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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження визначена: 
потребою мати у складі Сил спеціальних операцій та Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України (далі ВМС ЗС України) частини спеціального призначення для 
ведення спеціальних дій на морському напрямку;  

необхідністю ретельного вивчення та узагальнення досвіду створення та функціо-
нування частин спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту у другій 
половині ХХ ст., виявлення позитивних і негативних тенденцій цього процесу, а також 
повчальних уроків з метою врахування їх в умовах окупації Російською Федерацією 
Кримського півострова та ведення антитерористичної операції на території Луганської та 
Донецької областей України; 

відсутністю у вітчизняній історичній науці цілісного, ґрунтовного й об’єктивного 
воєнно-історичного дослідження цієї теми. Її комплексне вивчення сприятиме 
поглибленню й актуалізації наукових знань про один з найважливіших напрямів збройної 
боротьби на морі – розвідувально-диверсійний. 

З огляду на актуальність теми у дисертації сформульовано наукове завдання, яке 
полягає у розкритті процесу та узагальненні досвіду створення та розвитку частин 
спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана відповідно до плану наукової та науково-технічної діяльності Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського у рамках науково-дослідної 
роботи “Розвиток воєнного мистецтва у ХХ – ХХІ століть” (шифр “Протидія”, номер 
державної реєстрації 0101U001455). В її межах здобувачем одноосібно розкрито 
передумови створення диверсійно-розвідувальних підрозділів флотів провідних країн 
світу та особливості їх застосування в Першій світової війні, висвітлено досвід розвитку 
подібних частин і підрозділів у міжвоєнний період, а також досліджено бойову 
діяльність водолазів-розвідників Чорноморського флоту Радянського Союзу у воєнних 
конфліктах другої половини ХХ ст. Зазначена науково-дослідна робота стала базовою 
для підготовки дисертаційної роботи. 

Здобувач також взяв участь у виконанні науково-дослідної роботи “Історія 
будівництва Збройних Сил України (1991–2011 рр.)” (шифр “Історія-20”, номер державної 
реєстрації 0101U001035). Автор одноосібно розробив п. 1.2 “Створення та реформування 
загальної структури Збройних Сил України” і п. 2.2 “Розвиток загальної структури 
Збройних Сил України”, в яких розкрито історичні передумови і досвід формування та 
розвитку частин спеціального призначення розвідки у ВМС ЗС України та актуалізовано 
потребу вивчення світового досвіду з означеної проблематики. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розкритті та 
узагальненні досвіду створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) з виробленням рекомендацій для їх врахування в 
сучасних умовах відродження ВМС ЗС України.  

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 
з’ясувати стан наукової розробленості теми, охарактеризувати джерельну базу та 

методи наукового дослідження;  
визначити вплив зарубіжного і радянського досвіду формування та застосування 
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флотських частин спеціального призначення у першій половині ХХ ст. на створення 
подібних частин на Чорноморському флоті;  

розкрити процес створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту у період після закінчення Другої світової війни до розпаду 
Радянського Союзу, визначити зміст основних організаційних заходів і їх результати; 

дослідити еволюцію завдань та їх вплив на структуру частин спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту; 

встановити особливості організації бойової підготовки частин спеціального 
призначення Чорноморського флоту та розкрити внесок у розвиток тактики та озброєння 
і військової техніки сил спеціальної розвідки Військово-Морського Флоту СРСР; 

на основі узагальнення і систематизації досвіду створення та розвитку частин спе-
ціального призначення Чорноморського флоту (1953–1992 рр.), виробити рекомендації 
щодо використання результатів дослідження у діяльності ВМС ЗС України в умовах 
сьогодення. 

Об’єкт дослідження – розвідка Чорноморського флоту. 
Предмет дослідження – досвід створення та розвитку частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) 
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали загально-

