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Тема: «Сухопутні війська Збройних Сил України» 

Навчальний потік: 4 курс інституту 

Час:  90 хв. 

Місце: лекційна аудиторія 

Навчальні та виховні цілі:   
Вивчити:  

- призначення та склад  Сухопутних військ Збройних  Сил  України; 

- організацію основних тактичних підрозділів Сухопутних військ Збройних  Сил  України; 

- основні види озброєння Збройних  Сил  України. 

Виховувати: 
- широкий оперативно-тактичний кругозір; 

- зацікавленість щодо вивчення навчальної дисципліни. 

Навчальні питання i розподілення часу: 

№ з/п Зміст занять, навчальні питання Час 

І Введення 5 

ІІ 

Основна частина 80 

1. Призначення та склад Сухопутних військ  20 

2. Організація механізованих і танкових підрозділів Сухопутних військ 

Збройних Сил України 
30 

3. Озброєння  механізованих і танкових підрозділів Сухопутних військ 

Збройних Сил України 
30 

ІІІ Заключна частина 5 

Навчально-матеріальне забезпечення:   

1. Мультимедійний проектор Inphocus; 

2. Презентація за темою лекції, підготована за комп’ютерною програмою Microsoft 

PowerPoint; 

Навчальна література : 

1. Бойовий  статут механізованих і танкових військ Сухопутних  військ Збройних 

Сил України.  Частина  ІІІ. Взвод, відділення, танк. –  Київ: Командування 

Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016. —  260 с. 

2. Бойовий  статут механізованих і танкових військ Сухопутних  військ Збройних 

Сил України.  Частина  ІІ. Батальйон, рота. –  Київ: Командування Сухопутних 

військ Збройних Сил України, 2016. —  260 с. 

3. Біла книга 2018. Збройні сили України. Міністерство оборони України, 2019, 104 с. 

4. Офіційний веб сайт Міністерства оборони України. Режими доступу: 

http://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnix-sil-ukraini/suhoputni-vijska/. 

5. Ukrainian Military Pages. Сухопутні війська. Режим доступу: 

https://www.ukrmilitary.com/p/ukrainian-ground-forces.html. 

6. Аналіз ведення антитерористичної операції та наслідків вторгнення Російської 

Федерації в Україну у серпні-вересні 2014 року. Генеральний штаб Збройних Сил 

України. Режим доступу: www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf. 

http://www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf
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7. Аналіз Генерального штабу ЗСУ щодо бойових дій на Дебальцевському плацдармі 

з 27 січня до 18 лютого 2015 року. Режим доступу: www.mil.gov.ua/.../analiz-

generalnogo-shtabu-zsu-shhodo-b... 

8. Війна на Донбасі. 2014 – 2016 рр. [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами ІІ 

Всеукр. наук. військ.- істор. конф., 20 квітня 2017 р. / Нац. військово-історичний 

муз. України. – К., 2017. – 290 с. 
 

ЗМІСТ  ЛЕКЦІЇ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДЕННЯ 
 

Дана лекція є лекцією інформаційного типу. Вона повинна починатися з короткого 

вступу, у якому до аудиторії доводиться тема лекції, її значення у системі підготовки 

військового фахівця, цільова настанова і план лекції. Також необхідно дати стислу 

характеристику навчальної літератури, яка рекомендується. 

В основній частині лекції, при розгляданні кожного питання, доцільно 

формулювати проблему, яка розглядається, встановлювати її зв’язок із майбутньою 

діяльністю військового фахівця. Викладення навчального матеріалу повинне 

супроводжуватися демонстрацією слайдів. 

Розкриття питань лекції, як і її загального змісту, здійснюється шляхом раціонального 

поєднання методів індукції і дедукції, прийомів викладання від часткового до 

загального. Лекція повинна формувати у тих, хто навчається, здатності до абстрактного 

мислення. 

Лекція повинна закінчитися формулюванням стислих висновків з матеріалу, який 

розглядався, викладенням рекомендацій для самостійної роботи, якщо вони не були дані 

раніше у ході лекції та відповідями викладача на питання курсантів. 
 

ВСТУП 
 

Армія — це втілення національної гідності народу. Тільки міць збройних сил 

надає країні ваги на міжнародному рівні. Половина бойового складу Збройних Сил 

України — це Сухопутні війська. Сьогодні, базуючись саме на Сухопутних військах, 

в державі створюється сучасна модель Збройних Сил України — оптимальних 

за чисельністю, мобільних, добре озброєних, всебічно забезпечених і навчених військ, 

спроможних виконувати покладені на них завдання у будь-яких умовах. 

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил 

незалежної Української держави. За своїм призначенням та обсягом покладених на них 

завдань вони відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними Силами України своїх 

функціональних завдань як у мирний, так і у воєнний час. Що успішно демонструють 

військові частини та підрозділи Сухопутних військ під час участі у проведенні 

антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. За майже 

2 роки ведення бойових дій за особисту мужність та героїзм 18 військовослужбовців 

Збройних Сил України удостоєні високого звання «Герой України», 13 з них — 

представники Сухопутних військ Збройних Сил України. 

Історія Сухопутних військ України починається з 6 грудня 1991 року, коли  

Верховна Рада України прийняла закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили 

України», в яких проголошувалося створення збройних сил країни. Того ж дня було 

затверджено текст військової присяги, яку склав перший Міністр оборони України К. П. 

Морозов в залі Верховної Ради. 
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30 грудня 1991, під час першої зустрічі глав держав щойно утвореного СНД, президент 

України Л. М. Кравчук заявив, що з 3 січня 1992 всі війська, які дислокуються на території 

України, будуть приводитися до добровільної присяги на вірність народу України. 

Після розпаду СРСР і проголошення незалежності Україна отримала одну з 

найсильніших армій у світі, чисельність якої налічувала 780 000 чоловік, 6500 танків, 7000 

бойових броньованих машин, 7200 артилерійських систем, 900 вертольотів і 2500 одиниць 

тактичної ядерної зброї. У момент утворення збройних сил на Україні діяли три військові 

округи: Київський, Одеський і Прикарпатський, з 1991 по 1997 — два: Одеський і 

Прикарпатський. Військовий округ охоплював територію кількох областей і іменувався за 

територіальною ознакою і був призначений для виконання оперативних, мобілізаційних і 

військово-адміністративних завдань. Округ очолював командувач військами, який 

підпорядковувався міністру оборони України, а також командувачу Сухопутних військ. 

