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ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ 

ПІДРОЗДІЛІВ РЕАКТИВНОЇ АРТИЛЕРІЇ В БОЮ 

 

В сучасних умовах воєнно-політичної обстановки на сході України, коли залишається загроза проведення 

повномасштабної наступальної операції проти України зі сторони Російської Федерації з метою розгрому 

угруповань Збройних Сил України у східних та південних районах і створення сухопутного коридору до окупованого 

Криму, актуальним залишається питання щодо визначення проблем у веденні бойових дії підрозділів реактивної 

артилерії, як складової частини артилерії Збройних Сил України, що виконує вагому частину завдань вогневого 

ураження противника. 

На основі оцінювання сучасних воєнних конфліктів та досвіду застосування військ в антитерористичній операції та 

операції Об’єднаних сил з застосуванням загальнонаукового методу аналізу, визначені особливості та основні шляхи 

розвитку способу ведення бойових дій підрозділами реактивної артилерії. Це стало підставою для розробки автором 

статті в якій викладенні рекомендацій щодо удосконалення способів бойового застосування підрозділів реактивної 

артилерії озброєних перспективним зразками реактивних систем залпового вогню та підвищення їх живучості в ході 

ведення бойових дій. 

Автором запропоновано розподіл типових об’єктів, які призначаються для вогневого ураження підрозділами 

реактивної артилерії на чотири групи цілей, розроблені загальні положення побудова бойового порядку та способу 

ведення бойових дій підрозділами реактивної артилерії на озброєнні яких можуть знаходитися перспективні 

реактивні системи залпового вогню БМ-21У "Верба", "Бастіон-02", БМ-21УМ "Берест", що визначає наукову новизну. 

 Встановлено, що живучість підрозділів реактивної артилерії в сучасних умовах ведення бойових дій буде 

забезпечуватися по різному. Автор дійшов висновку, що головним фактором, який буде впливати на обраний спосіб 

забезпечення живучості підрозділів реактивної артилерії є їх маневрені можливості. Тому запропоновано живучість 

підрозділів реактивної артилерії забезпечувати за рахунок маневру, який буде більш ефективний в порівняні з 

виконанням заходів інженерного забезпечення та тактичного маскування. 

Ключові слова: реактивна артилерія, вогневе ураження, маневр, живучість. 

 

Постановка проблеми. Аналіз локальних 

війн і збройних конфліктів за останні роки та 

антитерористичної операції на території До-

нецької та Луганської областей (АТО), операції 

Об’єднаних сил (ООС) свідчить, що неодмін-

ною умовою досягнення успіху під час ведення 

бою є передусім надійне вогневе ураження 

противника (ВУП), значну частину якого вико-

нують ракетні війська і артилерія (РВіА). За 

досвідом ведення бойових дій підрозділами ЗС 

України в АТО, частка обсягу завдань вогневого 

ураження для РВіА сягала до 90-95 % від 

загального обсягу завдань [1,2]. Необхідно за-

уважити, що до 85 % втрат противника під час 

ведення бойових дій на сході нашої держави 

були завданні саме підрозділами артилерії [3]. 

Поряд з тим за даними з [4], в останніх операціях 

багатонаціональних сил (БНС) з примушення до 

миру, коли авіація практично не брала участі у 

вогневому ураженні, артилерія виконувала до 90 

% вогневих завдань.  

Можливість виконувати завдання подавлен-

ня або знищення цілей, дистанційного мінуван-

ня місцевості, створення осередків пожеж, як на 

тактичну так і на оперативну глибину надає 

особливе місце реактивній артилерії (РА) у 

ВУП. Маючи високу вогневу міць, маневрені 

можливості та велику щільність вогню, підроз-

діли РА здатні різко знизити бойовий потенціал 

противника на обраних напрямках чи в обраних 

районах [5,6]. З огляду на це, провідні країни сві-

ту приділяють розвитку реактивних систем зал-

пового вогню (РСЗВ) велику увагу. Постійно 

проводяться розробки щодо збільшення даль-

ності стрільби РСЗВ, які організаційно входять 

до складу загальновійськових формувань.  