наукові принципи історизму, об’єктивності, системності та конкретності. Вони 
реалізовані через використання загальнонаукових методів наукового пізнання: аналізу і 
синтезу (досліджено об’єктно-предметну сферу розвитку частин спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту), класифікації (систематизовано історіо-
графічну і джерельну базу дослідження, виділено тематичні напрями висвітлення подій), 
структурно-функціонального (досліджено взаємозв’язки елементів різного ієрархічного 
рівня в структурі частин спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту, 
розкрито їх роль і місце в загальній системі розвідки військово-морського флоту й у 
збройній боротьбі на морі). Логічний метод дав змогу виявити передумови і фактори 
впливу на розвиток зазначених частин, підготовку і застосування водолазів-розвідників, 
об’єднати й узагальнити виявлені історичні факти, зробити висновки та розробити 
рекомендації щодо їх врахування у сучасних умовах. Спеціальні методи історичного 
дослідження, зокрема історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-
типологічний та історико-біографічний, дозволили детально вивчити суперечливий і 
багатогранний процес створення та функціонування частин спеціального призначення 
Чорноморського флоту, виявити провідні напрями, загальне та особливе, встановити 
тенденції в їх еволюції, а також з’ясувати роль реальних людей у реалізації цього 
процесу. Поєднання названих принципів та методів дозволило реалізувати мету та 
завдання дослідження. 

Хронологічні межі дослідження зумовлені предметом наукового пошуку й 
охоплюють період 1953–1992 рр. Вибір нижньої межі – 1953 р. – пов’язаний зі 
створенням на радянському Чорноморському флоті першої частини спеціального 
призначення – 6-го морського розвідувального пункту. Вибір верхньої межі – 1992 р. – 
обумовлений підпорядкуванням 1464-го розвідувального пункту спеціального 
призначення Чорноморського флоту Збройним Силам України.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що під час вирішення 
наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-історичною наукою, у дисертації 
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вперше: 
узагальнено та систематизовано досвід створення та функціонування частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.), запропо-
новано та обґрунтовано авторську періодизацію цього процесу; 

розкрито завдання, що вирішували частини спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту (1953–1992 рр.), встановлено взаємозв’язок між ними та транс-
формаціями її структури, ролі і місця у збройній боротьбі на морі; 

з’ясовано зміст основних організаційних заходів керівництва Військово-Морського 
Флоту СРСР і Чорноморського флоту зі створення на Чорному морі частин спеціального 
призначення розвідки в означених хронологічних межах, встановлено їх позитивні та 
негативні аспекти; 

виявлено особливості організації бойової підготовки, її спрямованість та результати, 
розкрито внесок частин спеціального призначення ЧФ у розвиток тактики, озброєння і 
військової техніки сил спеціальної розвідки ВМФ СРСР; 

визначено тенденції розвитку частин спеціального призначення розвідки Чорно-
морського флоту в означений період.  

Уточнено та доповнено:  

знання про формування та застосування флотських частин спеціального 
призначення у першій половині ХХ ст.; 

відомості щодо воєнно-політичної обстановки на Чорноморському флоті після 
розпаду СРСР і набуття Україною незалежності, наслідків включення 1464-го розвіду-
вального пункту Чорноморського флоту до складу Збройних Сил України, випробувань 
спеціального озброєння, техніки і спорядження для частин спеціального призначення 
розвідки та їх використання в умовах Чорного моря. 

Набула подальшого розвитку історіографія за напрямом дослідження та введено до 
наукового обігу джерела, що раніше не використовувалися. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні наукового 
підґрунтя для подальших воєнно-історичних розробок з даної тематики, сприянні 
розширенню знань військових фахівців з питань формування, розвитку та застосування 
частин спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту у 1953–1992 рр., 
пошуку способів вирішення аналогічних завдань у сучасних умовах. Викладені у 
дисертації матеріали, окремі теоретичні висновки, положення й узагальнення мають 
прикладний характер і суттєво доповнюють знання з історії військово-морського 
будівництва на теренах України.  

Вони також можуть бути використані при підготовці офіцерського складу для 
підрозділів та частин спеціального призначення розвідки ВМС ЗС України та Сил 
спеціальних операцій ЗС України, проведенні воєнно-історичних досліджень, підготовці 
наукових праць, підручників, посібників, навчально-методичних, довідкових та інших 
матеріалів з воєнно-морської історії України, а також у навчальному процесі вищих 
військових навчальних закладів Міністерства оборони України для поліпшення 
підготовки офіцерських кадрів.  