Призначався Президентом України за поданням міністра оборони. У межах своїх 

повноважень командувач військами військового округу видавав накази і директиви. 

Указом Президента України № 368/96 від 23 травня 1996 року в складі Збройних 

Сил України було створено Командування Сухопутних військ України, якому були 

підпорядковані органи управління і війська військових округів. 

До 2005 року, згідно з Державною програмою будівництва Збройних Сил України, 

на базі колишніх військових округів були створені оперативні командування: «Захід», 

«Північ» і «Південь». В подальшому, Указом Президента України від 2 червня 2006 року 

№ 469 «Про військово-адміністративний поділ території України», ОК «Північ» було 

перетворене в Територіальне управління (ТУ) «Північ».  

Указом Президента України від 02.09.2013 № 498/2013 «Про затвердження військово-

адміністративного поділу території України існуючі ОК і ТУ були розформовані і були 

створені два нові ОК: на базі 13 армійського корпусу (АК) – ОК «Північ» зі штабом в м. 

Рівне і на базі 6 АК – ОК «Південь» зі штабом в м. Дніпропетровськ. 

Новим ОК були надані функції оперативного управління військовими 

формуваннями всіх видів Збройних Сил України на закріплених територіях. 

На теперішній час Сухопутні війська Збройних Сил України організаційно 

складаються з Командування Сухопутних військ, оперативних командувань «Південь», 

«Північ», «Захід», «Схід» та частин безпосереднього підпорядкування Командуванню 

Сухопутних військ. 

Головними документами, які визначали пріоритети і напрями політики 

національної безпеки та воєнної політики до початку подій кінця 2013 – початку 2014 

р.р., стали нові редакції Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що 

змінюється» і Воєнної доктрини України, Стратегічний оборонний бюлетень України 

та Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 р..  

 

1. Призначення та склад Сухопутних військ 
Сухопутні війська Збройних Сил України є головним носієм бойової могутності 

Збройних Сил України. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань 

Сухопутні війська відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними Силами України 

своїх функцій я у мирний, так і воєнний час. 

Сухопутні війська Збройних Сил України призначені для: 

- запобігання, нейтралізації (ліквідації) потенційних загроз національним 

інтересам України;  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/469/2006
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/469/2006
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- посилення охорони державного кордону та найбільш небезпечних ділянок 

морського узбережжя на загрозливих напрямках; 

- прикриття ділянок державного кордону, які прилягають до району збройного 

конфлікту;  

- ведення розвідки;  

- здійснення оперативного розгортання військ;  

- проведення демонстративних дій;  

- участь у операції оперативного угруповання військ (сил) (міжвидового 

угруповання, а в особливий період міжвідомчого угруповання), участі у протидесантних 

та спеціальних операціях;  

- участі у протиповітряній обороні держави;  

- ведення територіальної оборони у визначених зонах; 

-  участі у заходах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру;  

- участі у прикритті визначених важливих державних об'єктів від можливих 

терористичних атак з використанням літальних апаратів та інших засобів повітряного нападу;  

- забезпечення захисту об'єктів Сухопутних військ Збройних Сил України від 

терористичних посягань;  

- участі у проведенні антитерористичних операцій на військових об'єктах. 

1.1 Організаційна структура Сухопутних військ  

1.1.1 Загальна структура Сухопутних військ 

 

На теперішній час Сухопутні війська Збройних Сил України організаційно (рис. 

1.1) складаються з Командування Сухопутних військ, оперативних командувань 

«Південь», «Північ», «Захід», «Схід», корпусу резерву та частин безпосереднього 

підпорядкування Командуванню Сухопутних військ. До складу Сухопутних військ 

також входять військово-навчальні заклади та система військових комісаріатів. 

Підготовка офіцерських кадрів здійснюється в Національній академії Сухопутних військ 

ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, у військовій академії Одеського національного 

політехнічного університету, на військових факультетах декількох інших цивільних 

вузів (у т.ч. при ХПУ). 

Деякі військові формування підпорядковані безпосередньо Президенту України (1-й 

окремий полк Президента України). 

4 армійський корпус резерву є Стратегічним резервом Генерального штабу 

Збройних Сил України. Бригади, що входять до його складу, комплектуються за рахунок 

резервістів другої черги. Збори з резервними частинами проводитимуться раз на 2 роки 

до 30 діб. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Рис. 1.1. Загальна організаційна структура Сухопутних військ 

 

Система управління Сухопутними військами включає: 

 оперативний рівень – управління оперативних командувань “Північ”, “Південь”, 

“Схід”, “Захід”, управління Корпусу резерву Сухопутних військ; 

 тактичний рівень – управління бригад, полків, баз, складів, арсеналів,інших 

військових частин їм рівних. 

Оперативне та адміністративне управління Сухопутними військами  здійснюється 

Генеральним штабом. Через командування Сухопутних військ (СВ) Генеральним 

штабом організовується територіальна оборона. Функції забезпечення військових 

формувань СВ здійснюються як через командування СВ безпосередньо, такі через , 

безпосередньо Тил, Озброєння Збройних Сил України та Головне управління 

оперативного забезпечення Збройних Сил України. 

Новоствореним оперативним командуванням перепідпорядковані всі військові 

формування армійських корпусів, на базі яких вони створені, і надані всі функції 

управління ними, в тому числі й оперативного.  

За питаннями територіальної оборони оперативні командування відповідають за одну 

і ту ж територію як в мирний так і у воєнний час, що дозволяє при виконанні завдань 

організовувати і підтримувати тісну взаємодію з місцевими органами самоуправління і 

найповніше використовувати місцеві ресурси в інтересах Збройних Сил. 
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На оперативному і тактичному рівнях управління Сухопутних військ здійснюються 

всі види військового управління в ланках оперативне командування – бригада (полк) – 

батальйон – рота – взвод. 

1.1.2 Структура оперативних командувань 

До складу сучасних оперативних командувань входять (рис. 1.1) з’єднання, 

частини: 

– механізованих військ (окремі механізовані бригади, окремі мотопіхотні бригади, 

окремі гірсько-піхотні бригади і гірсько-штурмові бригади); 

– танкових військ (окремі танкові бригади); 

– артилерії (окремі артилерійські бригади, реактивні артилерійські полки); 

– армійської авіації (окремі бригади і полки армійської авіації); 

– частини протиповітряної оборони (зенітні ракетні полки, окремі радіотехнічні 

батальйони); 

– спеціальних військ (розвідувальні, інженерні частини, частини зв’язку, 

радіохімічного та бактеріологічного захисту та радіоелектронної боротьби); 

 – технічного та тилового забезпечення (полки матеріального забезпечення, 

ремонтно-відновлювальні полки та ін.). 

