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2.1. Закони Ньютона 

Механіка Ньютона ґрунтується на таких принципах: взаємо-
дія між тілами передається миттєво (теорія далекодії); простір є 
вмістилищем для предметів і не пов’язаний з часом, який сам по 
собі спливає рівномірно і безвідносно до будь-чого, тобто він є 
абсолютним, однаковим для всіх систем відліку. 

Головні засади класичної механіки відображені у трьох      
законах Ньютона. 

Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, у 
яких тіло перебуває в стані спокою або рівномірного прямоліній-
ного руху доти, доки дія інших тіл не виведе його з цього стану.  

Головне у першому законі Ньютона таке:  
а) існування інерціальних систем відліку – систем, у яких 

тіло перебуває у стані спокою або рівномірного прямолінійного 
руху; 

б) стан спокою і рівномірного прямолінійного руху є один 
стан; 

в) зміна стану відбувається внаслідок дії на тіло інших тіл. 
За реальних умов цей закон важко перевірити, бо практично 

неможливо уникнути дії інших тіл на конкретне тіло (притягання 
тіл до Землі, опору середовища). Проте, абстрагуючи й екстрапо-
люючи результати експериментів у закономірно змінних умовах, 
можна переконатися, що він з цілковитою достовірністю описує 
велике коло спостережуваних фактів. 

Здатність тіл зберігати стан спокою або рівномірного пря-
молінійного руху називають інертністю тіл, а саме це явище – 
інерцією. Тому перший закон Ньютона називають законом  
інерції, а систему відліку, у якій виконуються закони Ньютона, –   
інерціальною. Можна довести, що будь-яка система відліку, яка 
рухається рівномірно і прямолінійно стосовно інерціальної, також 
є інерціальною. Вони є головними системами відліку в механіці. 

Другий закон Ньютона. Тіло може змінити свій стан (на-
приклад, швидкість руху) і набути прискорення лише під час дії 
на нього іншого тіла. Кількісною мірою дії інших тіл на будь-яке 
тіло є сила. Сила – величина векторна. Внаслідок дії сили тіло 
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набуває прискорення або деформується. Одиницею сили є нью-
тон. Один ньютон – це така сила, яка, діючи на тіло масою 1 кг, 
спричинює його прискорення 1 м/с2. Різні тіла під час дії на них 
конкретної сили рухаються з різними прискореннями, тобто чи-
нять різну протидію зміні їхнього стану, виявляючи інертність, а 
отже, впливають на власне прискорення. Що більша інертність 
тіла, то менше прискорення спричинює сила цьому тілу. Мірою 
інертності тіла є маса. 

Досліди свідчать, що прискорення, якого набуває тіло під час 
взаємодії з іншим тілом, залежить від сили, яка діє на тіло, і маси 
тіла: 

a ∼
m
F

. 

Другий закон Ньютона: прискорення, що його набуває тіло 
під дією сили, прямо пропорційне силі, яка діє на тіло, обернено 
пропорційне масі тіла і за напрямом збігається з силою. У СІ 
коефіцієнт пропорційності дорівнює одиниці, тому другий закон 
Ньютона записують так:  

 aF m= .  
Якщо на якусь матеріальну точку діє кілька сил, то кожна з 

них надає точці такого прискорення, яке визначене другим зако-
ном Ньютона так, ніби інших сил нема. Це називають принци-
пом незалежності дії сил. Прискорення, якого набуває тіло вна-
слідок одночасної дії кількох сил, є таке саме, якби на тіло діяла 
лише одна сила, що дорівнює векторній сумі всіх сил, що діють. 
Цю векторну суму називають рівнодійною силою і її треба розу-
міти в застосуванні лише до матеріальної точки. Тоді другий   
закон Ньютона сформулюємо так: добуток маси тіла на його 
прискорення дорівнює рівнодійній усіх сил, які діють на це тіло. 

Ньютон сформулював цей закон у загальнішому вигляді. 
Введемо поняття імпульсу тіла: 

 vm=p .  
Імпульсом тіла називають фізичну величину, яка дорівнює 

добуткові маси тіла на його  швидкість.  
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Другий закон Ньютона стверджує, що швидкість зміни  
імпульсу тіла дорівнює рівнодійній усіх сил, що діють на тіло: 

 
∑ == FFp

idt
d

.                    
(2.1) 

Рівняння (2.1) називають рівнянням руху тіла. У класичній   
механіці m = const, тому з виразу (2.1)випливає: 

Fap
=== m

dt
md

dt
d v

, 

тобто 
Fa =m . 

Отже, останнє рівняння є окремим випадком загального виразу 
(2.1). 

З формули (2.1) отримуємо 
 pF ddt = .  

Вираз dtF  називають імпульсом сили. Його зміст полягає в    
такому: якщо на якесь тіло короткочасно подіяла сила, то зміна 
імпульсу цього тіла дорівнює імпульсові сили. 

Основна задача механіки полягає в тому, щоб, по-перше, 
знаючи координати і швидкості кожного тіла системи в конкрет-
ний момент часу, тобто знаючи стан системи, визначити сили, які 
спричинюють цей рух; по-друге, знаючи сили, що діють на тіло, 
визначити закони руху цього тіла. Отже, другий закон Ньютона 
визначає головні кількісні співвідношення між динамічними і 
кінематичними характеристиками тіл. 

Третій закон Ньютона. Будь-яка дія одного тіла на інше 
завжди взаємна, у природі нема односторонньої дії, тому третій 
закон Ньютона називають законом дії і протидії. Він стверджує, 
що сили, з якими взаємодіють два тіла, однакові за модулем і 
протилежні за напрямом: 

 2112 FF −= .  
Ці сили завжди діють парами, вони однієї природи і прикла-

дені до різних тіл, тому ніколи не зрівноважуються.  
Значення цього закону полягає в тому, що він пояснює, звід-

ки береться сила, щό є її джерелом. Вона сама собою не існує, а 
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завжди пов’язана з взаємодією тіл. Тобто єдиним джерелом сили, 
що діє на якесь тіло, є інше тіло. Якщо немає значення, яке саме 
тіло діє на це конкретне, то кажуть просто, що на тіло діє сила.  

У законах Ньютона є дві нові невідомі величини: маса тіла m 
і сила F. Тому потрібно домовитись, як на досліді визначити хоча 
б одну з них. Є простий спосіб для визначення одиниці маси. 
Розглянемо такий дослід: два тіла масами m1 і m2 з’єднані пружи-
ною, а пружину стиснено і закріплено (рис. 2.1). 

Якщо звільнити пружину, то тіла під дією однакових за     
модулем, але протилежних за напрямом сил з різними приско-
реннями розійдуться так, що 

 2211 amam = ,  

або                                              
1

2
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a
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= , 

 
звідки 
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2
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a
am = . 

Отже, вимірявши 
прискорення a1 і a2 , 
знаходять відношення 
мас. Якщо одну з них 
узяти за еталон, то мо-
жна відшукати іншу. 

 

 

 
 
Рис. 2.1. Порівняння мас двох тіл 


