Першої коаліції 1793–1797 рр.

 � Громадянські війни Громадянська війна в Іспанії 1936–
1939 рр.

 � Збройне втручання Вторгнення військ Варшавського до-
говору до Чехословаччини у 1968 р.

За місцем ведення бойових дій

 � На власній території Громадянська війна в Греції 1946–
1949 рр.

 � На чужій території Окупація Угорщиною Закарпатської 
України 1939 р.

 � Змішані Друга світова війна 1939–1945 рр.

За рівнем напруження

 � Високої інтенсивності Війна в Афганістані 1992–2001 рр.

 � Середньої інтенсивності Прикордонний ефіопо-еритрейський 
конфлікт 1998–2000 рр.

 � Низької інтенсивності Окупація Індонезією Східного Тимора 
1975–1999 рр.

 � Незавершені Громадянська війна в Сомалі 
(1988 р.— донині).

За результатами

 � Успішні — повна перемога над супротивником та 
реалізація повністю чи частково поставленої мети.

Друга світова війна 1939–1945 рр.

 � Невдалі — визнання поразки та капітуляція одного 
із суб’єктів війни.

Перша світова війна 1914–1918 рр.

Найкоротша війна зафіксована у Книзі 
рекордів Гіннеса — англо-занзібарська війна 

27 серпня 1896 року. Війна за незалежність За-
нзібару тривала близько 40 хв. і завершилася пе-
ремогою британців. За лічені хвилини військових 
дій загинуло більше 500 вояків армії Занзібару.

Війна — це завжди агресія, матеріальні 
втрати, але найстрашнішими є людські втра‑
ти. У Декларації прав людини зазначено, що 
найвищою цінністю є життя людини.

На сьогоднішньому етапі розвитку люд‑
ська цивілізація повинна спрямувати всі зу‑
силля на викорінення такого засобу вирішен‑
ня суперечностей, як війна.

Руїни палацу султана Занзібару  
після обстрілу британцями
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ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Україна стала незалежною державою 
24 серпня 1991 року. Відразу ж постало пи‑
тання про створення власних Збройних Сил 
як важливого і невід’ємного інституту дер‑
жави, як гарант її захисту та цілісності. Цьо‑
го ж дня Верховна Рада України ухвалила 
постанову «Про військові формування на 
Україні», якою започатковано процес фор‑
мування невід’ємного атрибуту держави — 
власних Збройних Сил та Міністерства обо‑
рони України.

Першим Міністром оборони України 
5 вересня 1991 року Верховна Рада України 
призначила генерал‑майора авіації К. Моро‑
зова.

Верховна Рада України 6 грудня 1991 
року приймає закони «Про оборону України» 
та «Про Збройні Сили України», затверджує 
текст Військової присяги. Першим Присягу 
склав Міністр оборони України генерал‑ 
полковник К. Морозов.

Збройні сили України — це військове формування, на яке відповідно до 
Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторканості.

Військо (армія) — військова озброєна організація держави, яка включає всі 
види військових формувань.

Вояк — людина, що посвятила себе військовій справі.

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 � Перший етап — формування основ Збройних Сил України (1991–1996 рр.).

 � Другий етап — подальше будівництво Збройних Сил України (1997–2000 рр.).

 � Третій етап — реформування Збройних Сил України (2001–2005 рр.).

 � Четвертий етап — розвиток Збройних Сил України (2006–2013 рр.).

 � П’ятий етап — новий етап реформування Збройних Сил України (2014  — 
донині).

Костянтин Морозов — перший Міністр 
оборони незалежної України  

(вересень 1991 — жовтень 1993 рр.)
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (2017 р.)

ВІЙСЬКОВА СПРАВА, ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО

Військове мистецтво — галузь військової науки, яка включає теорію і прак-
тику підготовки та ведення бойових дій відповідно до поставлених завдань.

Воєнні дії — організоване застосування зброї і техніки військовими форму-
ваннями супротивників у збройній боротьбі.

Бойовий порядок — це шикування підрозділів та частин для ведення бою.

СКЛАДОВІ ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА

 � Стратегічне мистецтво (у сучасному розумінні — стратегія) — це тео-
рія і практика підготовки та ведення операцій стратегічних об’єднань та 
збройної боротьби в цілому; наука про військові дії стратегічного рівня, 
наука про операції стратегічних об’єднань.

 � Оперативне мистецтво — самостійна галузь військового мистецтва, яка 
охоплює теорію і практику підготовки та ведення загальновійськових 
(загальнофлотських) самостійних і спільних операцій, а також бойових 
дій (операцій) об’єднань видів збройних сил.

 � Тактика — найбільш масова галузь військового мистецтва, що охоплює 
теорію і практику підготовки і ведення бою підрозділами, частинами, 
з’єднаннями різних видів збройних сил, родів військ і спеціальних військ.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ОБ’ЄДНАНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Сухопутні 
війська

Головне управління 
оперативного  
забезпечення

Повітряні 
Сили

Озброєння

Військово-
морські Сили

Тил

Десантно-
штурмові 

війська

Військові частини, ВНЗ, установи  
та організації, що належать  

до видів Збройних Сил

Сили  
спеціальних  

операцій
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВОЄННИХ ДІЙ

За видами

 � Наступ — вид воєнних дій, основною метою яких є розгром противни-
ка та оволодіння важливими районами чи рубежами.

 � Оборона — спосіб ведення бою, метою якого є відбиття наступу більшої 
кількості (потужності) сил противника, нанесення йому максимальних 
втрат, утримання важливих районів (об’єктів) місцевості і тим самим 
створення сприятливих умов для переходу в наступ.

За рівнями

 � Стратегічний рівень воєнних дій — це рівень воєнних дій, в ході яких 
вирішуються стратегічні бойові завдання, а на оперативно-стратегічному 
рівні вирішується частка стратегічного завдання (оперативно-стратегіч-
ного завдання).

 � Оперативний рівень воєнних дій — це рівень воєнних дій, в ході яких 
вирішуються оперативні бойові завдання, а на оперативно-тактичному 
рівні вирішується частка оперативного завдання (оперативно-тактично-
го завдання).

 � Тактичний рівень воєнних дій — це рівень воєнних дій, в ході яких 
вирішуються тактичні бойові завдання.

За типами

 � На суші;
 � на морі;
 � у повітрі.

За формами

 � Наступальні (оборонні) бої і операції характеризуються змістом на-
ступу (оборони), дій на суші і на усіх рівнях воєнних дій.

 � Протиповітряні і повітряні бої і операції характеризуються змістом дій 
у повітрі, на суші і на усіх рівнях воєнних дій.

 � Морські (річкові, озерні) бої і операції характеризуються змістом дій 
на воді, суші і у повітрі і на усіх рівнях воєнних дій.

 � Миротворчі дії — це організоване застосування зброї і техніки осо-
бовим складом законно створених військових формувань нейтральної 
сторони між супротивними сторонами у збройній боротьбі.

 � Антитерористичні дії — це організоване застосування зброї і техніки 
особовим складом законно створених і незаконно створених військових 
формувань супротивних сторін у збройній боротьбі.

Ведення воєнних дій передбачає відповід‑
ний бойовий порядок.

Від початку становлення війська виникли 
бойові порядки. Із виникненням нових родів 

військ (піхота, кіннота, флот, артилерія, авіа‑
ція) та розвитком зброї (метальна, холодна, 
вогнева) змінювалися бойові порядки.
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БОЙОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕДБАЧАЄ:

 � успішне ведення бою;
 � найповніше використання бойових можливос-

тей підрозділів;
 � своєчасне зосередження зусиль на обраному 

напрямку;
 � стійкість та активність в обороні;
 � рішуче ураження противника на всю глибину 

його бойового порядку;

 � швидке використання результатів вогневого 
ураження противника і сприятливих умов міс-
цевості;

 � нарощення сили удару під час бою та здійснен-
ня маневру;

 � найменшу уразливість військ від ударів всіх 
видів зброї;

 � підтримання безперервної взаємодії і управлін-
ня військами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗБРОЇ

За призначенням

 � Бойова
 � звичайна зброя (холодна, вогнепальна, пневматична, метальна, 

травматична, міни, запалювальна, артилерійське озброєння, ра-
кетна, торпедна);

 � зброя масового ураження (ядерна, хімічна, біологічна);
 � новітня (генетична, психотронна, лазерна, інфразвукова).

 � Службова — призначена для використання співробітниками державних 
органів та працівниками юридичних осіб, яким законодавчо дозволено 
носіння, зберігання та застосування цієї зброї з метою самозахисту або 
для виконання покладених на них обов’язків із захисту життя і здоров’я 
громадян, власності, з охорони навколишнього середовища і природних 
ресурсів, цінних та небезпечних вантажів, спеціальної кореспонденції. 
У  порівнянні з бойовою зброєю має обмеження щодо дальності стріль-
би, вражаючої дії, калібру.