 

1.2 Роди військ Сухопутних військ Збройних Сил 

  

1.3.1 Механізовані та танкові війська 

Механізовані та танкові війська становлять основу Сухопутних військ. До складу 

механізованих і танкових військ входять механізовані та танкові бригади і полки.  

Механізовані та танкові війська виконують такі завдання:  

в обороні:  

 утримання районів, рубежів і позицій, які займають; 

 відбиття ударів противника і завдання поразки його наступаючим військам;  

в наступі: 

 прорив оборони противника; 

 розгром угруповань його військ, що обороняються; 

 захоплення важливих районів, рубежів і об'єктів; 

 форсування водних перешкод; 

 переслідування противника, який відходить; 

 ведення зустрічних бойовищ і боїв; 

 дії у складі морських і повітряних десантів. 

1.2.1.1 Механізовані війська  

Механізовані війська, володіючи високою бойовою самостійністю 

та універсальністю, здатні виконувати вказані завдання в різних умовах 

місцевості і в будь-яку погоду, на головних або другорядних напрямках, 

у першому або другому ешелоні, в складі резервів, морських і повітряних 

десантів.  

Основу механізованих військ складають механізовані бригади і механізовані 

батальйони у складі танкових бригад. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukr_mechanized.jpg
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1.2.1.2 Танкові війська  

Танкові війська є головною ударною силою Сухопутних військ. 

Володіючи великою стійкістю до вражаючих факторів усіх видів зброї, 

вони використовуються переважно на головних напрямках:  

в обороні — в основному складі других ешелонів і резервів для нанесення 

контрударів (проведення контратак) і завершення розгрому противника, який вклинився, 

а при виділенні до складу перших ешелонів — для посилення стійкості й активності 

оборони;  

у наступі, — як правило, в складі ударних угруповань в першому і другому ешелонах. 

Основу танкових військ складають танкові бригади і танкові батальйони у складі 

механізованих бригад. 

На озброєнні механізованих та танкових військ знаходяться танки Т-64, Т-72, Т-

80; бронетранспортери БТР-70, БТР-80; бойові машини піхоти БМП-1, БМП-2, інші 

зразки озброєння. 

1.2.2 Ракетні війська та артилерія Сухопутних військ  

Ракетні війська і артилерія (РВіА) — головний засіб дальнього 

вогневого ураження в Сухопутних військах. В бою і операції вони 

виконують переважну більшість завдань вогневого ураження противника. 

До складу ракетних військ і артилерії СВ ЗС України входять військові 

частини тактичних ракет, реактивної, гаубичної, гарматної та протитанкової артилерії, 

підрозділи протитанкових керованих ракет та мінометів, а також артилерійської розвідки. 

Ракетні війська та артилерія Сухопутних військ є основним засобом вогневого 

ураження противника.  

1.2.2.1 Ракетні війська  

Ракетні війська призначаються для ураження засобів ядерного і хімічного нападу, 

наземних елементів розвідувально-ударних комплексів ті інших елементів високоточної 

зброї, основних угруповань військ противника, авіації в місцях її базування, засобів і 

об'єктів протиповітряної оборони, пунктів управління, тилових та інших важливих 

об'єктів противника на всю глибину його оперативної побудови, дистанційного 

мінування місцевості, а на приморських напрямках, крім того, для руйнування пунктів 

базування сил флоту противника, знищення його бойових кораблів і суден. 

1.2.2.2 Артилерія  

Артилерія призначається для ураження засобів ядерного і хімічного нападу, систем 

високоточної зброї, артилерії, танків, бойових машин піхоти, протитанкових та інших 

вогневих засобів, живої сили, вертольотів на майданчиках, засобів протиповітряної 

оборони, пунктів управління, радіоелектронних засобів, зруйнування фортифікаційних 

споруд противника, дистанційного мінування місцевості, світлового забезпечення, 

постановки аерозольних (димових) завіс і виконання інших завдань. 

На озброєнні військових частин і підрозділів ракетних військ і артилерії 

СВ ЗС України знаходяться: ракетні комплекси тактичних ракет «Точка», реактивні 

системи залпового вогню типу «Смерч», «Ураган», «Град», самохідні гармати «Піон», 

«Геоцинт-С», «Мста-С», «Нона-С», самохідні гаубиці «Акація», «Гвоздика», причіпні 

гармати «Геоцинт-Б», «Мста-Б», Д-30, протитанковий ракетний комплекс «Штурм-С», 

та протитанкова гармата «Рапіра», комплекси командирських машин управління 1В12 

(гусеничний) та 1В17 (колісний). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tankovi.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Artyleriya.jpg
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Основним завданням розвитку РВіА є забезпечення відповідності структури, 

оснащеності та рівня готовності військових частин і підрозділів ракетних військ 

і артилерії до вимог сьогодення, поступове формування перспективного обрису ракетних 

військ і артилерії та втілення в життя головної ідеї розвитку ракетних військ 

і артилерії — створення розвідувально-вогневої системи, як основної складової єдиної 

бойової системи. 

1.2.3 Війська протиповітряної оборони Сухопутних військ  

Війська протиповітряної оборони Сухопутних військ призначені для 

ведення радіолокаційної розвідки повітряного противника і оповіщення 

про нього своїх військ, прикриття військ у всіх видах бойових дій, під час 

їх перегрупування (переміщення), розташування на місці, а також пунктів 

управління, аеродромів, важливих об’єктів від ударів повітряного 

противника, боротьби з БПЛА та повітряними десантами у польоті, 

у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження, високоточної 

зброї і засобів РЕБ. 

Призначені зі складу ППО СВ чергові сиди несуть бойове чергування з 

протиповітряної оборони. У військах протиповітряної оборони СВ проводять роботу з 

модернізації, автоматизації на цифровій основі пунктів управління, зенітних ракетних 

комплексів, ПЗРК «Ігла», які будуть відповідати сучасним вимогам і за своїми 

характеристиками не будуть поступатись аналогічним зразкам озброєння іноземного 

виробництва.  

До складу військ ППО Сухопутних військ входять зенітні ракетні полки 

оперативних командувань, зенітні ракетні, зенітні ракетно-артилерійські, зенітні 

артилерійські підрозділи загальновійськових з’єднань та військових частин. 