Фактичний матеріал, узагальнення та висновки дисертаційного дослідження 
використовуються у навчальному процесі Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського під час вивчення навчальних дисциплін “Історія війн і 
воєнного мистецтва” та “Бойове (оперативне) забезпечення Військово-Морських Сил”.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим дослідженням. 
Усі наукові результати за темою дослідження одержані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дослідження 
доповідалися на Міжнародній науковій військово-історичній конференції “Холодна 
війна”: історія та уроки (1946–1991)” (Севастополь, 3–5 жовтня 2012 р.), 1-й Міжнародній 
науково-практичної конференції “Военно-исторические чтения”, (Керч, 18–19 лютого 
2013 р.), Міжнародній науковій військово-історичній конференції “Перша світова війна: 
історія та уроки. 1914–1915 рр.”, (Київ, 4–5 вересня 2014 р.), Всеукраїнській науковій 
конференції “Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії” (Севастополь,  
6–7 жовтня 2011 р.), науково-практичних та науково-технічних конференціях: “Морська 
могутність України: проблеми та перспективи розвитку, роль та місце Військово-
Морських Сил Збройних Сил України у захисті національних інтересів на морі” (Київ, 20 
грудня 2013 р.) та “Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки” (Київ, 
15–18 грудня 2015 р.), а також на міжвузівських науково-практичних семінарах: 
“Будівництво Збройних Сил України: історичний аспект” (Київ, 24 лютого 2011 р.) і 
“Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку 
ХХІ ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 24 травня 2012 р. і 23 травня 2013 р.). 

Основні результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр воєнної 
історії та оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені 
Івана Черняховського (2011–2017 рр.).  

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 
висвітлені у 19 опублікованих працях: колективній монографії, 6 статтях у наукових 
фахових виданнях, з яких одна у закордонному, а також у 12 статтях у збірниках 
матеріалів і тез доповідей науково-практичних конференцій та семінарів. 

Структура дисертації відповідає меті та завданням дослідження. Робота 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (407 
найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 289 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено наукове завдання, об’єкт, 
предмет, мету і завдання дослідження, окреслено його хронологічні межі, а також 
показано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, висвітлено 
особистий внесок дисертанта й апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі “Історіографія, джерельна база та методи дослідження” 
проаналізовано літературу за темою дослідження та джерельну базу, а також визначено 
й охарактеризовано методи проведення дослідження. 

Історіографія створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) представлена науковими працями російських та 
українських дослідників, що розкривали окремі аспекти цієї теми.  

Радянська та сучасна західноєвропейська історіографія, у зв’язку зі специфікою 
діяльності цих частин, висвітлювала переважно досвід створення та застосування 
флотських розвідувально-диверсійних підрозділів і частин під час Першої і Другої 
світових війн, а також у воєнних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ ст. Використання 
певного фактологічного матеріалу, що міститься в працях радянських і західно-
європейських дослідників, дозволив розкрити історію виникнення та розвитку 
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підрозділів і частин для ведення спеціальних дій на морі, зокрема на Чорноморському 
флоті. 

Сучасна російська історіографія за темою дисертації представлена працями 
загального характеру, де різні її аспекти висвітлюються фрагментарно, у загальному 
контексті матеріалу, що досліджувався. У воєнно-історичних працях російських 
дослідників В. Сікорського, О. Сергєєва, а також у науково-популярних виданнях за 
авторством А. Колпакіді та Д. Прохорова, В. Степакова, В. Пащиці1 та інших, 
розкриваються питання створення частин і підрозділів особливого призначення розвідки 
радянського флоту у повоєнні роки за досвідом їх застосування під час німецько-
радянської війни, опрацювання їх тактики, випробування окремих зразків спеціального 
озброєння, техніки і спорядження для водолазів-розвідників у період 1953–1968 рр. 

У працях колективу авторів під керівництвом С. Козлова, а також М. Монакова, 
М. Матюшіна, А. Чікіна, А. Тараса (Д. Міллера)2 та інших, історичні події, що 
досліджуються, висвітлюються у загальних рисах, зокрема, особливості створення і 
функціонування 6-го морського розвідувального пункту і 17-ї окремої бригади 
спеціального призначення Чорноморського флоту у період 1953–1990 рр., випробування 
на Чорному морі підводних засобів руху, водолазного спорядження та спеціального 
озброєння, історичний огляд бойової підготовки та бойової служби водолазів-розвідників 
Чорноморського флоту у Середземному морі у складі 5-ї оперативної ескадри тощо. 
Разом з тим окремі російські автори не точно наводять певні дати і фактологічні дані 
щодо створення флотських спеціальних частин розвідки, відомості щодо їх 
організаційно-штатної структури, командного складу тощо. Зібрані ними відомості з 
різних відкритих джерел не мають ґрунтовного аналізу та структуризації. 