В останні роки, зважаючи на низький 

економічний потенціал, щодо розвитку на 
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необхідному та достатньому рівні таких засобів 

ВУП, як авіація та Військово-Морські Сили, а 

також враховуючи, що ВУП за досвідом АТО в 

своїй більшості покладалося на РВіА, основні 

зусилля вітчизняних конструкторських бюро 

були спрямовані на створення нових 

артилерійських систем, та ракетних комплексів. 

Як результат розробок, були представленні БМ-

21У "Верба", "Бастіон-02", БМ-21УМ "Берест".  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій [7,8] 

показує, що дослідження  питань саме бойового 

застосування підрозділів РА, озброєних 

сучасними РСЗВ приділяється мало уваги. А 

дослідження питання живучості підрозділів РА 

в бою, отримало свій розвиток після подій на 

сході нашої країни. Саме тому дослідження 

бойового застосування підрозділів РА є досить 

актуальним на сьогоднішній час. 

Мета статті. На даний час в 

загальновійськових формуваннях сухопутних 

військ ЗС України бойовий склад підрозділів РА 

представлений  РСЗВ БМ-21 “Град”. 

Рекомендації ведення бойових дій даних 

підрозділів в загальновійськовому бою чітко 

визначені в бойових статутах ЗС України [9,10]. 

У разі переозброєння підрозділів реактивної 

артилерії на новітні зразки РСЗВ  в теорії і 

практиці застосування підрозділів РА виникне 

певне протиріччя.  Рекомендації викладенні в 

бойових статутах ЗС України, якими повинен 

керуватися командир підрозділу реактивної 

артилерії визначенні для підрозділів озброєних 

РСЗВ БМ-21 “Град”, а фактично в бойовому 

складі у нього будуть знаходитися новітні 

зразки РСЗВ. Виходячи із зазначеного, метою 

статті є надання рекомендацій щодо способу 

ведення бойових дій та  забезпечення живучості 

підрозділів реактивної артилерії. 

Виклад основного матеріалу. За інформа-

цією з відкритих джерел [11,12,13], проведено 

порівняльну оцінку РСЗВ БМ-21У "Верба", 

"Бастіон-02", БМ-21УМ "Берест" вітчизняного 

виробництва методом спектрального аналізу. 

Види РСЗВ та їх тактико-технічні 

характеристики представлені в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Тактико-технічні характеристики реактивних систем залпового вогню вітчизняного виробництва 

Індекс 

Тактико-технічні характеристики 

Калібр Dmax Vmax 
Час на 

перезаряджання 

Кількість 

направляючих 

Час 

залпу  

Кількість 

обслуги  

БМ-21У 

"Верба" 
122,4 мм 40 км  

85 

км/год 
10 хв 40  20 с 5 чол 

БМ-21 

"Бастіон-02" 
122,4 мм 40 км 

85 

км/год 
7 хв 40 20 с 5 чол 

БМ-21УМ 

"Берест" 
122,4 мм 20 км 

90 

км/год 
10 хв 50 25 с 5 чол 

 

Відомо [14], що підрозділи РА завдяки прита-

манним їй властивостями найбільш ефективно 

застосовується для нанесення вогневого ура-

ження по відкрито розташованим цілям площею 

16…25 га, неброньованим або легко броньова-

ним цілям в районах зосередження, на вогневих 

позиціях. 

Виходячи з аналізу характеристик типових 

об’єктів, призначених для поразки підрозділами 

РА, з урахуванням перспективних ТТХ РСЗВ та 

використовуючи метод рангу важливості 

можливо здійснити їх умовний розподіл за 

чотирма групами. 