На озброєнні військ ППО СВ знаходяться ефективні зенітні ракетні та зенітні 

артилерійські системи і комплекси, які характеризуються високою швидкострільністю, 

живучістю, маневреністю, здатністю діяти за будь-яких умов сучасного 

загальновійськового бою. 

До озброєння військ ППО Сухопутних військ ланки оперативного командування 

відноситься зенітний ракетний комплекс «Оса-АКМ». До озброєнні військ ППО 

Сухопутних військ бригадної ланки відносяться зенітний ракетний комплекс «Стріла-10», 

зенітні гарматно-ракетні комплекси «Тунгуска», переносні зенітні ракетні комплекси 

«Ігла», зенітні артилерійські комплекси «Шилка» і  ЗУ 23-2, радіолокаційні станції 

та рухомі пункти управління. 

Перспективами розвитку військ ППО Сухопутних військ передбачено розвиток 

системи управління, організаційно-штатних структур військових частин та підрозділів, 

форм і способів їх застосування, створення нового та модернізація існуючого озброєння, 

нарощування спроможностей щодо виявлення й ураження засобів повітряного нападу 

противника. 

1.2.4 Армійська авіація  

Армійська авіація призначена для виконання завдань у 

різноманітних умовах загальновійськового бою.  

Частини і підрозділи армійської авіації ведуть розвідку, знищують 

бойову техніку та живу силу противника при обороні наших військ, 

здійснюють вогневу підтримку під час наступу чи контратаки, висаджують тактичний 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zenitno-raketni.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aviatsiya.jpg
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десант, доставляють у вказані райони бойову техніку та особовий склад, виконують інші 

важливі завдання.  

До складу армійської авіації Сухопутних військ України входять окремі бригади та 

полки армійської авіації. З'єднання та частини армійської авіації Сухопутних війсь 

України мають на озброєнні вертольоти типу Мі-8, Мі-24 та їх модифікації, які 

дозволяють виконувати всі завдання за призначенням. Вертолітники, серед яких багато 

ветеранів Афганістану, Югославії, інших локальних конфліктів, достойно справляються 

з покладеними на них повсякденними завданнями, гідно представляють нашу країну у 

миротворчих операціях демонструючи високий професійний вишкіл. 

1.2.5 Спеціальні війська  

Для забезпечення бойової діяльності до складу Сухопутних військ України входять 

спеціальні війська, які мають розвідувальні, інженерні з'єднання та частини, з'єднання та 

частини радіаційного, хімічного, біологічного захисту, зв'язку, РЕБ, топогеодезичні.  

Тил та озброєння Сухопутних військ України вирішують проблеми експлуатації 

військової техніки та озброєння, забезпечення основними видами матеріальних засобів 

бойової і спеціальної підготовки, життя і побуту військовослужбовців. 

1.2.5.1 Розвідувальні частини та підрозділи  

Розвідувальні частини та підрозділи призначаються для добування відомостей про 

противника та місцевість, а також для виконання спеціальних завдань. 

1.2.5.2 Інженерні війська  

Інженерні війська призначаються для вирішення завдань 

інженерного забезпечення бою частин і підрозділів Сухопутних військ, а 

також для завдання втрат противнику застосуванням інженерних 

боєприпасів. 

 

1.2.5.3 Війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту  

Війська радіаційного, хімічного, біологічного захисту призначаються 

для виконання завдань забезпечення радіаційного, хімічного, біологічного  

захисту своїх військ, аерозольної протидії технічним системам розвідки та 

ураження противника, а також для завдання втрат противнику 

застосуванням запалювальної зброї. 

1.2.5.4 Війська зв'язку  

Війська зв'язку призначаються для розгортання та експлуатації 

систем зв'язку і забезпечення управління військами в усіх видах їх 

бойової діяльності. На них покладаються також завдання щодо 

розгортання та експлуатації систем і засобів автоматизації на пунктах 

управління та проведення організаційних і технічних заходів щодо 

забезпечення безпеки зв'язку. 

 

1.2.5.5 Частини та підрозділи радіоелектронної боротьби  

Частини та підрозділи радіоелектронної боротьби призначаються для 

виконання завдань щодо дезорганізації управління військами й зброєю 

противника шляхом радіоелектронного придушення засобів зв'язку, 

радіолокації, радіонавігації, радіоуправління та оптико-електронних засобів, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zvyazok.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RXBZ.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:REB.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Inzhenerni.jpg
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а також для радіоелектронної розвідки противника, протидії його технічним 

засобам розвідки та здійснення комплексного технічного контролю.  

1.2.5.6 Частини та підрозділи медичного забезпечення 

призначаються для розшуку поранених і хворих на полі бою; своєчасного 

надання їм первинної медичної допомоги; збору, виносу (вивозу їх з 

полю бою) та підготовки до евакуації; попередження виникнення та 

поширення захворювань в підрозділах. 

1.2.5.7 Частини і підрозділи технічного забезпечення  

Частини і підрозділи технічного забезпечення призначаються для:  

 утримування та зберігання ракет усіх видів і бойових частин до них, їх 

технічної підготовки та доставки у війська;  

 забезпечення військ озброєнням, технікою, боєприпасами, засобами вимірю-

вання і контролю, військово-технічним майном, зберігання та підтримання їх у 

готовності до бойового застосування;  

 технічної розвідки, евакуації, ремонту пошкоджених (несправних) зразків 

озброєння та техніки й своєчасного повернення їх у дію. 

1.2.5.8 Частини та підрозділи тилового забезпечення 

Частини та підрозділи тилового забезпечення призначаються для 

тилового забезпечення військ. За масштабом і характером завдань, які 

виконуються, вони належать до оперативного або військового тилу. 

Військовий тил включає частини та підрозділи матеріального забезпечення 

із запасами матеріальних засобів, автомобільні, медичні та інші підрозділи тилу, які 

входять до складу з'єднань, частин і підрозділів усіх родів військ і спеціальних військ. За 

належністю військовий тил поділяється на бригадний (полковий), батальйонний та тил 

дивізіонів. 

 

1.2.5.9 Топогеодезичні частини та підрозділи  

Топогеодезичні частини та підрозділи призначаються для виконання 

завдань щодо топогеодезичного забезпечення частин і підрозділів 

Сухопутних військ. 

1.2.5.10 Гідрометеорологічні частини та підрозділи  

Гідрометеорологічні частини та підрозділи призначаються для 

гідрометеорологічного забезпечення бойових дій. 