 � Цивільна:
 � мисливська зброя;
 � спортивна зброя;
 � сигнальна зброя;
 � холодна клинкова зброя;
 � колекційна зброя.

За принципом вражаючої дії

 � Зброя, призначена для механічного ураження цілі на відстані снарядом, 
що набуває спрямованого руху за рахунок енергії порохового чи іншо-
го хімічного заряду;

 � зброя, призначена для ураження цілі за допомогою м’язової сили лю-
дини під час безпосереднього контакту з об’єктом ураження;

 � зброя, призначена для ураження цілі на відстані снарядом, що набуває 
спрямованого руху за допомогою м’язової сили людини чи механічного 
пристрою;

 � зброя, призначена для тимчасового ураження живої цілі шляхом засто-
сування сльозогінних чи подразнювальних речовин.
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ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знати поняття «війна», «Збройні Сили України», «вій-
сько», «вояк», «військове мистецтво», «воєнні дії», 
«бойовий порядок».

2. Назвати причини та джерела воєн. Знати класифікацію 
воєн.

3. Знати етапи створення та структуру Збройних Сил 
України.

4. Визначити складові військового мистецтва.
5. Характеризувати воєнні дії за різними критеріями.
6. Знати класифікацію зброї.

Тема 2. ПЕРЕДІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА

Джерела українського військового мисте‑
цтва сягають глибокої давнини. Протягом 
тисячоліть зброя та військове мистецтво вдо‑
сконалювалися. В епоху пізнього палеоліту 
(35–11 тис. років до н. е.) на теренах Укра‑

їни з’являється людина сучасного типу — 
homo sapiens. Цю людину за місцем першої 
знахідки її кісток у гроті Кро‑Маньйон 
(Франція) називають кроманьйонцем.

ВІЙСЬКОВА СПРАВА ПЕРІОДУ КАМ’ЯНОЇ ДОБИ

Пізній палеоліт (35–11 тис. років до н. е.)

 � Відбувається виготовлення та вдосконалення 
нових знарядь праці та зброї;

 � перша зброя: кам’яні різці, ножеподібні плас-
тини, наконечники списів, дротики;

 � винайдено списометальний пристрій;
 � перша зброя служила виключно для полювання;
 � на території України знайдено майже 800 піз-

ньопалеолітичних стоянок (Радомишльська на 
Житомирщині, Мізинська на Чернігівщині,  
Межиріцька на Канівщині та ін.).Використання списометального пристрою 

(реконструкція)

Кроманьйонець (реконструкція) Кам’яний ніж епохи пізнього палеоліту 
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Мезоліт (10–6 тис. років до н. е.)

 � Перші збройні сутички на теренах Придніпров’я 
(наприклад, у селах Волоське та Васильківка 
Дніпропетровської області), де знайдено решт-
ки людей з мікролітами в кістках (мікроліти  — 
шматочки кремнію, які служили вістрям стріл 
та дротиків);

 � важливим мисливсько-військовим технічним 
досягненням цього періоду стало винайдення 
першої «механічної зброї» дистанційної дії — 
лука і стріл;

 � на території України налічується майже 1000 
відомих нині пам’яток мезоліту (Мурзак-Коба 
та Фатьма-Коба — у Криму, Гребениківська сто-
янка — на Одещині, Журавська — на Чернігів-
щині та ін.).

Неоліт (новий кам’яний вік 6–4 тис. років до н. е.)

 � Військова справа набуває рис соціального яви-
ща, з’являються перші військові формування та 
інститут вождизму;

 � поряд із багатоцільовою зброєю з’являється 
і  спеціалізована військова зброя, що не могла 
застосовуватись на полюванні: кам’яні булави 
й сокири-молоти (на території України їх поява 
зафіксована у 4 тис. до н. е.);

 � важливим кроком була поява захисного спо-
рядження — щита, невеликого пристрою 
з  пласкою поверхнею, створеного, очевидно, 
на основі палиці, якою відбивали удари.

Енеоліт (мідно-кам’яна доба, 4–3 тис. років до н. е.)

 �

Кремнієва сокира епохи мезоліту

Кам’яна просвердлена сокира-молот  
доби неоліту

Трипільська булава (Наддніпрянщина) Територія поширення трипільської культури
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 � Період існування Трипільської цивілізації, аре-
ал поширення якої сягає 190 тис. км2, що нині 
входять до складу територій України, Молдови 
та Румунії (лише в Україні знайдено понад 
1000  трипільських пам’яток);

 � трипільці споруджували перші фортифікаційні 
укріплення на наших землях, що було зумов-
лено особливістю забудови їхніх поселень-про-

томіст (розташування будинків по колу впритул 
утворювало своєрідне укріплення);

 � озброєння воїна трипільської доби: лук, стріли 
та дротики (наконечники з міді та кременю), 
мідні та кам’яні кинджали та бойові сокири;

 � у період війни трипільське протомісто могло 
виставити військо чисельністю від 1500 до 
5000  осіб.

Піхота була єдиним родом військ в цей період. Деякі вчені припускають, що 
саме в епоху неоліту та енеоліту зароджується процес створення професій-
ного війська — військової дружини. Воїни утримувалися за рахунок вождя 
(насправді ж за рахунок громади).

ВІЙСЬКОВА СПРАВА ДОБИ БРОНЗИ (2–1 ТИС. ДО Н. Е.)

 � Комплекс озброєння: лук і стріли, списи, дро-
тики з бронзовими наконечниками; бронзові 
кинджали та короткі мечі; сокири-кельти з ви-
гнутою втулкою; сокири-чекани; сокири-клевці; 
сокири-молоти;

 � поява нових родів військ: кіннота, бойові ко-
лісниці (елітні війська);

 � зафіксована поява круглих бронзових блях, що 
нашивались на основу з тканини чи шкіри, 
бронзових шоломів та круглих щитів).

З появою сучасної людини та викорис‑
танням різноманітних матеріалів (дерева, 
каменю, металу) на теренах України відбу‑

вається зародження та проходить початкова 
стадія розвитку військової справи.

ВПЛИВ КОЧОВИХ ПЛЕМЕН НА ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ НАВИЧОК 
ПРАДАВНІХ УКРАЇНЦІВ

Поява заліза започаткувала нову сторінку в історії людської цивілізації.

На території України перші знахідки за‑
лізних виробів датуються XI–IX ст. до н. е. 
Зброя, виготовлена з заліза, є не тільки міцною 
у використанні, але й стає знаряддям праці, а 
війна — ремеслом. Адже саме в цей час під‑

вищується продуктивність праці та з’являється 
додатковий продукт. У добу заліза на Північ‑
ному Причорномор’ї України з’являються ко‑
чові племена, які приносять на наші терена 
нові досягнення у військовій галузі.

Перші залізні вироби мали космічне походження і були виготовлені з уламків 
метеоритів ще в 3–2 тис. до н. е. у Єгипті та Месопотамії (зокрема, у гроб-
ниці Тутанхамона знайдено кілька залізних предметів, оправлених у золото).

Зброя доби бронзи
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Битва кіммерійських царів. Репродукція

КІММЕРІЙЦІ (X–VIII СТ. ДО Н. Е.)

 � Заселяють територію між Дністром і Доном, 
а  також Кримський і Таманський півострови;

 � відомості про цю давню цивілізацію знаходимо 
в «Одіссеї» Гомера, в працях Геродота, Страбо-
на, Каллімаха;

 � кіммерійці здійснювали військові походи проти 
Урарту, Ассирії, Лідії. 

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 � Очолював військо цар або вождь;
 � основа війська — легка кіннота;
 � важка кіннота та бойові колісниці — елітні  

війська;

 � висока мобільність війська;
 � їм був відомий «скіфський спосіб» стрільби 

з  лука — з-за спини, під час відступу чи втечі.

ОЗБРОЄННЯ

 � Лук у гориті (комбінованому футлярі для лука 
і стріл) зі стрілами;

 � довгий залізний меч (бл. 1 м), короткий брон-
зовий меч (0,5–0,6 м);

 � кинджал (бронза, залізо);
 � спис, дротики;
 � бойові молоти;
 � бойові сокири (бронза, залізо), сокири-кельти.

ЗАХИСНЕ СПОРЯДЖЕННЯ

 � Шкіряні чи з грубої тканини обладунки, під-
силені металічними пластинками;

 � натільний обладунок, зокрема металевий,  
у давні часи був ознакою лише найзаможніших 
воїнів — вождів, колісничих;

 � шкіряна шапка-шолом, підбита хутром чи зроб-
лена з твердої шкіри для більшого захисту;

 � можливо були металеві банеподібні литі шоло-
ми ассирійських зразків.