Загалом, аналіз сучасної російської історіографії засвідчив, що обрана тема 
дисертації комплексно не розкрита, поданий авторами матеріал має загалом описовий 
характер і містить суперечливі відомості.  

Вітчизняна історіографія теми дослідження представлена дисертаційними і 
монографічними працями, а також статтями, виданими у наукових фахових виданнях та 
збірниках наукових конференцій і семінарів. Як встановлено, українська історіографія 
створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки Чорноморського 
флоту у визначених хронологічних межах бере початок з дисертації І. Фурмана3, в якій 
автор у загальних рисах висвітлив питання застосування водолазів-розвідників 
Чорноморського флоту у воєнних конфліктах другої половини ХХ ст. У наступних своїх 
працях4 автор розкрив першопричини створення радянських флотських підрозділів і 

                                                           
1
 Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ. Очерки истории российской военной разведки. Кн. 2. – М.: Олма-Пресс, 2000. – 

285 с.; Степаков В. Спецназ России. – СПб: Изд. Дом “Нева”; М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2002. – 383 с.; Пащиц В. 

Подводный спецназ России. – М.: “Эксмо”, 2006. – 288 с. 
2
 Спецназ ГРУ: Очерки истории. Историческая энциклопедия в 4 книгах. [Кн. 2:] История создания: от рот к бригадам. 

1950–1979 гг. / Козлов С. В. и др. – М.: СПСЛ, Русская панорама, 2009. – 424 с.; Монаков М. С. Военно-морская наука в России: 

происхождение, возникновение и становление национальной системы знаний о вооруженной борьбе на море. – М.: Кучково 

поле, 2011. – 560 с.; Матюшин Н. Ф. 17-я оперативная эскадра кораблей Тихоокеанского флота. Исторический обзор 23 лет 

советского и российского военно-морского присутствия в Южно-Китайском море. 1979–2002 гг. – М.: Кучково поле, 2011. – 

496 с.; Чикин А. Морские дьяволы. – М.: Вече, 2010. – 352 с.; Миллер Д. Подводный спецназ: история, операции, снаряжение, 

вооружение, подготовка боевых пловцов. – Мн.: Харвест, 1999. – 432 с. 
3
 Фурман І. І. Розвиток воєнного мистецтва флотів у локальних війнах та збройних конфліктах при веденні самостійних дій 

(1967–1988): дис. … канд. іст. наук: 20.02.22 / Нац. акад. оборони України; Ігор Іванович Фурман. – Київ, 2006. – 238 с. 
4
 Фурман І. І. Застосування диверсійно-розвідувальних підрозділів військово-морських сил у збройній боротьбі на морі: 

досвід світових війн та воєнних конфліктів післявоєнного періоду // Труди академії: зб. наук. праць Нац. акад. оборони 
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частин спеціального призначення у міжвоєнний період, висвітлив досвід їх застосування 
на Чорному морі у 1942–1944 рр., а також звернувся до проблематики створення на 
Чорноморському флоті у повоєнний період 6-го морського розвідувального пункту, 
поглядів вищого військово-морського керівництва СРСР на роль і місце спеціальних 
частин розвідки у структурі флоту, показав еволюцію основних завдань водолазів-
розвідників у збройній боротьбі на морі.  

Інший український дослідник Д. Вєдєнєєв одноосібно та у співавторстві з 
Г. Биструхіним і А. Семуком1 у загальних рисах висвітлив історію зародження та 
розвитку в Радянському Союзі флотських частин спеціального призначення розвідки, 
зокрема Чорноморського флоту, а також розкрив основні фактори, що безпосередньо 
впливали на цей процес у другій половині ХХ ст.  

Окремі аспекти створення флотських частин спеціального призначення розвідки 
розкриваються в науково-дослідних роботах шифр “Протидія” та “Історія-20”2, що 
виконувалися у Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського. У цих працях, що є вагомими історіографічними доробками з обраної 
дисертаційної теми, висвітлюються передумови створення диверсійно-розвідувальних 
підрозділів флотів провідних країн світу та особливості їх застосування в ході Першої 
світової війни, досвід створення в СРСР подібних частин і підрозділів у міжвоєнний 
період, досліджується бойова діяльність водолазів-розвідників Чорноморського флоту у 
воєнних конфліктах другої половини ХХ ст., розкривається історія формування частин 
спеціального призначення розвідки у ВМС ЗС України та актуалізується потреба 
вивчення у цьому контексті світового досвіду. Загалом в сучасній українській 
історіографії обрана проблематика розкрита недостатньо повно. 