До об’єктів першої групи потрібно зарахува-

ти: ударні і вогневі засоби противника та засоби 

ППО в тактичній глибині під час залучення до 

ВУП авіації. Ударні засоби будуть включати 

авіацію сухопутних військ (армійську авіацію) 

на посадкових майданчиках (майданчиках підс-

коку, засідках). До вогневих засобів слід віднес-

ти – взводи РСЗВ та артилерійські батареї (взво-

ди) самохідних неброньованих та причіпних 

гармат на вогневих позиціях, в районах зосеред-

ження, очікування (відновлення боєздатності). 

До об’єктів другої групи необхідно 

зарахувати: пункти управління військами та 

зброєю, розвідкою та РЕБ (РЕП), командні 

пункти загальновійськових формувань перших 

ешелонів противника, передові командні пункти 

загальновійськових з’єднань.  

До об’єктів третьої групи необхідно 

зарахувати: живу силу і вогневі засоби (танки, 

бойові машини піхоти, бронетранспортери) в 

районах зосередження, очікування (відновлення 

боєздатності), колони механізованих (мотопі-

хотних, танкових) батальйонів першого, другого 
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ешелону на маршрутах висування. Відкриту 

живу силу повітряного десанту у районах 

висадки (збору).  

До об’єктів четвертої групи необхідно 

зарахувати: об’єкти інфраструктури в тактичній 

глибині, підрозділи технічного та тилового 

забезпечення. 

При безпосередньому ВУП основні зусилля 

підрозділів РА слід зосереджувати на ураженні 

типових об’єктах першої групи по мірі їх вияв-

лення та веденні контрбатарейної боротьби (КББ).  

Визначивши роль підрозділів РА в бою, 

участі їх у ВУП можливо визначити шляхи 

удосконалення способу ведення бойових дій 

підрозділів РА та підвищення їх живучості в 

ході бою. Досвід ведення військових операцій у 

Перській затоці, Сирії та на сході нашої держави 

свідчить, що правильне розміщення підрозділів 

РА, своєчасне їх переміщення та маневр із одно-

го району в інший не тільки підвищує ефектив-

ність виконання вогневих завдань, вводить 

противника в оману відносно створеної системи 

вогню артилерії (системи ВУП), але і підвищує 

їх живучість. Для виконання визначеного обсягу 

завдань підрозділи РА можуть займати вогневі 

позиції в основних, запасних та тимчасових 

районах. Основний район вогневих позицій 

призначають для виконання основного обсягу 

вогневих завдань у всіх видах бою. Запасний 

район вогневих позицій призначають для 

переміщення (маневру) підрозділів РА в бою. 

При цьому переслідується наступна мета:  

утримання  встановленої відстані між лінією 

бойового зіткнення своїх підрозділів з підрозді-

лами противника та районом вогневих позиції 

підрозділів РА, що може складати 3–6 км; 

недопущення ураження підрозділів РА вог-

невими засобами ближнього бою противника. 

Тимчасовий район вогневих позицій може 

призначатися для виконання окремих вогневих 

завдань.  

Воєнно-історичний досвід та наукові 

дослідження показують, що живучість 

підрозділів артилерії забезпечується по різному. 

Головним фактором, що буде впливати на 

обраний спосіб забезпечення живучості 

підрозділів артилерії є їх маневрені можливості. 

Враховуючи, що  підрозділи РА мають високі 

маневрені можливості їх живучість буде 

забезпечуватися – маневром. 

За результатами проведеного дослідження в 

кожному районі вогневих позицій підрозділу РА 

слід планувати 2–3 і більше вогневих позицій 

для ведення вогню та 1–2 очікувальні позиції. 

Очікувальні позиції призначаються поблизу 

вогневих позицій з метою підвищення 

живучості підрозділів РА. Вони призначаються 

в місцях де є природні укриття або 

фортифікаційні споруди.  Очікувальна позиція 

повинна забезпечувати маскування та захист 

особового складу озброєння і військової техніки 

підрозділів РА від вогню противника та швидке 

розгортання на визначену вогневу позицію.  