Кіммерійці. Зображення на етруській вазі 
VI ст., копія з більш ранньої грецької  

роботи

Наконечники стріл 
кіммерійців. Із кладу 
в Луганської області.
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СКІФИ (VII–III СТ. ДО Н. Е.)

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 � На чолі війська стояв цар, роди і племена — 
військові підрозділи;

 � кількість війська могла складатися від кількох 
тисяч воїнів до десятків тисяч (залежно від 
небезпеки);

 � роди військ: піхота (дуже рідко використовува-
лася), кавалерія, бойові колісниці;

 � воїнами були не тільки чоловіки, але й жінки 
(за даними археологічних досліджень).

ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО

 � Раптові та спустошливі набіги;
 � в бою спочатку атакували лучники, а потім — 

важка кавалерія;
 � застосовували тактику «випаленої землі»;

 � надавали перевагу веденню військових дій не-
великими загонами із використанням тактики 
удаваного відступу.

ОЗБРОЄННЯ

 � «Скіфський лук» у гориті зі стрілами;
 � дротики та списи;
 � довгий меч та короткий меч (акінак), кинджал;

 � бойові сокири: клиноподібні, сокири-клевці, 
чекани.

 � бойові сокири (бронза, залізо), сокири-кельти.

ЗАХИСНІ ОБЛАДУНКИ

 � Панцир з металевих пластин, нашитих на шкі-
ряний жилет, міг мати короткі рукави, поділ, 
що діставав колін, та окремі захисні частини: 
лускаті поножі та великі, покриті лускою, елас-
тичні щити (пелерини), що закріплювалися по-
заду і захищали шию, спину та руки воїна;

 � бойові пояси з довгих залізних пластин і лусок;
 � шоломи з металу або шкіри, укріплені мета-

левими лусочками;
 � дерев’яні щити різної форми, зміцнені залізни-

ми смугами.
 

Скіфський золотий гребінь  
з кургану Солоха (фрагмент)

Скіфські воїни. Рельєф чаші з кургану Куль-Оба 
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Сарматський вершник (реконструкція) Сарматські воїни (реконструкція)

Скіфське військо було одним із найсильніших та найжорстокіших. Не остан-
ню роль у вихованні воїнів відігравали жорстокі варварські традиції: скіфський 
воїн пив кров першого вбитого ним ворога, знімав скальп; кожен сотий по-
лонений приносився в жертву богові війни; того, хто на полі бою власноруч-
но не вбив жодного ворога, не допускали до святкового столу.

САРМАТИ (III СТ. ДО Н. Е. — III СТ. Н. Е.)

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 � Найперше достовірне історичне свідчення про 
сарматів відоме з «Історії» давньогрецького іс-
торика Полібія (205–123  pp. до н. е.);

 � військо — племінне ополчення;
 � на чолі війська стояв вождь або цар;
 � сарматські жінки воювали нарівні з чоловіками;
 � військо — важка (катафрактарії) та легка кін-

нота;
 � використовували сідло.

ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО

 � Використовували нову тактику ведення бою: 
катафрактарії атакували потужним клином, врі-
заючись у ворожий стрій та розбиваючи його 

навпіл (в середньовічній Європі цю тактику 
назвали «свинею»).

Сарматські катафракти в дакійській війні. 
Барельєф колони Траяна
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ОЗБРОЄННЯ, ЗАХИСНЕ ОБЛАДНАННЯ

 � Лук у гориті зі стрілами;
 � короткий та довгий мечі;
 � дротики, списи, піки;
 � панцирі (шкіряні, з залізних або бронзових лу-

сочок; кольчуги з вплетеними пластинами; кі-
раси);

 � шкіряні та металеві шоломи;
 � збруя з металевих лусочок для коня;
 � шкіряні та дерев’яні щити, укріплені металеви-

ми пластинами.

На зміну степовим кочівникам у добу Ве‑
ликого переселення народів на українських 

просторах з’являються племена «варварів» 
(таври, алани, готи, гуни).

ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ «ВАРВАРІВ» (IV–VII СТ.)

ВІЙСЬКОВЕ МИСТЕЦТВО

 � Використовували стрімкі, несподівані атаки;
 � швидкий перехід до ближнього бою;

 � шикування піхоти клинами було доволі ефек-
тивним на полі бою;

 � не використовували облогової тактики.

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 � На чолі війська стояв вождь (його обирали за 
особистими якостями);

 � військо формувалося з усього боєздатного на-
селення;

 � поряд з народним ополченням існували і про-
фесійні воїни-дружинники;

 � військо формувалося за родоплемінним прин-
ципом;

 � створювалися військові союзи племен у ви-
падку значної небезпеки;

 � не було чіткого поділу на роди військ;
 � основа війська — піхота, кіннота була нечис-

ленною.

ЗБРОЯ ТА ОБЛАДУНКИ

 � Лук і стріли;
 � дротики, списи з різними модифікаціями на-

конечників, чотиригранні піки;
 � бойові сокири — найбільш поширена зброя;
 � довгі двосічні та короткі односічні (скарамакси) 

мечі;

 � кинджали та ножі;
 � невеликі дерев’яні та обтягнуті шкірою круглі 

та прямокутні щити з металевими умбонами 
(для тримання в кулаці);

 � наявність шолома та панцира була ознакою 
заможності.

Перебуваючи на теренах України, кочові 
племена та племена «варварів» створили свою 
самобутню культуру, в якій чільне місце на‑

лежить військовому мистецтву, особливості 
якого збереглися і в середньовіччі.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Обґрунтувати появу кам’яної, мідної, бронзової та 
залізної зброї.

2. Назвати найдавніші поселення на території України.

3. Знати особливості військового мистецтва кіммерійців, 
скіфів та сарматів.
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Тема 3. УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО КНЯЖИХ ЧАСІВ

ВІЙСЬКО ДАВНІХ СЛОВ’ЯН

У період Великого переселення народів 
відбуваються епохальні зміни етнографічно‑
го характеру. На території Східної Європи 
починають активно розселятися слов’янські 

племена. Перші писемні згадки про склави‑
нів та антів зустрічаються в історичних ві‑
зантійських творах.

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДАВНІХ СЛОВ’ЯН (V–VIII СТ.)

РІД ПЛЕМ’Я CОЮЗИ ПЛЕМЕН  
(великі армії)

Форми організації війська

 � Дружина — нечисленний прошарок професій-
них воїнів, які радше виступали як «загін швид-
кого реагування», а  в  період війни виконувала 
«офіцерсько-сержантські» функції. Чисельність 
дружини могла становити від сотні до декількох 
сотень воїнів.

 � Народне ополчення  — все чоловіче населен-
ня племені чи  племінного об’єднання (у  ви-
падку серйозної небезпеки до народного опол-
чення входили і  раби та  жінки). Військовий 
потенціал одного такого племені  — 500–1000 
воїнів, союзи племен могли виставити до де-
кількох тисяч.

Одним із перших державних утворень слов’ян була держава антів, яка 
проіснувала з IV до початку VII ст. За відомостями візантійських авто-

рів (Йордан, Прокопій) анти мали сильну військову організацію. Успішно вою-
вали проти готів, становили серйозну небезпеку для Візантії. У візантійсько-
му військовому трактаті «Стратегікон» так описують антів: «Воювати зі 
своїми ворогами вони люблять у місцях, що поросли густим лісом, у тіснинах, 
на урвищах, з вигодою для себе користуються [засідками], раптовими атака-
ми, хитрощами, і вдень, і вночі винаходячи багато [різноманітних] способів». 
Відомим антським князем, про якого є згадки в «Історії готів» та «Слові 
о полку Ігоревім», був Бож.

СТРУКТУРА СЛОВ’ЯНСЬКОГО ВІЙСЬКА

 � Піхота  — основа війська 
 � Війська кіннота —допоміжне військо

ОЗБРОЄННЯ:
 � два-три дротики;
 � спис із різними видами наконечників (листо-

подібні, полум’яподібні);
 � щит (не  був обов’язковим елементом);

 � простий лук та  стріли;
 � бойові сокири;
 � клинкова зброя поширена уже з VII ст.

ТАКТИКА:
 � засідки, розвідка;
 � ведення бойових дій вночі;
 � уникання боїв на відкритій місцевості,

 � раптовий напад;
 � імітація відступу з  подальшим нападом;
 � вміння маскуватися.

Бронзова фібула. 
Анти
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Давньоруська лодя

ЗБРОЙНІ СИЛИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ВІЙНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

У IX столітті на території сучасної Укра‑
їни створюється нова держава Київська Русь. 
На руських теренах у цей період проходить 
формування війська. Одним із чинників, що 

впливав певним чином на цей процес, були 
варяги. Адже варязькі князі прийшли на 
наші землі зі своїм військом — дружиною.