Отже, проведений аналіз праць сучасних російських і українських дослідників 
свідчить, що актуальна проблематика створення та розвитку частин спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) висвітлена фрагментарно. 
Комплексне її вивчення залишилося поза увагою дослідників, що є певною прогалиною 
в новітній воєнно-історичній науці.  

При підготовці дисертації опрацьовано широке коло історичних джерел, які 
відрізняються за видами походження та інформаційним наповненням. Джерельна база 
дослідження систематизована та поділена на кілька груп: опубліковані та архівні 
документи і матеріали; історичні формуляри й історичні довідки частин спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту; спогади ветеранів цих частин та учасників 
історичних подій; військові періодичні друковані та електронні видання; довідникові 
видання; науково-популярні та документальні відеофільми та фотографічні матеріали; 
підручники та навчальні посібники. 

                                                                                                                                                                                                            

України. – 2009. – №2 (89). – С.238-245; Фурман І. І. Передумови створення та розвиток розвідувально-диверсійних частин і 

підрозділів Військово-Морського Флоту Радянського Союзу // Воєнна історія. – 2010. – №6 (54) – С.34-43; Фурман І. І. Дії 

розвідувально-диверсійних сил та засобів військово-морських сил на Чорному морі у роки Великої Вітчизняної війни // Воєнна 

історія. – 2011. – № 6 (60). – С.59-71; Фурман І. І. Створення підводних розвідувально-диверсійних сил та засобів військово-

морських сил в Радянському Союзі у міжвоєнний період (1918–1939 рр.) // Воєнно-історічний вісник. – 2011. – № 1. – С.98-101. 
1
 Вєдєнєєв Д. В. Військово-морський спецназ СРСР // Міжнародний видавничий будинок “Секретні матеріали”. Серія 

“Кримінальний відділ”. – 2009. – № 12 (39). – С.77-88; Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г.С., Семука А.І. Гострі кігті орла. Сили 

спеціальних операцій США: історія та сучасність: Монографія. – К.: К.І.С., 2010. – 400 с. 
2
 Розвиток воєнного мистецтва у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть. – Заключний звіт НДР (шифр “Проти-

дія”). – К.: НУОУ, 2014. – 151 с.; Історія будівництва Збройних Сил України (1991–2011 рр.). – Звіт НДР (заключний, шифр 

“Історія-20”). – К.: НУОУ, 2011. – 314 с. 
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У фондах Галузевого державного архіву Міністерства оборони України автором 
опрацьовано матеріали 10 справ, зокрема “Колекція штатів, табелів до штатів та 
переліки змін до них військових частин та установ Збройних Сил СРСР”, “Військова 
частина 34391 (А1594)”, “Адміністративне управління Генерального штабу Збройних 
Сил України”. Вони містять відомості щодо виконання водолазами-розвідниками 
навчальних і бойових завдань, змін в організаційно-штатній структурі військових частин, 
особливостей забезпечення повсякденної діяльності у період дислокації на о. Перво-
майський, а також наявності озброєння, техніки і спорядження та їх випробування в 
умовах Чорного моря. У фонді “Партійний комітет (партком) комуністичної партії 
України Чорноморського морського пароплавства” Державного архіву Одеської області 
автором опрацьовано матеріали 6 справ, які містять відомості щодо обставин та 
наслідків терористичних нападів на судна Чорноморського морського пароплавства 
СРСР у 1975 та 1986 рр., що обумовило потребу залучати водолазів-розвідників 
Чорноморського флоту до участі у боротьбі з морським тероризмом. У роботі 
використані також опубліковані документи і матеріали щодо бойового застосування 
радянських водолазів-розвідників у роки німецько-радянської війни, особливості 
виконання ними бойових завдань, тактичних характеристик водолазного спорядження і 
техніки тощо. Історичний журнал та історичні довідки частин спеціального призначення 
розвідки Чорноморського флоту, що містяться в архіві морського центру спеціального 
призначення ВМС ЗС України, дозволили встановити періоди розвитку зазначених 
частин, уточнити зміст і особливості виконання завдань, що на них покладалися, 
відомості про керівний склад, основні заходи бойової та оперативної підготовки тощо. 
Вагомими джерелами, що сприяли уточненню певного фактологічного матеріалу з 
раніш закритих питань, є спогади командування та особового складу частин 
спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту, зокрема А. Карпенка, 
В. Авінкіна, Г. Захарова та інших. 