При наявності засобів навігаційної апара-

тури, приладів орієнтування – кожна РСЗВ може 

знаходитися на ділянці місцевості при відсут-

ності взаємної видимості інших РСЗВ. За таких 

умов доцільно встановити розміри вогневої 

позиції для реактивної артилерійської батареї до 

3 км. по фронту і в глибину. Тоді розміри району 

вогневих позиції батареї з урахуванням 2 – 3 

підготовлених вогневих позицій, очікувальної 

позиції їх взаємного розташування на відстані не 

менше 500 м. один від одної, може складати по 

фронту 6 – 9 км. і в глибину до 4 км. 

З аналізу ведення бойових дій підрозділами 

артилерії в сучасних збройних конфліктах, про-

понується послідовність вогневого циклу в інте-

ресах забезпечення живучості підрозділів РА в бою.  

З зайняттям району вогневих позицій під-

розділи РА розміщуються на очікувальній пози-

ції. Очікувальну позицію доцільно вибирати в 

центрі району вогневих позицій на віддаленні не 

ближче 1 км від кожної вогневої позиції. На 

очікувальній позиції озброєння і військова 

техніка підрозділів РА розміщуються в природ-

них укриттях або фортифікаційних спорудах. 

Озброєння та військова техніка ретельно маску-

ється. Охорона і оборона на очікувальній позиції 

здійснюється силами особового складу розра-

хунків. Важливим елементом очікувальної пози-

ції є обладнанні майданчики для заряджання 

РСЗВ та розміщення транспортно – 

заряджаючих машин (ТЗМ).  

З отриманням команди (сигналу) на виконан-

ня вогневого завдання чи до встановленого часу 

вогневий підрозділ РА залишає очікувальну по-

зицію з метою зайняття вогневої позиції. Номер 

вогневої позиції в середині району вогневих 

позицій призначає командир підрозділу.  

Виконавши вогневе завдання зі встановле-

ною нормою витрати, РСЗВ негайно залишають 

вогневу позицію та здійснюють маневр на май-

данчики для заряджання в межах очікувальних 
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позицій. У разі, виявлення засобами розвідки 

противника, її змінюють не залишаючи району 

вогневих позицій. Майданчики для заряджання 

необхідно готувати на кожну РСЗВ. Після заряд-

жання потрібно провести зміну ТЗМ. Безперерв-

ність забезпечення боєприпасами може бути до-

сягнута лише при наявності не менше двох ТЗМ 

на кожну РСЗВ. Завершивши заряджання, при 

наявності часу РСЗВ займають свої укриття на 

очікувальній позиції. З отриманням наступного 

вогневого завдання підрозділ РА висувається на 

призначену вогневу позицію. Така побудова 

вогневого циклу дозволить підрозділам РА зна-

ходиться на вогневій позиції до відкриття вогню 

не більше 3 хвилин, а після виконання вогневого 

завдання (залпу) час залишення вогневої позиції 

та виходу з під вогню противника у відповідь не 

буде перебільшувати 1–2 хвилини. Загальний 

час вогневого циклу з врахуванням часу на 

переміщення між вогневими позиціями та 

очікувальною позицією складатиме не більше 3 

хвилин в одну сторону, при цьому відкриття 

вогню з отриманням вогневого завдання 

можливе уже на п’ятій хвилині. 

Надлишковий час знаходження підрозділів 

РА на вогневій позиції ставить під загрозу її 

живучість. Для ведення противника в оману в 

якості вогневої позиції підрозділів РА 

пропонується ділянки доріг рокадного 

розміщення. Зайняття таких вогневих позицій 

значно скоротить час на зайняття та залишення 

вогневих позицій, а швидкість пересування 

підрозділів РА зросте в рази. 