ВІЙСЬКОВА СПРАВА У  КИЇВСЬКІЙ РУСІ

ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 � Князівська дружина  — військо, на чолі якого 
стояв князь.

 � Старша дружина («луччі люди») складалася 
з представників багатих боярських родів і була 
дорадчим органом при князеві; очолювала мо-
лодшу дружину та  воїв.

 � Молодша дружина, або «гридь», була ядром 
збройних сил і складалася з професійних воїнів, 
які охороняли князя, виконували окремі адмі-
ністративно-судові доручення, несли військову, 
сторожову службу.

 � Вої  — народне ополчення.

ОРГАНІЗАЦІЯ, СТРАТЕГІЯ І  ТАКТИКА КНЯЖОГО ВІЙСЬКА

 � Роди військ:
 � піхота: важкоозброєна — оружники; легкоозброєна — лучники;
 � важка та  легка кіннота;
 � флот (з  приходом варягів з X ст. активна розбудова флоту).

 � Князівська дружина складалася з  полків (називалися за іменем 
князя), які могли ділитися на менші частини.

 � Вої ділилися на тисячі та  називалися за назвою міста.
 � За службу князю дружинники отримували платню.
 � Чисельність дружини удільних князів, що виставлялася в  похід на 

заклик київського князя, прямо пропорційно залежала від вели-
чини території та  чисельності населення удільного князівства.

БОЙОВИЙ ПОРЯДОК КНЯЖОГО ВІЙСЬКА

«БОЙОВА ЛАВА» (ОДНОШЕРЕНГОВА) «БОЙОВА ЛАВА» (ДВОШЕРЕНГОВА)

ПРОТИВНИК

ВОЇ ВОЇКНЯЗЬ 
ДРУЖИНА

ПОЛК ЛІВОЇ 
РУКИ 

(ЛІВИЙ ФЛАНГ)

ПОЛК ПРАВОЇ 
РУКИ 

(ПРАВИЙ 
ФЛАНГ)

ЧОЛО 
КНЯЗЬ

ЛЕГКООЗБРОЄНА КІННОТА 
АБО ПІХОТА (ЛУЧНИКИ)

ПРОТИВНИК



Історія українського війська

36

ОЗБРОЄННЯ

Зачіпна зброя
 � Спис.
 � Бойова сокира.
 � Кистень.
 � Бойовий молот.
 � Шабля.
 � Лук і  стріли. 

Оборонна зброя
 � Щит круглий або мигдалеподібний (варязь-

кого типу).
 � Кольчуга (панцир)  — сорочка з  отвором 

для голови і  короткими рукавами.
 � Шолом із залізним наносником або маскою.

У цей період активно розвивається фортифікаційна справа в дер‑
жаві русичів. Свої городи вони укріплюють за допомогою частоколу 
та земляних насипаних валів (до нашого часу збереглися т. зв. Зміє‑
ві вали). Будівництво укріплень було зумовлене частими нападами 
сусідніх племен, особливо кочовиків, на Київську Русь.

ВІЙСЬКОВІ ПОХОДИ РУСИЧІВ

Проти Візантії

 � 907 р. — похід Олега (2000 човнів згідно з «По-
вістю минулих літ») на Константинополь. На 
знак перемоги Олег прибив щит на воротах 
міста.

 � 911 р. — вдалий похід Олега на Царгород із 
підписанням вигідного для русичів договору.

 � 941 р. — невдалий похід князя Ігоря (у  резуль-
таті застосування візантійцями грецького вогню 
флот русичів було знищено).

 � 944 р. — новий похід Ігоря на Візантію та  під-
писання мирної угоди.

 � 968 р. і 971 р. — невдалі походи Святослава на 
Візантію, з метою звільнення Болгарського цар-
ства з-під влади Константинополя.

 � 988 р. — похід князя Володимира на Візантію, 
результат походу  — впровадження християн-
ства на Русі.

 � 1043 р. — невдалий візантійський похід князя 
Володимира Ярославича (сина Ярослава Му-
дрого), у  ході якого флот та  рать русичів було 
знищено.

Проти кочівників

 � Боротьба з  хозарами:
 � 965 р. — війна Святослава з  хозарами, ре-

зультатом якої стало знищення їхньої держа-
ви  — Хозарського каганату.

 � Боротьба з  печенігами:
 � 920 р. — битва князя Ігоря з  печенігами.
 � 1036 р. — розгром печенігів дружиною Ярос-

лава Мудрого.

 � Боротьба з  половцями:
 � 1061–1062 рр. — половці розбили військо 

Всеволода Ярославича, пограбували Пере-
яславщину й  повернулися до степу.

 � 1111 р. — розгром Володимиром Мономахом 
половців.

 � З 1061 р. по 1210 р. половці здійснили понад 
40 військових походів на Київську Русь.
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Похід Олега на Царгород. Радзивіллівський літопис

Військова організація, озброєння та військове мистецтво князівської 
дружини в Київській Русі цілком відповідали вимогам періоду ран‑
нього середньовіччя. Дружина виконувала не тільки військові функції, 
але і політичні.

Про кого сказано — «Чужого шукаючи, своє загубив». Які військові здобутки 
цієї людини?

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА З  МОНГОЛО-ТАТАРАМИ 
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У  20-Х  — 40-Х РОКАХ XIII СТ.

Київська Русь на початку ХІІ ст. проходить 
новий історичний етап  — період роздробленості. 
Цей процес є закономірним явищем у  розвитку 

таких великих територіально та  поліетнічних дер-
жав.

ПРИЧИНИ РОЗДРОБЛЕНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ:

 � геополітичні  — велика тери-
торія держави, поліетнічний 
та  полінаціональний склад на-
селення, зменшення ролі тор-
говельного шляху «із варягів 
у  греки»; спустошення земель 
від нападів кочівників;

 � політичні  — відсутність чіт-
кого сталого принципу успад-
кування князівської влади (спі-
віснування «горизонтального» 
та  «вертикального» престоло-
наслідування);

 � економічні  — розвиток фео-
дального землеволодіння; 
зростання ролі вотчинних во-
лодінь; переорієнтація на отри-
мання прибутку з  власного 
землеволодіння, а  не з  вій-
ськових походів.
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Усі ці чинники сприяють децентралізації 
держави та  посиленню міжусобної боротьби між 
представниками князівських династій. Руська дер-
жава розпалася на окремі князівства, серед яких 
важливу роль відіграють Київське, Чернігівське, 
Новгород-Сіверське, Переяславське, Галицьке 
та  Волинське.

На початку XIII ст. на кордонах київської 
держави з’являється нова небезпека  — монголо-
татари на чолі з  Чингісханом.

Власне ім’я Чингісхана — Темучин (бл. 1166–1227). 1206 р. на з’їзді 
(курултаї) монгольської знаті Темучин був проголошений Чингісханом 

(великим ханом), правителем усіх монголів. Зламавши родоплемінний устрій, 
Чингісхан поділив степовиків на десятки, сотні, тисячі та тумени (10 тис. 
вояків), а єдиним законом зробив Ясу. Увесь монгольський етнос став ордою, 
народом-воїном.

ОСНОВНІ БИТВИ З  МОНГОЛО-ТАТАРАМИ

 � 31 травня 1223 р. — поразка половецько-русь-
кого війська у  битві на річці Калка.

 � 5  вересня  — 6  грудня 1240 р. — битва за 
Київ. Монголи взяли місто в тримісячну облогу, 

яке містяни хоробро захищали. Зі зруйнуванням 
останнього форпосту Києва біля Десятинної 
церкви столиця впала під навалою Батия.

Калка. Художник Павло Риженко

Кіннота, Художник Рябушкін А. П.,  
малюнок 1895 р.
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Тема 1. БОЙОВИЙ СТАТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК  
(МЕХАНІЗОВАНИХ І ТАНКОВИХ ВІЙСЬК)

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Україна, враховуючи необхідність забез‑
печення власної воєнної безпеки та оборони, 
усвідомлюючи свою відповідальність у спра‑
ві підтримання міжнародної стабільності, як 

суверенна і незалежна, демократична, соці‑
альна, правова держава має Збройні Сили 
із необхідним рівнем їх бойової готовності 
та боєздатності.

ФУНКЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Збройні Сили України — це військове формування, на яке відповідно  
до  Конституції України покладаються:

 � оборона України;
 � захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості України;
 � забезпечення стримування збройної агресії проти України та відсіч їй;
 � охорона повітряного та підводного простору держави у визначених за-

конодавством межах;
 � участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом у випадках, 

визначених законодавством України.