Опрацьовані науково-довідкові видання дозволили уточнити сутність ключових 
понять, вжитих у дисертації, що мають відповідне смислове навантаження. Певним 
чином доповнюють джерельну базу українські та російські військові періодичні 
друковані та електронні видання, хоча вони є мало інформативними. Під час підготовки 
дисертації використані науково-популярні та документальні відеофільми та фотографічні 
матеріали, передусім з власного електронного архіву автора. Завдяки ним більш доказово 
обґрунтовано окремі положення дисертації, а також підготовлено додатки. Навчальні 
посібники, що розроблялися і видавалися у вищих військових навчальних закладах 
Радянського Союзу, Російської Федерації та України, дозволили уточнити певні 
теоретичні положення щодо особливостей застосування підводних диверсійних сил і 
засобів у мирний і воєнний час та розкрити способи їх дій в ході виконання завдань. 

Отже, джерельна база дослідження є достатньо репрезентативною для 
комплексного опрацювання обраної теми, повноцінного її розкриття та досягнення 
поставленої мети. 

У другому розділі “Досвід створення та застосування розвідувально-
диверсійних сил і засобів для дій на морі у першій половині ХХ століття” 
досліджено зарубіжний і радянський досвід зародження та становлення флотських 
розвідувально-диверсійних сил, розроблення спеціального спорядження, озброєння і 
техніки для дій у підводному просторі, а також їх практичне використання у Першій і 
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Другій світових війнах. 
Аналіз джерел засвідчив, що ідея використовувати водне середовище як шлях для 

скритного проникнення до об’єктів противника та проведення розвідувально-
диверсійних дій має давню історію. Вона певним чином реалізовувалася у Давній Греції і 
Персії. Під час російсько-турецької війни 1877–1878 рр. на Чорноморському театрі 
воєнних дій, з метою протидії переважаючому османському флоту, Морське міністерство 
Російської імперії вперше у світовій практиці сформувало на р. Дунай спеціальну 
команду плавців-водолазів для розвідки місць базування ворожих кораблів та підведення 
під них мін. Дунайських плавців можна вважати першим підрозділом спеціального 
призначення Чорноморського флоту. 

Проте, першість у створенні та результативному застосуванні професійних 
розвідувально-диверсійних підрозділів на морі належить Королівським військово-
морським силам Італії. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. два італійських 
флотських офіцера інженер-капітан 3 рангу Раффаєле Россетті та лейтенант медичної 
служби Раффаєле Паолуччі на керованій торпеді “Mignatta” приховано проникли в порт 
Пула та потопили австро-угорський лінійний корабель “Viribus Unitis”. Цей досвід також 
продемонстрував спроможність військових флотів малими силами досягати результатів у 
протиборстві з переважаючим противником та дозволив уперше визначити основні 
завдання, що могли вирішувати водолази-розвідники у збройній боротьбі на морі: 
потайне знищення морських і берегових об’єктів противника та розвідка його 
узбережжя. 

Після Першої світової війни спираючись на італійський досвід Великобританія та 
США почали активно формувати у складі своїх військових флотів штатні підрозділи 
спеціального призначення та створювати підводні спеціальні засоби для виконання 
диверсійно-розвідувальних завдань. Вони активно використовувалися під час Другої 
світової війни на різних морських театрах воєнних дій. Але беззаперечне лідерство у 
цьому належало Італії, яка вперше у воєнно-морській історії включила до Морського 
Генерального штабу відділ з вивчення можливостей застосування штурмових засобів, 
завданням якого було визначено координацію і забезпечення діяльності підрозділів 
спеціального призначення, а також розроблено й успішно застосовано водолазне 
спорядження, передусім дихальні апарати замкнутого типу, підводні засоби руху та 
підривні заряди. Практика використання підводних засобів руху під час Другої світової 
війни дозволила США сформулювати основне їх призначення, яке не втратило 
актуальності до теперішнього часу – для здійснення розвідувально-диверсійних дій на 
узбережжі противника доставка водолазів-розвідників повинна здійснюватися тільки 
приховано і підводним шляхом.  