2. Організація механізованих і танкових підрозділів Сухопутних 

військ Збройних Сил України  
До підрозділів Сухопутних військ належать батальйон (дивізіон), рота (батарея), 

взвод, відділення (екіпаж, розрахунок, обслуга). Механізований батальйон може бути 

озброєний бойовими машинами піхоти (БМП) або бронетранспортерами (БТР), а також 

оснащений автомобілями. 

Механізований та танковий батальйони є основними загальновійськовими 

тактичними підрозділами, а механізована і танкова роти — тактичними підрозділами, 

які, взаємодіючи між собою, з підрозділами артилерії та інших родів військ і спеціальних 

військ, виконують основне завдання безпосереднього ураження противника в 

ближньому бою.  
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Механізований (танковий) батальйон входить, як правило, до складу механізованої 

(танкової) бригади. 

2.1 Структура  механізованої бригади 
До складу механізованої бригади входять: 

 штаб; 

 управління; 

Бойові підрозділи: 

–  3 механізовані батальйони на БМП або БТР; 

  танковий батальйон; 

 бригадна артилерійська група; 

 зенітний ракетно-артилерійський; 

 рота снайперів. 

Підрозділи бойового забезпечення: 

 розвідувальна рота; 

 група інженерного забезпечення; 

 рота РЄБ; 

–  вузол зв’язку; 

– розрахунково-аналітична група; 

– батарея управління та радіолокаційної розвідки (начальника ППО) 

 рота РХБЗ; 

Підрозділи тилового та технічного забезпечення: 

 батальйон матеріального забезпечення; 

 ремонтно-відновлювальний батальйон; 

 медична рота; 

 комендантський взвод; 

 редакція і друкарня; 

 пожежна рота; 

 оркестр; 

 клуб; 

2.2 Структура танкової бригади  
Структура танкової бригади відрізняється тим, що в ній 3 танкові батальйони (по 31 

танку, а не 40) і механізований батальйон.  

2.3 Організація механізованого батальйону на БМП. 

Механізований батальйон на БМП складається з:  

 командування батальйону; 

 штабу батальйону; 

 бойових підрозділів; 

 підрозділів забезпечення:  

 бойового; 

 технічного; 

 тилового; 

 медичного пункту. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Підрозділи забезпечення батальйону (дивізіону) призначаються для технічного 

обслуговування й поточного ремонту озброєння та техніки підрозділів, утримування та 

поповнення запасу ракет, боєприпасів, пального та інших матеріальних засобів, підвозу 

їх у підрозділи та забезпечення особового складу гарячою їжею. 

Медичний пункт батальйону призначається для розшуку, вивезення (винесення) з 

поля бою поранених, надання пораненим і хворим долікарської (фельдшерської) 

допомоги та підготовки їх до подальшої евакуації. 

Організація механізованого батальйону на БМП показана на схемі (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Організаційно-штатна структура механізованого батальйону на БМП 

 

2.3.1 До командування батальйону належать:  

 командир батальйону; 

 заступник командира батальйону; 

 заступник командира батальйону з виховної роботи; 

 заступник командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення. 

2.3.2 До штабу батальйону входять:  

- начальник штабу, він же заступник командира батальйону; 

- заступник начальника штабу; 

- начальник зв'язку батальйону, він же командир взводу зв'язку; 

- інструктор РХБ захисту (прапорщик);  

- писар. 
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2.3.3 Бойові підрозділи 

До бойових підрозділів батальйону входять три механізовані роти, танкова рота, 

мінометна батарея, зенітний ракетний взвод, гранатометний взвод. 

2.3.3.1 Механізована рота 

До складу механізованої роти входять управління роти та три механізовані взводи. 

 До управління роти входять:  

- командир роти; 

- заступник командира роти з виховної роботи; 

- старший технік роти (прапорщик);  

- старшина роти (прапорщик);  

- санінструктор;  

- командир БМП;  

- старший механік-водій;  

- снайпер;  

- оператор СБР-3.  

Всього в управлінні роти 9 чоловік; одна БМП; одна снайперська гвинтівка СВД; 

радіолокаційна станція ближньої розвідки СБР-3. 

До складу механізованого взводу входять управління взводу та три механізовані 

відділення. 

 До управління взводу входять:  

- командир взводу; 

- заступник командира взводу; 

- кулеметник ПК;  

- номер розрахунку. 

 До складу механізованого відділення входять:  

- командир бойової машини  командир відділення (АК-74);  

- заступник командира бойової машини – навідник-оператор (АКМСу);  

- механік-водій ( в 1 мвід – старший механік-водій) (АКМСу);  

- кулеметник (РПК-74); 

- гранатометник (РПГ-7); 

- стрілець  помічник гранатометника (АК-74); 

- снайпер (СВД) ; 

- старший стрілець (АК-74); 

- стрілець (АК-74) (в 1 мвід – стрілець-санітар). 

Всього в механізованому відділенні: особового складу —  9 чоловік, БМП — 1; 

гранатомет РПГ-7 — 1; кулемет РПК — 1; автоматів АК-74 — 6; снайперська гвинтівка 

СВД — 1.  

Всього в механізованому взводі налічується: особового складу —  31 чоловік, БМП 

— 3; гранатомети РПГ-7 — 3; кулемет ПК — 1; кулемети РПК — 3; снайперських 

гвинтівки СВД — 3; автомат АК-74 — 21. 

Всього в механізованій роті налічується: особового складу — 102 чоловіки; БМП 

— 10; гранатометів РПГ-7 — 9; кулемети ПК — 3; кулеметів РПК — 9; снайперських 

гвинтівок СВД — 10; автомати АК-74 — 64; радіолокаційна станція ближньої розвідки 

СБР-3 — 1. 
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2.3.3.2 Мінометна батарея 

До складу мінометної батареї входять:  

- управління батареї (командир батареї, заступник з виховної роботи, старшина, 

технік, санінструктор, старший обчислювальник);  

- взвод управління (командир взводу, відділення розвідки, відділення зв'язку); 

- два вогневих взводи (в кожному по три 120-мм міномети).  

Всього у мінометній батареї: особового складу — 58 чоловік; 120-мм мінометів — 6; 

гранатомети РПГ-7 — 2; автоматів АК-74 — 50; автомобілів ГАЗ-66 — 8; радіостанції — 4. 