З’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України можуть за-
лучатися до:

 � здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану;
 � організації та підтримання дій руху опору;
 � проведення військових інформаційно-психологічних операцій;
 � боротьби з тероризмом і піратством;
 � здійснення захисту життя, здоров’я громадян та об’єктів (майна) держав-

ної власності за межами України, забезпечення їх безпеки та евакуації 
(повернення);

 � посилення охорони державного кордону;
 � забезпечення безпеки національного морського судноплавства України;
 � заходів щодо запобігання розповсюдженню зброї масового ураження;
 � протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психо-

тропних речовин;
 � ліквідації надзвичайних ситуацій;
 � надання військової допомоги іншим державам;
 � участі у міжнародному військовому співробітництві, міжнародних анти-

терористичних, антипіратських та інших міжнародних операціях з під-
тримання миру і безпеки.
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ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади 
і  військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили 
України.

Прапор Збройних Сил України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням  
Збройних Сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони.

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ —  
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ

ОБ’ЄДНАНИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ —

орган управління міжвидовими  
та міжвідомчими угрупованнями  

військ (сил).

ВИДИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

СУХОПУТНІ 
ВІЙСЬКА

ПОВІТРЯНІ 
СИЛИ

ВІЙСЬКОВО-
МОРСЬКІ 

СИЛИ

ДЕСАНТНО-
ШТУРМОВІ 

ВІЙСЬКА

СИЛИ 
СПЕЦІАЛЬНИХ  

ОПЕРАЦІЙ

ОКРЕМІ РОДИ ВІЙСЬК/СИЛ
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СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 � Найчисленніший самостійний вид Збройних Сил України, призна‑
чений для виконання завдань щодо відбиття ударів і розгрому угру‑
повань противника на різних сухопутних театрах воєнних дій, утри‑
мання територій, районів та рубежів.

Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил України:

 � механізовані і танкові війська;
 � ракетні війська та артилерія;
 � війська протиповітряної оборони Сухопутних військ;
 � армійська авіація;
 � спеціальні війська.

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 � Високоманеврений вид Збройних Сил призначений, для охорони по‑
вітряного простору держави, ураження з повітря об’єктів противника, 
авіаційної підтримки своїх військ (сил), висадки повітряних десантів, 
повітряного перевезення військ і матеріальних засобів та ведення 
повітряної розвідки.

Роди авіації:

 � бомбардувальна авіація;
 � штурмова авіація;
 � винищувальна авіація;
 � розвідувальна авіація;
 � транспортна авіація.

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 � Призначені для стримування, локалізації і нейтралізації збройного 
конфлікту, а при необхідності — відсічі збройної агресії з моря як 
самостійно, так і у взаємодії з іншими видами Збройних Сил Укра‑
їни, військовими формуваннями, сприяння Сухопутним військам 
України на приморському напрямку.

Роди сил Військово-Морських Сил України:

 � надводні сили;
 � підводні сили;
 � морська авіація;
 � берегові ракетно-артилерійські війська;
 � морська піхота.
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СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 � Окремий рід сил, до складу якого входять частини спеціального при‑
значення і підрозділи інформаційно‑психологічних спеціальних опе‑
рацій.

ДЕСАНТНО-ШТУРМОВІ ВІЙСЬКА УКРАЇНИ

 � Окремий рід військ, призначений для вертикального охоплення про‑
тивника та дій в його тилу.

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Тактична підготовка — це система визначень, понять і категорій теорії 
і практики підготовки та ведення бою військовими частинами та підрозділами 
на суші, морі та в повітрі.

 � Тактичні дії — це організовані дії військових частин і підрозділів під 
час виконання поставлених завдань.

 � Бойова підготовка — це система заходів, які планують, організовують 
і  проводять для навчання та виховання особового складу всіх категорій 
військовослужбовців, підготовки і злагодження частин, підрозділів, ор-
ганів управління (штабів) веденню бойових дій та виконання інших за-
вдань за призначенням, а також для підтримання бойової готовності на 
рівні, визначеному чинним законодавством.

 � Бойова готовність — це визначений стан частин та підрозділів, який 
характеризує їх здатність організовано, у визначені строки успішно ви-
конувати поставлені бойові завдання.

Основні завдання тактичної підготовки:
 � набуття, вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок веден-

ня бою;
 � вивчення прийомів і способів дій солдата, механізованого відділення, 

взводу в основних видах бою.

Бойовий статут механізованих і танкових військ Збройних Сил України 
(Частина III. Взвод, відділення, танк) — документ, у якому викладені основ-
ні положення про підготовку та ведення сучасного загальновійськового бою, 
обов’язки солдата, командирів при плануванні, організації, забезпеченні, управ-
лінні боєм.
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ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити загальну структуру Збройних Сил України, їх 
призначення та основні завдання, визначення тактич-
ної підготовки, бойової підготовки, бойової готовнос-

ті, основний зміст Бойового статуту механізованих і 
танкових військ Збройних Сил України (Частина III. 
Взвод, відділення, танк).

Тема 2. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ

ПОНЯТТЯ ПРО БІЙ

Сучасний загальновійськовий бій ведеть‑
ся об’єднаними зусиллями усіх військ, які 
беруть у ньому участь, із застосуванням тан‑
ків, бойових машин піхоти, бронетранспор‑
терів, артилерії, протиповітряної оборони, 
літаків, вертольотів та іншого озброєння 
і техніки.

Взвод (відділення, танк), виконуючи бо‑
йові завдання, веде воєнні дії тактичного 
рівня, основною формою яких є бій, який 
може бути загальновійськовим, вогневим, по‑
вітряним, противоповітряним, морським.

Бій — це сукупність узгоджених і взаємопов’язаних дій за метою, завданнями, 
місцем і часом:

Загальновійськовий бій  — різновид бою, який ведеться об’єднаними зусил-
лями військових частин і підрозділів різних родів військ та спеціальних військ 
Сухопутних військ у взаємодії з іншими видами Збройних Сил України, а також 
органами і підрозділами інших військових формувань та правоохоронних 
органів.

Основними видами загальновійськового бою є:

 � оборонний бій;
 � наступальний бій.

УДАРІВ

які ведуться за 
єдиними заду‑
мом і планом:

для виконання  
тактичних бойових 

завдань в обмеженому 
районі;ВОГНЮ

МАНЕВРУ протягом короткого 
часу
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ

УДАР Одночасне ураження військ і об’єктів противника шляхом 
потужної дії на них зброєю або військами.

ВОГОНЬ
Ураження противника стрільбою (пуском) із різних видів 
зброї (озброєння).

МАНЕВР

Організоване пересування підрозділів у ході бою (дій) з метою 
зайняття вигідного положення стосовно противника і зосеред‑
ження необхідних сил і засобів на новому напрямку (рубежі, 
районі), відведення підрозділів з‑під удару противника, а та‑
кож перенесення (зосередження) вогню для найбільш ефек‑
тивного ураження противника.

Характерними рисами сучасного загальновійськового бою є:

 � рішучість;
 � висока напруженість;
 � швидкість і динамічність;
 � наземно-повітряний характер;
 � одночасний потужний вогневий удар (вплив) на всю глибину;
 � застосування різноманітних способів ведення бою;
 � швидкий перехід від одних видів дій до інших;
 � складна радіоелектронна обстановка;
 � широке застосування різноманітних сил і засобів ведення бою.

Вимоги до підрозділів, які беруть участь у загальновійськовому бою:

 � безперервне ведення розвідки;
 � вміле застосування озброєння, техніки, засобів захисту і маскування;
 � висока мобільність та організованість;
 � повна напруга всіх моральних і фізичних сил;
 � непохитність волі до перемоги.

Основними принципами загальновійськового бою є:

 � постійна бойова готовність;
 � відповідність бойових завдань бойовим можливостям;
 � рішучість;
 � активність і безперервність ведення бою;
 � організація і підтримання безперервної взаємодії;
 � раптовість дій;
 � застосування військових хитрощів (введення противника в оману);
 � зосередження зусиль на головному напрямку; маневр підрозділами, 

ударами та вогнем;
 � усебічне забезпечення бою;
 � повна напруга моральних і фізичних сил;
 � використання морально-психологічного чинника в інтересах бою;
 � тверде і безперервне управління;
 � своєчасне відновлення боєздатності;
 � надійний захист військ.
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ВИДИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ

Основними видами загальновійськового бою є оборонний і наступальний бій.

ОБОРОННИЙ БІЙ

МЕТА ЗАВДАННЯ ВИМОГИ

 � Відбиття наступу противника;
 � завдання йому максимальних 
втрат;

 � утримання важливих районів 
(рубежів, об’єктів) місцевості;

 � створення сприятливих умов 
для переходу у наступ;

 � ведення інших дій.

 � Нанесення ураження против-
нику;

 � відбиття атаки противника;
 � утримання зайнятого опорного 
пункту (позиції);

 � знищення противника.

 � Готовність до тривалого веден-
ня бою;

 � ведення бою в умовах засто-
сування противником усіх ви-
дів зброї та засобів радіоелек-
тронної боротьби;

 � здатність відбити атаку пере-
важаючих сил;

 � стійкість;
 � активність.