Висновки. Таким чином запропонований 

розподіл типових об'єктів вогневого ураження, 

побудова бойового порядку а також 

послідовність вогневого циклу підрозділів РА з 

високою ймовірністю зможе підвищити 

ефективність виконання бойового завдання та 

забезпечити живучість підрозділів реактивної 

артилерії під час вогневої підтримки 

загальновійськового формування в ході бою. 
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Головченко Олег Владимирович,  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РЕАКТИВНОЙ 

АРТИЛЛЕРИИ В БОЮ 

В современных условиях военно-политической обстановки на востоке Украины, когда остается угроза проведения 

полномасштабной наступательной операции против Украины со стороны Российской Федерации с целью разгрома 

группировок Вооруженных Сил Украины в восточных и южных районах и создание сухопутного коридора в 

оккупированный Крым, актуальным остается вопрос определения проблем ведения боевых действия подразделений 

реактивной артиллерии, как составной части артиллерии Вооруженных Сил Украины, который выполняет 

значительную часть задач огневого поражения противника. 

На основе оценки современных военных конфликтов и опыта применения войск в антитеррористической операции и 

операции Объединенных сил с применением общенаучного метода анализа, определены особенности и основные пути 

развития способа ведения боевых действий подразделениями реактивной артиллерии. Это стало основанием для 

разработки автором статьи в которой изложены рекомендации по совершенствованию способов боевого применения 

подразделений реактивной артиллерии вооруженных перспективными образцами реактивных систем залпового огня и 

повышениея их живучести в ходе ведения боевых действий. 

Автором предложено распределение типовых объектов, предназначенных для огневого поражения подразделениями 

реактивной артиллерии на четыре группы целей, разработаны общие положения построение боевого порядка и способа 

ведения боевых действий подразделениями реактивной артиллерии на вооружении которых могут находиться 

перспективные реактивные системы залпового огня БМ-21У "Верба","Бастион-02", БМ-21УМ "Берест", что 

определяет научную новизну. 

Установлено, что живучесть подразделений реактивной артиллерии в современных условиях ведения боевых действий 

будет обеспечиваться по разному. Автор пришел к выводу, что главным фактором, который будет влиять на 

выбранный способ обеспечения живучести подразделений реактивной артиллерии является их маневренные 

возможности. Поэтому предложено живучесть подразделений реактивной артиллерии обеспечивать за счет маневра, 

который будет более эффективен в сравнении с выполнением мероприятий инженерного обеспечения и тактической 

маскировки. 

Ключевые слова: реактивная артиллерия, огневое поражение, маневр, живучесть. 

 

Holovchenko Oleh Volodymyrovych,  

DETERMINING THE METHOD OF ENSURING THE SURVIVABILITY OF THE REACTIVE ARTILLERY 

UNITS IN THE COMBAT 

In the current military-political situation in the east of Ukraine, when the threat of a full-scale offensive operation against Ukraine 

by the Russian Federation to destroy the groups of the Armed Forces of Ukraine in the eastern and southern regions and the 

creation of a land corridor to the occupied Crimea remains, the issue of determining military operations of the reactive artillery 

units, as part of the artillery of the Armed Forces of Ukraine, which performs a significant part of fire destruction of the enemy. 

Based on the assessment of modern military conflicts and the experience of the use of troops in the antiterrorist operation and the 

operation of the combined forces using the general scientific method of analysis, the features and the main ways of developing the 

method of warfare by rocket artillery units are determined. This was the basis for the development of the author’s article, which 

sets out recommendations for improving the methods of combat use of rocket artillery units armed with promising samples of 

multiple rocket launchers and increasing their survivability during the conduct of hostilities. 

The author proposed the distribution of typical objects intended for fire destruction by rocket artillery units into four groups of 

targets, general provisions were developed for building combat order and method of warfare by rocket artillery subunits in service 

of which the prospective multiple launch fire systems BM-21U "Verba", "Bastion-02", BM-21UM "Berest", which determines the 

scientific novelty. 

It has been established that the survivability of rocket artillery units in modern conditions of warfare will be provided in different 

ways. The author came to the conclusion that the main factor that will influence the chosen method of ensuring the survivability of 

rocket artillery units is their maneuverability. Therefore, it has been proposed to ensure the survivability of rocket artillery units 

with a maneuver that will be more effective in comparison with the implementation of engineering and tactical camouflage 

measures. 

Key words: reactive artillery, fire defeat, maneuver, survivability.  