2.3.3.3 Гранатометний взвод 

До складу гранатометного взводу входять:  

- управління взводу (командир взводу, заступник командира взводу); 

- три гранатометні відділення (в кожному: командир відділення; 2 старших 

стрільця-навідника; 2 стрільця-гранатометника; стрілець-піднощик; навідник-оператор 

БМП; механік-водій БМП).  

Всього у гранатометному взводі: особового складу — 26 чоловік; 30-мм 

автоматичних гранатометів АГС-17 — 6; БМП — 3; гранатомет РПГ-7 — 1; автомати 

АК-74 — 24; радіостанції — 4. 

2.3.4 Підрозділи бойового забезпечення 

Взвод зв'язку  

Управління батальйоном здійснюється з командно-спостережного пункту, який 

розгортається на засобах взводу зв'язку.  

До складу взводу зв'язку входять:  

- відділення управління командира батальйону (заступник командира взводу-

командир відділення; старший механік-водій; радіотелефоніст); 

- відділення управління штабу батальйону (командир бойової машини-командир 

відділення; механік-водій-електрик; радіотелефоніст);  

- відділення зв'язку (командир відділення; старший радіотелефоніст; старший 

майстер-радіотелефоніст; три радіотелефоністи; два телефоністи; два механіки-водії-

електрики). 

Всього у взводі зв'язку: особового складу — 16 чоловік; БМП-1К — 1; БМП-1КШ 

— 1; БМП — 1; гранатомет РПГ-7 — 1; автоматів АК-74 — 15; радіостанцій — 20; 

комутатори П-193М — 2; кабелю П-274м (П-275) — 20км. 

2.3.5 Підрозділи тилового та технічного забезпечення 

Підрозділом матеріально-технічного забезпечення механізованого батальйону є 

рота забезпечення. 

До її складу входять взвод технічного забезпечення і взвод матеріального 

забезпечення. 

До складу взводу технічного забезпечення механізованого батальйону входять: 

- управління взводу; 

- відділення технічного обслуговування автомобільної техніки (4 чоловіка; 

майстерня технічного обслуговування автомобільної техніки МТО-АТ – 1); 

- відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки (4 чоловіка; майстерня 

технічного обслуговування бронетанкової техніки МТО-БТ (МТО-80) – 1); 
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- ремонтне відділення (4 чоловіка; танкоремонтна майстерня ТРМ-А – 1); 

– евакуаційне відділення (7 чоловік; ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-1 – 1, 

БРЕМ-2 – 1, легкий колісний евакуаційний тягач КЕТ-Л – 1, вантажний автомобіль 

УРАЛ-4320 – 1). 

Всього у взводі особового складу 21 чоловік; МТО-АТ – 1; МТО-БТ (МТО-

80) – 1; ТРМ-А – 1; БРЕМ-1 – 1; БРЕМ-2 – 1; КЕТ-Л – 1; Урал-4320 – 1. 

Взвод матеріального забезпечення 

Підрозділом тилового забезпечення механізованого батальйону є взвод 

матеріального забезпечення. 

До складу взводу матеріального забезпечення входять: 

- командир взводу; 

- автомобільне відділення підвезення боєприпасів – 5 чол. (Урал-4320 – 5 од.); 

 автомобільне відділення підвезення ПММ – 8 чол. (АПМЗ-5-4320 – 6 од., ЗіЛ-131 – 2 

од.); 

- господарське відділення – 12 чол. (ЗіЛ-131 – 2 од., ПАК-200 – 4 од.,  АВЦ – 1од.). 

2.3.6 Медичний пункт батальйону 

До підрозділів медичного забезпечення належить медичний пункт батальйону.  
До складу медичного пункту батальйону входять:  

- начальник медичного пункту-фельдшер (офіцер); 

- санітарний інструктор (прапорщик); 

- три водії-санітари; 

- санітар.  

Всього у медичному пункті: особового складу — 6 чоловік; санітарний автомобіль 

УАЗ-3962 (452А) — 1; автопричіп І-П-0,5 — 1. 

Всього у механізованому батальйоні на БМП: особового складу — 453 чоловіки; 

мінометів 120-мм — 6; гранатометів АГС-17 — 6; гранатометів РПГ-7 — 33; кулеметів ПК 

— 9; кулеметів РПК — 27; снайперських гвинтівок СВД — 3О; автоматів — 312; БМП — 

34; командирських БМП — 2; автомобілів — 21; БРЕМ-2 — 1; радіостанцій — 3О; 

комутаторів — 2; кабелю П-274 — 24 км; РЛС ближньої розвідки СБР-3 — 3. 

2.4 Організація механізованого батальйону на БТР 
 
Організаційна структура механізованого батальйону на БТР аналогічна структурі 

механізованого батальйону на БМП ((рис. 2.2) за винятком:  

- на оснащенні батальйону знаходяться бронетранспортери БТР-70, БТР-80 (БТР-

60ПБ); 

- додатково в батальйоні є протитанковий взвод; 

- додатково в кожній роті  є  протитанковий взвод. 

Тому, розглянемо тільки особливості організаційної структури механізованого 

батальйону на БТР, які відрізняють його від механізованого батальйону на БМП. 

При озброєнні механізованого відділення бронетранспортером замість механіка-

водія (старшого механіка-водія) у штаті знаходиться водій (старший водій), замість 

заступника командира бойової машини-навідника-оператора – заступник командира 

бойової машини-навідник кулемета. 
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Організаційно-штатна структура механізованого відділення не є сталою. Існує 

також варіант штату механізованого відділення, в якому замість снайпера може бути 

другий кулеметник (РПК-74), або замість двох кулеметників (РПК-74) – кулеметний 

розрахунок, озброєний кулеметом ПКМ, у складі навідника кулемету і номера обслуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Організаційно-штатна структура механізованого батальйону на БТР 
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- старший водій;  

- водій;  

- два кулеметники БТР. 

Всього в управлінні протитанкового взводу батальйону: особового складу — 6 

чоловік; БТР — 2. 
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2.4.1.2 До складу протитанкового відділення входять:  

- командир відділення, він же старший оператор;  

- старший оператор;  

- два оператори; 

- два стрільці-піднощика;  

- кулеметник БТР;  

- старший водій (водій).  

Всього у протитанковому відділенні: особового складу — 8 чоловік; пускові установки 

9П135 «Фагот» — 2. 

2.4.1.3 До складу гранатометного відділення входять:  

- командир відділення-командир гранатомета;  

- старший навідник;  

- два номери розрахунку.  