Підрозділи можуть переходити до веден‑
ня оборонного бою навмисно або вимушено, 
в умовах відсутності зіткнення з противником 
або безпосереднього зіткнення з ним.

Оборонний бій організовується завчасно 
або в ході бою, протягом тривалого часу або 
у стислі терміни.

НАСТУПАЛЬНИЙ БІЙ

МЕТА ЗАВДАННЯ ВИМОГИ

 � Розгром, знищення против-
ника;

 � оволодіння важливими райо-
нами (рубежами) місцевості 
або об’єктами.

 � Ураження противника всіма 
наявними засобами;

 � рішуча атака передового краю 
оборони противника;

 � стрімке просування у глибину 
бойового порядку противника;

 � знищення та полонення живої 
сили;

 � захоплення озброєння, вій-
ськової техніки, матеріальних 
засобів;

 � оволодіння визначеними райо-
нами (рубежами) місцевості 
або об’єктами.

 � Вести бій з повним напружен-
ням сил;

 � високий темп;
 � безупинно вдень і вночі 
у  будь-яку погоду;

 � тісна взаємодія з іншими під-
розділами;

 � вміле застосування всіх наяв-
них сил і засобів;

 � своєчасне використання ре-
зультатів вогневих ударів;

 � швидке долання загороджень;
 � захоплення з ходу рубежів 
(об’єктів);

 � широке застосування маневру 
вогнем і підрозділами;

 � використання особливостей 
місцевості;

 � рішучість;
 � забезпечення усім особливим.

Наступальний бій вимагає послідовне виконання завдань, основними з яких є:
 � зайняття вихідного положення для наступу;  � висування до рубежу переходу в атаку і роз-

гортання в бойовий порядок;
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 � подолання інженерних загороджень і природ-
них перешкод;

 � атака і знищення противника;

 � оволодіння визначеним об’єктом;
 � розвиток наступу у глибині оборони;
 � переслідування противника.

Взвод (відділення, танк) може наступати 
на противника, який обороняється, наступає 
або відходить. Наступ на противника, що 
наступає, здійснюється шляхом ведення зу‑
стрічного бою, на противника, який відхо‑
дить, — переслідуванням.

Наступ на противника, який обороняєть‑
ся, в залежності від готовності його оборони 
і ступеня нанесеного йому вогневого уражен‑
ня здійснюється із глибини (з ходу) або із 
положення безпосереднього зіткнення з ним.

ЕЛЕМЕНТИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ

Удар, вогонь, маневр по‑
винні виконуватися швидко 
і раптово для противника.

УДАР

Організоване пересування 
підрозділів у ході бою (дій) 
з метою зайняття вигідного 
положення стосовно проти‑
вника і зосередження необ‑

хідних сил і засобів на новому 
напрямку (рубежі, районі), 
відведення підрозділів з‑під 
удару противника, а також 

перенесення (зосередження) 
вогню для найбільш ефектив‑
ного ураження противника.

ВОГОНЬ МАНЕВР

ВИДИ УДАРІВ

1. Засобами, що застосовуються:
 � вогневі;
 � удари військами (силами).

2. За масштабом:
 � оперативні;
 � тактичні.

3. За способами доставки:
 � ракетні;
 � ракетно-артилерійські;
 � авіаційні.

4. За кількістю засобів, які 
беруть участь, і об’єктів, що 
підлягають ураженню:

 � зосереджені;
 � групові;
 � одиночні.

5. За напрямком стрільби:
 � фронтальний;
 � фланговий;
 � перехресний. 

6. За способом стрільби:
 � з місця;
 � з зупинки;
 � з ходу;
 � з борта;
 � з розсіюванням по фронту, 

у глибину, по площині та ін.
7. За видами:

 � по окремій цілі;
 � зосереджений;
 � загороджувальний;
 � багатошаровий;
 � багатоярусний та ін.

ВИДИ МАНЕВРІВ

Охоплення:
 � для виходу у фланг 

противника.
Обхід:

 � для виходу у тил противника.
Вихід:

 � для виходу з-під ударів 
противника;

 � недопущення оточення;
 � зайняття більш вигідного 

положення.
Зосередження вогню:

 � ураження однієї цілі 
в короткий проміжок часу;

Розподілення вогню:
 � одночасне ураження кількох 

цілей.
Перенесення вогню:

 � послідовне ураження цілей;
 � перенацілювання і ведення 

вогню по нових цілях.

ВОГОНЬ РОЗРІЗНЯЮТЬ

1. За тактичними завданнями, 
які вирішуються:

 � на знищення;
 � подавлення;
 � виснаження;
 � руйнування;
 � задимлення (засліплення);
 � освітлення тощо.

2. За видами зброї:
 � стрілецької;
 � гранатометів;
 � танків;
 � кулеметів;
 � БТР (бронетранспортерів);
 � гармат;
 � мінометів;
 � протитанкових ракетних 

комплексів;
 � зенітних ракетних 

комплексів;
 � зенітних ракетно-

артилерійських комплексів.
3. За способами ведення:

 � прямою наводкою;
 � напівпрямою наводкою; 
 � із закритих вогневих 

позицій.
4. За напруженістю:

 � короткочасний;
 � безперервний;
 � кинджальний;
 � швидкий;
 � методичний;
 � залповий та ін.

Одночасне ураження військ 
і об’єктів противника шляхом 
потужної дії на них зброєю або 

військами.

Ураження противника стріль‑
бою (пуском) із різних видів 

зброї (озброєння).
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ХАРАКТЕРНІ РИСИ, ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО  
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ, ОБОВ’ЯЗКИ СОЛДАТА В БОЮ

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СУЧАСНОГО ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ

 � Рішучість у досягненні мети
полягає в здатності у найкоротші строки з найменшими втратами зни‑
щити противника і здобути перемогу. Досягається: всебічним знанням 
противника, сміливістю, наполегливістю, швидким використанням на‑
слідків вогневого удару, результатами вогню своєї зброї, вмілими та 
ініціативними діями.

 � Швидкоплинність, різкі зміни обстановки
досягаються здатністю швидко переміщувати сили і засоби ведення бою, 
виучкою особового складу, вмінням швидко приймати рішення і злаго‑
джено діяти, високим моральним духом, фізичною підготовленістю, волею 
до перемоги.

 � Наземно-повітряний характер
досягається тісною взаємодією авіації з наземними силами, готовністю 
діяти в умовах застосування авіації, вмінням розпізнавати повітряні цілі 
противника і вести боротьбу з ними, знати бойові характеристики бро‑
нетехніки противника та застосовувати проти них протитанкові засоби.

 � Застосування різноманітних засобів ураження і способів ведення бою
досягається високою навченістю особового складу, володінням засобами 
ведення бою, тактики дій противника, високою боєздатністю та злаго‑
дженістю.

 � Швидкий перехід від одного виду дій до іншого
досягається готовністю і здатністю вести оборонний та наступальний бій, 
умілим використанням місцевості, умінням швидко захоплювати вигідні 
рубежі, маскуванням, здатністю долати перешкоди, зони зараження, 
встановлювати міни і розміновувати місцевість.

 � Застосування різноманітних засобів ураження і способів ведення бою
досягається готовністю і здатністю вести оборонний та наступальний бій, 
умілим використанням місцевості, умінням швидко захоплювати вигідні 
рубежі, маскуванням, здатністю долати перешкоди, зони зараження, 
встановлювати міни і розміновувати місцевість.

 � Швидке застосування технічних засобів і автоматизованих систем
досягається високопрофесійним вмінням застосовувати технічні засоби 
та протидіяти технічним можливостям противника.



Тема 2. Основи загальновійськового бою

49

Основні принципи ведення загальновійськового бою:

 � постійна бойова готовність підрозділів до ви-
конання бойових завдань;

 � завчасна всебічна підготовка особового складу;
 � відповідність бойових завдань підрозділів їхнім 

бойовим можливостям;
 � раптовість дій і застосування військової хит-

рості;
 � зосередження зусиль на головному напрямку 

та у вирішальний момент;
 � маневр підрозділами, вогневими засобами та 

вогнем;

 � рішучість, активність і безперервність ведення 
бою;

 � організація і підтримання безперервної взає-
модії;

 � тверде і безперервне управління;
 � всебічне забезпечення бою (дій);
 � надійний захист підрозділів;
 � своєчасне відновлення боєздатності;
 � повна напруга моральних і фізичних сил в ін-

тересах виконання бойового завдання;
 � озброєння військовою технікою до ведення 

бою.

ОБОВ’ЯЗКИ СОЛДАТА В БОЮ

Кожен військовослужбовець відповідає:

 � за виконання поставленого йому завдання;  � за утримання в постійній бойовій готовності 
й  уміле застосування в бою зброї (озброєння 
бойової машини).

Військовослужбовець зобов’язаний:

 � досконало знати способи і прийоми дій в бою;
 � мати тверді вміння й навички в діях зі зброєю;
 � знати і розуміти своє завдання, сигнали управ-

ління, взаємодії, оповіщення і порядок дій за 
ними;

 � уміти вести розвідку противника й місцевості;
 � постійно вести спостереження, вчасно виявля-

ти та уражати противника;
 � знати, уміти готувати до бойового застосуван-

ня і використовувати в бою штатну зброю;
 � уміти вести вогонь зі стрілецької зброї по лі-

таках, вертольотах, інших повітряних цілях, що 
діють на малих висотах;

 � знати порядок обладнання фортифікаційних 
споруд;

 � вміти швидко облаштовувати окопи й укриття, 
здійснювати їх маскування;

 � знати способи захисту від ЗМУ і ВТЗ против-
ника;

 � уміло використовувати захисні і маскувальні 
властивості місцевості та місцевих предметів, 
засоби індивідуального захисту і захисні влас-
тивості машин;

 � вміти долати загородження і перешкоди, вста-
новлювати і знешкоджувати міни;

 � без дозволу командира не залишати свого міс-
ця в бою;

 � у разі поранення або ураження радіоактивни-
ми, отруйними речовинами, біологічними засо-
бами вживати необхідних заходів само- і вза-
ємодопомоги та продовжувати виконання 
завдання;

 � швидко і спритно споряджати патронами обо-
йми, магазини, стрічки;

 � стежити за витратою боєприпасів і наявністю 
пального у бойовій техніці, вчасно доповідати 
своєму командиру про витрати 0,5 і 0,75 носи-
мого (возимого) запасу боєприпасів і наявнос-
ті пального;

 � у разі пошкодження БМП (БТР), танка, швидко 
вживати заходів щодо їх відновлення;

 � стійко і завзято діяти в обороні, сміливо і рі-
шуче — в наступі;

 � проявляти хоробрість, ініціативу і спритність 
у  бою; 

 � надавати допомогу товаришам;
 � не залишати особисту зброю за будь-яких умов;
 � захищати командира в бою, у разі його пора-

нення або загибелі бути готовим взяти на себе 
командування.
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ДІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ДІЯХ, ПЕРЕСУВАННІ ПІДРОЗДІЛІВ, 
РОЗТАШУВАННІ НА МІСЦІ

ДІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ДІЯХ

Механізовані (танкові) підрозділи у вза‑
ємодії з органами та підрозділами інших 
військових формувань та правоохоронними 
органами можуть залучатися до участі у ста‑
білізаційних діях військ, які проводяться 

з метою стабілізації обстановки у кризовому 
районі (районі відповідальності) та створення 
умов, що унеможливлюють виникнення (від‑
новлення) збройних сутичок, диверсій і те‑
рористичних актів.

ЗАВДАННЯ ВЗВОДУ (ВІДДІЛЕННЯ, ТАНКА) У СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ДІЯХ:

 � посилення охорони та прикриття визначених ділянок державного кор-
дону; 

 � ізоляція кризового району; 
 � противодиверсійна боротьба;
 � охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій; 
 � підтримка безпеки на маршрутах руху колон;
 � виконання режимних заходів;
 � надання гуманітарної допомоги населенню.

Шляхи виконання завдань у стабілізаційних діях:

 � ведення розвідки, спостережних, сторожових, 
патрульних дій;

 � улаштування засідок на державному кордоні, 
прикордонній смузі;

 � блокування визначених ділянок місцевості та 
напрямків можливого порушення кордону;

 � участь у посиленні прикордонного режиму 
у  пунктах пропуску, на території контрольова-
них прикордонних загонів;

 � проведення спеціальних заходів щодо знищен-
ня диверсійно-розвідувальних сил противника 
та незаконних збройних формувань;

 � прикриття державного кордону України;
 � пошук порушників (прикриття, блокування за-

сідок, пошук, оточення, атака).

Способи дій взводу (відділення, танка) у стабілізаційних діях:

 � утримання визначеного рубежу (позиції) та роз-
гром противника;

 � встановлення рубежів військових загороджень, 
блокпостів;

 � створення військової, маневреної, винищуваль-
ної, протидиверсійної, ударно-вогневої, повіт-
ряно-рейдової групи;

 � охоронні, оборонні, сторожові, загороджуваль-
ні, патрульні дії;

 � ліквідація наслідків нападу;
 � відбиття нападу вогнем;
 � сторожові застави (пости);
 � супровід колон.

Примітка. Організовуючи участь підрозділів 
у стабілізаційних діях, крім звичайних питань, 
слід враховувати особливості суспільно-політич-
ної, соціально-психологічної та кримінальної об-

становки, національний і релігійний склад місце-
вого населення, його традиції та звичаї, 
ставлення до встановленого режиму обмежень 
і дій військ.
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ДІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПРИ ПЕРЕСУВАННІ ПІДРОЗДІЛІВ

Основним способом пересування взводу (відділення) є марш.

Марш — організоване пересування підрозділів у колонах дорогами і колон-
ними шляхами з метою виходу в призначений район або на вказаний рубіж 
у  встановлений час у повному складі в готовності до виконання бойового 
завдання.

Характерні риси маршу

За напрямком він може здійснюватись:

 � до фронту;
 � вздовж фронту;
 � від фронту в тил.

В умовах:

 � передбачення зустрічі з противником і вступу з ним у бій;
 � поза загрозою зіткнення з противником.

Примітка. В усіх випадках марш здійснюється приховано, як правило вно-
чі або за інших умов обмеженої видимості.

Дистанції та швидкість руху:

 � у колоні дистанція між машинами 25–30 м;
 � в умовах застосування противником ЗМУ і ВТЗ дистанція до 150 м;
 � середня швидкість руху 20–25 км/год, механізованого: на БМП — 

20–25 км/год, БТР (автомобілі) — 25–30 км/год, у пішому порядку — 
4–5 км/год, на лижах — 5–7 км/год.

Протяжність добового переходу:

 � змішані і танкові колони — до 250 км;
 � автомобільні колони — до 300 км;
 � час руху може складати 10–12 год на добу.

Привали і денний (нічний) відпочинок:

 � через 3–4 год. тривалістю 1 год.

Бойове забезпечення маршу

 � Ведення розвідки;
 � маскування;
 � порядок подолання загороджень і перешкод;
 � інженерне обладнання на привалах, районах 

зосередження;

 � заходи захисту від зброї масового ураження, 
високоточної зброї;

 � система управління, оповіщення, взаємодії;
 � комендантська служба;
 � технічне, тилове і медичне забезпечення.
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Взвод (відділення) під час маршу можуть призначатися

1. Головна похідна застава (ГПЗ)
2. Бокова похідна застава (БПЗ)
3. Тилова похідна застава (ТПЗ)

Завдання Сили та засоби
 � Забезпечити безперешкодне просування колони 

основних сил;
 � унеможливити раптовий напад противника;
 � забезпечити вигідні умови для вступу в бій у ви-

падку нападу;
 � недопущення проникненню наземної розвідки 

противника;
 � спостереження за наземним і повітряним против-

ником.

 � Взвод із засобами підсилення;
 � від ГПЗ, БПЗ, ТПЗ дозорні відділення, спостері-

гачі, піші дозорні;
 � під час привалу взвод, відділення в якості сто-

рожової охорони, сторожової застави, сторожо-
вий пост.

ДІЇ ВІДДІЛЕННЯ ПРИ РОЗТАШУВАННІ НА МІСЦІ

Під час розташування на місці взвод (від‑
ділення, танк) повинен бути в постійній го‑
товності до відбиття нападу наземного і по‑

вітряного противника, знищення його 
диверсійно‑розвідувальних груп, здійснення 
виходу із району розташування.

Розташування на місці — організоване розміщення підрозділів у районі 
зосередження, вихідному районі, районі очікування, районі відпочинку, базо-
вому районі (таборі) та в інших визначених районах з метою підготовки до 
бою (дій) або відновлення боєздатності після бою.

Вимоги до розташування на місці взводу (відділення, танка):

 � розосередженість (танки — до 100–200 м);
 � прихованість;
 � зручність;
 � захищеність;
 � здатність до маневру;

 � постійна готовність до дій;
 � організоване базове забезпечення (розвідка, 

охорона, маскування, захист від зброї масово-
го ураження, високоточної зброї, інженерне 
облаштування).

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити: визначення бою, складові елементи загаль-
новійськового бою, характерні риси сучасного бою, 
основні принципи загальновійськового бою та мету 
бою.