Всього у гранатометному відділенні: особового складу — 4 чоловіки; станкові 

протитанкові гранатомети СПГ-9 — 2; радіостанція Р-158 — 1. 

Всього у протитанковому взводі механізованого батальйону на БТР: особового 

складу — 42 чоловіки; пускових установок 9П135 «Фагот» — 6; гранатомети СПГ-9 — 

3; БТР — 5; радіостанції — 4. 

2.4.2 Організація протитанкового взводу механізованої роти на БТР 

До складу протитанкового взводу механізованої роти на БТР входять:  

- командир взводу; 

- заступник командира взводу; 

- три протитанкових відділення (командир відділення; старший оператор; 

оператор; кулеметник БТР; водій).  

Всього у протитанкового взводу механізованої роти на БТР: особового складу — 

17 чоловік; пускові пристрої 9П151 «Метис» — 3; БТР — 3. 

Всього у механізованому батальйоні на БТР: особового складу — 545 чоловік; 

мінометів 120-мм — 6; пускових установок ПТРК «Фагот» — 6; «Метис» — 9; 

станкових протитанкових гранатометів СПГ-9 — 3; РПГ-7 — 33; кулеметів: ПК— 9; 

РПК — 27; снайперських гвинтівок СВД — 3О; автоматів АК- 74 — 409; БТР — 47; БТР 

командирських — 2; автомобілів — 22; радіостанцій — 34; кабелю П-274 — 24 км; РЛС 

ближньої розвідки СБР-3 — 3. 

2.5 Організація танкового батальйону  
До складу танкового батальйону (рис. 2.3) входять:  

- командування батальйону; 

- підрозділи бойового забезпечення; 

- підрозділи технічного забезпечення; 

- підрозділи тилового забезпечення. 

2.5.1 До командування батальйону належать:  

- командир батальйону; 

- заступник командира батальйону; 

- заступник командира батальйону з виховної роботи; 

- заступник командира батальйону з озброєння; 

- заступник командира батальйону по тилу; 
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- помічник командира батальйону. 

2.5.2 До штабу батальйону входять:  

- начальник штабу, він же заступник командира батальйону; 

- заступник начальника штабу; 

- начальник зв'язку батальйону, він же командир взводу зв'язку; 

- інструктор РХБ захисту (прапорщик);  

- писар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Організаційно-штатна структура танкового 

батальйону танкової бригади 

 

Механізована 

рота 

Рота забезпечення 

Зенітний 
ракетний 

взвод 



 20 

2.5.3 Бойові підрозділи 

До бойових підрозділів входять три танкові роти.  

До складу танкової роти входять:  
- управління роти; 

- три танкові взводи. 

2.5.3.1 До складу управління роти входять:  

- командир роти; 

- заступник командира роти з виховної роботи; 

- заступник командира роти з озброєння; 

- старшина роти; 

- командир танка; 

- старший механік-водій. 

Всього в управлінні роти: особового складу — 6 чоловік; танків — 1.  

2.5.3.2 До складу танкового взводу входять:  

- командир взводу; 

- два командири танка; 

- один старший механік-водій; 

- два механіки-водії; 

- три навідники.  

Всього у складі танкового взводу : особового складу — 9 чоловік; танки — 3. 

Всього у танковій роті:  особового складу — 33 чоловіки; танків — 10. 

  

2.5.4 Взвод зв'язку  

Управління батальйоном здійснюється з командно-спостережного пункту, який 

розгортається на засобах взводу зв'язку.  

До складу взводу зв'язку входять:  

- відділення управління командира батальйону (командир танка-командир 

відділення; старший механік-водій; танк командирський); 

- відділення управління штабу батальйону (командир БМП-1К-командир 

відділення; радіотелефоніст; механік-водій-електрик; БМП-1К);  

- відділення зв'язку (командир відділення; старший радіотелефоніст; навідник-

оператор-телефоніст; три телефоністи-лінійні наглядачі; механік-водій-електрик). 

Всього у взводі зв'язку: особового складу — 12 чоловік; танк командирський — 1; 

БМП-1К — 1; один МТ-ЛБв — 1; гранатомет РПГ-7 — 1; автоматів АК-74 — 12; 

радіостанція Р-159 — 1; комутатор П-193М — 1; кабелю П-274м (П-275) — 12 км. 

2.5.5 Взвод технічного обслуговування 

До підрозділів технічного забезпечення відноситься взвод технічного 

обслуговування в складі: 

- командир взводу; 

- відділення технічного обслуговування (бронетанкового озброєння і техніки); 

- ремонтне відділення 

- евакуаційне відділення. 

2.5.5.1 До складу відділення технічного обслуговування (бронетанкового 

озброєння і техніки) входять:  
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- командир відділення;  

- старший майстер (з електро- і спецобладнання);  

- майстер (по механізмах заряджання);  

- майстер;  

- водій-слюсар.  

Всього у відділенні технічного обслуговування (бронетанкового озброєння і 

техніки: особового складу — 5 чоловік; майстерня технічного обслуговування МТО  на 

базі автомобіля  ЗІЛ-131 — 1; гранатомет РПГ-7 — 1. 

2.5.5.2 До складу ремонтного відділення входять:  

- командир відділення-механік; 

- два старших механіка;  

- майстер;  

- водій-моторист.  

Всього у ремонтному відділенні: особового складу — 5 чоловік; танкоремонтна 

майстерня ТРМ-А — 1. 

2.5.5.3 До складу евакуаційного відділення входять:  

- командир відділення-механік-водій;  

- старший механік;  

- водій-слюсар.  

Всього у евакуаційному відділенні: особового складу — 3 чоловіки; броньована 

ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-2 — 1; вантажний автомобіль Урал-4320 (під 

військово-технічне майно) — 1. 

Всього у взводі технічного обслуговування: особового складу — 14 чоловік; 

броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-2 — 1; танкоремонтна майстерня ТРМ-

А — 1; майстерня технічного обслуговування МТО — 1; вантажний автомобіль Урал-

4320 — 1; гранатомет РПГ-7 — 1. 

2.5.6 Взвод матеріального забезпечення 

До складу взводу матеріального забезпечення входять: 

- командир взводу; 

- автомобільне  відділення; 

- господарське відділення. 

2.5.6.1 До складу автомобільного відділення входять:  

- заступник командира взводу — командир відділення;  

- старший водій;  

- старший водій-заправник;  

- старший водій-радіотелефоніст;  

- три водії;  

- два водії-заправники.  