2. Знати обов’язки солдата в бою, дії відділення у ста-
білізаційних діях, пересуванні підрозділів, розташу-
ванні на місці.
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Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРОЙОВОГО СТАТУТУ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

СТРОЇ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ

Стройова підготовка є одним з важливих 
напрямів навчання і виховання і вирішує 
такі завдання: дисциплінує, виробляє гарну 
поставу, формує уміння правильно і швидко 
виконувати команди, фізично загартовує.

Мета стройової підготовки — озброїти 
військовослужбовців знаннями положень 
Стройового статуту Збройних Сил України, 
сформувати навички стройових прийомів 
і дій, вміння виконувати стройові прийоми 
у повсякденному житті і в бою.

Стрій — визначене Стройовим статутом Збройних Сил України розміщення 
військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому по-
рядку та/або на машинах.

ЕЛЕМЕНТИ СТРОЮ

Шеренга — стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одно-
го на одній лінії.

Фланг — правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю назви флан-
гів не змінюються.

Фронт — бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, 
а  машини — лобовою частиною.

Тильний бік строю — бік, протилежний фронту.
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Інтервал — відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), 
підрозділами та частинами.

Ширина строю — відстань між флангами.

Глибина строю — відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що 
стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть 
позаду), а під час дій на машинах — відстань від першої лінії машин (ма-
шини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоять 
позаду).

Двошеренговий стрій — стрій, у якому військовослужбовці однієї шерен-
ги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного 
кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, 
що стоїть попереду). Шеренги поділяються на першу та другу. Після по-
вороту строю назви шеренг не змінюються.

Ряд — два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому строю один 
за одним. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не стоїть військо-
вослужбовець другої шеренги, такий ряд називається неповним; останній 
ряд завжди має бути повним.

Колона — стрій, у якому військовослужбовці один за одним, а підрозділи 
(машини) розміщені один за одним на відстанях, визначених командиром. 
Колони застосовують для шикування підрозділів і частин у похідний або 
розгорнутий стрій.

Розгорнутий стрій — шикування підрозділів в одну лінію по фронту  
в одношеренговому чи двошеренговому строю з інтервалами, визначеними 
командиром.

Похідний стрій — шикування підрозділів у колонах один за одним на 
дистанціях, визначених командиром.

Напрямний — військовослужбовець (підрозділ), що рухається на чолі 
строю у визначеному напрямку.

Замикаючий — військовослужбовець (підрозділ, машина), який рухається 
останнім у колоні.
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ОБОВ’ЯЗКИ КОМАНДИРА, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  
ПЕРЕД ШИКУВАННЯМ І  В  СТРОЮ

Для успішного виконання прийомів і дій 
військовослужбовець повинен знати і вико‑

нувати свої обов’язки перед шикуванням 
і в строю.

ОБОВ’ЯЗКИ КОМАНДИРА

Перед шикуванням

 � Визначити місце, час, порядок шикування, форму одягу та спорядження, 
а також озброєння і техніку;

 � перевірити й знати наявність у строю підлеглих свого підрозділу (під-
розділів, частини), озброєння, техніки, боєприпасів, засобів індивідуаль-
ного захисту та шанцевого інструмента.

У строю

 � Перевірити зовнішній вигляд військовослужбовців, а також наявність 
спорядження і правильність його припасування;

 � підтримувати дисципліну в строю і вимагати точного виконання команд 
і сигналів;

 � під час подання команд у пішому строю приймати стройове положення;

 � проводити зовнішній огляд озброєння і техніки, кріплення матеріальної 
частини, нагадувати особовому складові заходи безпеки під час руху.

ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

Перед шикуванням

 � Перевірити справність своєї зброї, закріплених за ним озброєння й 
техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інстру-
мента, обмундирування та спорядження;

 � мати коротку охайну зачіску;

 � охайно заправляти обмундирування, правильно надягати та припасову-
вати спорядження, допомагати товаришеві усувати помічені недоліки.

У строю

 � Знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні;

 � під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію;

 � не виходити із строю (машини) без дозволу;

 � у строю без дозволу не розмовляти, дотримуватися цілковитої тиші;

 � бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого ко-
мандира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим;

 � передавати накази (розпорядження), команди (сигнали) без перекручень, 
гучно й чітко.
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УПРАВЛІННЯ СТРОЄМ

Управління строєм здійснюється коман‑
дирами голосом, сигналами або за допомогою 
засобів внутрішнього зв’язку. Військовослуж‑

бовці мають виконувати подані команди, 
сигнали негайно і точно.

Команди поділяються на підготовчі та 
виконавчі.

КОМАНДИ

Підготовчі Виконавчі
 � Подається чітко (виразно), гучно і протяжно, 

щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій 
вимагає від них командир;

 � за підготовчою командою військовослужбовці 
приймають стройове положення, під час руху 
переходять на стройовий крок, а поза строєм 
повертаються в бік начальника і приймають 
стройове положення.

 � Подаються після паузи гучно, уривчасто і чітко;
 � така команда здійснюється негайно і точно.

Приклад: «Право‑РУЧ», «Ліво‑РУЧ»: перша частина слова — це попередня 
команда; друга частина, написана великими літерами,— це ви‑
конавча команда.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити поняття термінів «стрій», «шеренга», «фланг», 
«фронт», «тиловий бік строю», «інтервал», «ширина 
строю», «глибина строю», «двошеренговий стрій», 
«ряд», «колона», «розгорнутий стрій», «похідний стрій», 
«напрямний», «замикаючий».

2. Розуміти і виконувати обов’язки військовослужбовця, 
командира перед шикуванням і в строю.

3. Розрізняти та бути готовим виконувати підготовчі та 
виконавчі команди.
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Тема 2. СТРОЙОВІ ПРИЙОМИ І РУХ БЕЗ ЗБРОЇ

СТРОЙОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПОВОРОТИ НА МІСЦІ

Стройове положення є початковим положенням, що забезпечує правильне 
виконання всіх стройових прийомів.

У яких випадках приймається стройове положення?

 � За командою «Струнко»;

 � без команди під час віддання й отримання наказу,  
доповіді;

 � при виконанні Державного гімну України;

 � під час військового вітання;

 � при поданні будь-яких команд.

ДІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОМАНДОЮ «СТРУНКО»

«СТРУНКО»

 �  Слід триматися прямо, без напруження;

 � підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фрон-
ту на ширину стопи;

 � ноги в колінах випрямити, але не напружувати їх;

 � тіло трохи подати вперед;
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 � живіт втягти;

 � груди підняти;

 � плечі розвернути;

 � руки опустити так, щоб кисті, повернені долонями все-
редину, були збоку стегон, а напівзігнуті пальці торкали-
ся стегна;

 � голову тримати високо і прямо, не виставляючи підбо-
ріддя;

 � дивитися перед собою.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ДІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗА КОМАНДАМИ

«ВІЛЬНО»

 � Слід послабити в коліні праву або ліву ногу, але не мож-
на зрушувати з місця.

«ЗАПРАВИТИСЬ»

 � Не залишаючи свого місця в строю, слід заправити зброю, 
обмундирування та спорядження.

«Головні убори (убір) — ЗНЯТИ (НАДіТИ)»

 � Для зняття (надівання) головних уборів — знятий голо-
вний убір слід тримати у лівій вільно опущеній руці 
кокардою вперед; головний убір знімається (надівається) 
правою рукою, а при виконанні прийомів зі зброєю  — 
лівою рукою.
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Де застосовувати повороти на місці?

 

 � При перешикуванні підрозділів на місці з розгорнутого 
строю в похідний і назад;

 � при зміні фронту розташування;

 � при розмиканні чи зімкненні строю;

 � при виході зі строю і поверненні в стрій;

 � при підході до командира і відході від нього;

 � при розрядженні і зарядженні зброї та в інших випадках.

КОМАНДИ ТА ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОВОРОТІВ НА МІСЦІ:

«Право-РУЧ», «Ліво-РУЧ»
 

 � Повороти виконуються на два рахунки. На раз — вій-
ськовослужбовці повертаються у визначений бік (слід 
поєднувати перенесення тяжкості тіла на ту ногу, у бік 
якої здійснюється поворот, і сильним упором на носки 
іншої ноги, зберігаючи положення тулуба, здійснити по-
ворот; нога, на підборі якої проводиться поворот, повин-
на бути носком дещо розвернута у бік плеча). На два  — 
найкоротшим шляхом приставити іншу ногу.

«Півоберта право(ліво) — РУЧ»

 � Здійснити поворот на одну восьму кола.

 

«Кру-ГОМ»

 � Звільнити п’яту правої і ступню лівої ноги, різко обер-
нутися на 180° на лівому підборі і правому носку, не 
згинаючи ніг у колінах, перенести вагу тіла на підбор 
лівої ноги, одночасно подати корпус трохи вперед. При 
повороті не розмахувати руками навколо тіла.