Всього у автомобільному відділенні:  

- особового складу  —  9 чоловік;  

- вантажних автомобілів:  

- Урал-4320 (під артилерійські боєприпаси) — 4;  

- Урал-4320 (під військово-технічне майно) — 1;  

- Урал-4320 (під майно рот) — 1; 
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- автомобільний пально-мастильний заправник АТМЗ-5-4320 — 1; 

- автомобільні пальні заправники ТЗ-8-255Б — 2. 

2.5.6.2 До складу господарського відділення входять:  

- командир відділення; 

- водій; 

- три кухарі.  

Всього у взводі матеріального забезпечення: особового складу  —  15 чоловік; 

автомобілів Урал-4320 — 6; автомобіль ЗІЛ-131 — 1; автомобільний пально-мастильний 

заправник АТМЗ-5-4320 — 1; автомобільні пальні заправники ТЗ-8-255Б — 2; кухня 

автомобільна ПАК-200 — 1; причеп-цистерна для води ЦВ-1,2 — 1. 

2.5.7 Медичний пункт батальйону 

До складу медичного пункту батальйону входять:  

- начальник медичного пункту-фельдшер (офіцер); 

- санітарний інструктор (прапорщик); 

- три водії-санітари; 

- санітар.  

Всього у медичному пункті: особового складу — 6 чоловік; санітарний автомобіль 

УАЗ-3962 (452А) — 1; автопричіп І-П-0,5 — 1. 

Всього у танковому батальйоні: особового складу — 157 чоловік; танків —31; 

БМП-1К — 1; МТ-ЛБв — 1; гранатомет РПГ-7 —  2; автомобілів — 15; БРЕМ-2 — 1; 

ТРМ-А — 1; МТО — 1. 
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3. Озброєння  механізованих і танкових підрозділів Сухопутних 

військ Збройних Сил України 
3.1 Озброєння  механізованого взводу 

 

 
 

БМП-2 

ПТРК «Штурм-С» 

 
РПГ-7В1 
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120-мм М «Сані» 

3.2 Озброєння підрозділів механізованого батальйону (роти) 

ПТРК «Конкурс-М» 

Колона БТР-4 

ПТРК «Метіс-М» 

АГС-17 
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3.3 Озброєння танкових підрозділів 

2С19 «Мста-С» 

Т-72Б Т-84 

Танк «Оплот» 
Т-64Б 
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3.4 Озброення підрозділів, які можуть додоватися або підтримувати дії 

батальйону (роти)  

2С3М1 «Акація» 

122-мм гаубиця Д-30А 

152-мм гаубиця «Мста-Б» 

ЗРАК «Тунгуска» 

2С19 «Мста-С» 

ПТРК  «Штурм-С» 

ПЗРК «Ігла» 
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Таблиця 3.1 ТАКТИКО-ТЕХНIЧНI  ХАРАКТЕРИСТИКИ  БОЙОВИХ  МАШИН  ПІХОТИ 

Характеристики БМП - 1 БМП - 2 

Бойова  вага, т              13.0 13.8 

Екіпаж, чол.                       2 + 8 2 + 8 

Озброєння:                       

- пушка                             ГСГ 73 мм АГ 30 мм 

- кулемет                          ПКТ 7.62 мм ПКТ 7.62 мм 

- ПТРК                              «Малютка» «Фагот» 

Боєкомплект, шт.                  
- до   пушки                      40 500 

- до кулемета                    2000 2000 

Швидкість, км /год.:              
- по суші                            65 65 

- по воді                             7 7 

Запас ходу, км:                  
- по шосе                           600 580 

- по ґрунтовій дорозі       550 530 

Таблиця 3.2 ТАКТИКО-ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИТАНКОВИХ ЗАСОБІВ 

Характеристики РПГ-7 РПГ-16 «Удар» РПГ-18 «Муха» 

Калібр ствола, мм         40 58 64 

Дальність стрільби, м    500 800 200 

Швiдкострiльнiсть, мін. 4 - 6 5 - 6 
одноразового 

використання 

Бронепробивність, мм         до 300 до 300 до 300 

Боєкомплект, шт.                20 20 4 

Таблиця 3.3 ОСНОВНІ ТАКТИКО-ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ 

Характеристики ПМ АК-74 АКСУ-74 РПК-74 

Калібр, мм                                     9 5.45 5.45 5.45 

Прицільна дальність, м                 50 1000 500 1000 

Дальність діючого вогню, м          500 500 500 

Початкова швидкість кулі, м /с    315 900 715 960 

Пробиваюча дія кулі по 

бронежилету, м                            
 550 500 550 

Ємкість  магазину, шт. 8 30 30 45 
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Таблиця 3.4 ОСНОВНІ ТАКТИКО-ТЕХНIЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКІВ 

Характеристики Т-72 Т-64 Б Т-80УД 

Маса, т                                                 41 39 41 

Екіпаж, чол.                                          3 3 3 

Озброєння: 

гармати (калібр, мм, тип)               125 ГСГ 125 ГСГ 125 ГСГ 

кулемет спарений, мм                   ПКТ  7, 62 ПКТ  7,62 ПКТ  7,62 

зенітний кулемет, мм                      НСВТ 12, 

7 
НСВТ 12,7 НСВТ 12,7 

Боєкомплект: 

артпострiлiв                                    39 39 39 

патронів 7,62-мм            2000 2000 2000 

патронів 12,7-мм            300 300 300 

Механізм (автомат) зарядження / артпострiлiв  (22) 28 28 

Швидкість руху, 

км /год.: 

максимальна по шосе          60 60 60 

по ґрунтовій дорозі 30...40 30...40 30...40 

Запас ходу, км: 
по шосе                      600 600 600 

по ґрунтовій дорозі          до 340 до 300 до 340 

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 
 

 У теперішній час механiзованi  (танкові)  пiдроздiли  Збройних Сил  України  

обладнанi  сучасною зброєю та бойовою технікою ,  що дозволяє у значної ступені 

підвищити їх ударні,  вогневі та маневрені можливості. 

Тверде знання організації, озброєння та бойових можливостей підрозділів дозволяє  

командирам  приймати обґрунтовані рішення щодо організації бою, більш ефективно 

застосовувати їх у сучасному загальновійськовому бою. 

 

 

Лекцію розробив  

Старший викладач  

кафедри загальновійськових дисциплін                               Геннадій ЗМІЇВСЬКИЙ 

 

Лекція обговорена і схвалена  

на засіданні кафедри,  

протокол №__________ 

від «______» _____________20___ р. 
 