Досвід воєнних конфліктів другої половини ХХ ст. висвітлив розширення масштабу 
застосування іноземними флотами розвідувально-диверсійних сил і засобів – від 
узбережжя противника до дій проти об’єктів у глибині його території, а також завдань, 
що покладалися на них у війні на морі – від розвідувально-диверсійних дій різного 
характеру до участі у блокадних діях з морського напряму, підтримки сухопутних військ, 
розвідки та розмінування берегової смуги на ділянках висадки морських десантів, 
проведення рейдових дій в тилу противника. Для їх виконання постала потреба 
опрацьовувати нові тактичні прийоми, мати спеціальну зброю та спорядження. У 
дисертації доводиться, що іноземний досвід певною мірою враховувався керівництвом 
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радянського ВМФ у повоєнні роки під час визначення структури та завдань частин 
спеціального призначення розвідки, способів знищення бойових кораблів (суден) 
противника та доставки водолазів-розвідників до об’єктів дій та напрямів розвитку 
водолазного спорядження і спеціальних засобів.  

У Військово-Морському Флоті СРСР створення розвідувальних підрозділів 
спеціального призначення почалося на початку 30-х рр. ХХ ст. Цей процес був 
пов’язаний з розробленням індивідуальних рятувальних засобів для виходу моряків-
підводників з аварійного підводного човна через торпедні апарати. Ідея використання 
засобів порятунку для бойового застосування належала військовим лікарям І. Савічєву і 
М. Кривошеєнку та військовому інженеру Г. Кролю, за ініціативою яких у 1938 р. на 
Тихоокеанському флоті було проведене перше спеціальне дослідницьке навчання з 
висадки легководолазів через торпедні апарати підводного човна у підводному 
положенні з коротким боєм, диверсією та їх поверненням на підводний човен. Подібне 
навчання було також проведене в 1940 р. у Севастополі, результати якого були визнані як 
важливі та необхідні для подальшої практичної реалізації. Однак цей досвід не набув 
належного розвитку внаслідок консерватизму радянського військово-морського 
керівництва у питанні ролі підрозділів спеціального призначення у збройній боротьбі на 
морі та їх місця у системі флоту. 

Першою в СРСР суто флотською частиною спеціального призначення стала 
створена у вересні 1941 р. на Балтійському флоті Рота особливого призначення (РОП, 
командир лейтенант І. Прохватілов). У роки німецько-радянської війни її основними 
завданнями були: розвідка бойових кораблів і транспортів противника в базах, пунктах 
базування і в прибережних зонах, наведення на них ударних сил флоту; розвідка і 
знищення важливих об’єктів противника в прибережній зоні; розвідка районів висадки 
десантів і безпосередня участь в перших ешелонах висадки; взаємодія з партизанськими 
загонами і силами опору, їх постачання і керівництво ними; забезпечення висадки і 
ведення розвідки підрозділами агентурної розвідки; захоплення полонених та документів 
противника, підйом документів і зброї із затоплених ворожих кораблів та підводних 
човнів. На Чорному морі діяв розвідувальний загін особливого призначення (РЗОП, 
командир старший лейтенант С. Осіпов), сформований у березні 1944 р. з 10 водолазів-
розвідників. Цей підрозділ вів розвідку кораблів (суден) противника та наводив на них 
авіацію, підводні човни та торпедні катери, а також піднімав важливі документи та цінне 
обладнання із затоплених ворожих кораблів. Досвід бойового застосування радянських 
водолазів-розвідників засвідчив їх спроможність виконувати широкій спектр розвіду-
вальних і диверсійних завдань в інтересах флотського та фронтового командування, які 
не можуть виконувати розвідувальні частини інших родів сил (військ) військово-
морських сил. Проте восени 1945 р., після завершення війни, РОП і РЗОП були 
розформовані керівництвом Головного штабу ВМФ СРСР з формулюванням “за 
непотрібністю у мирний час”. З цієї ж причини напрацьовані розробки спеціальних 
технічних засобів, спорядження та озброєння для дій водолазів-розвідників у підводному 
просторі також залишилися нереалізованими.  

Загалом, аналіз зарубіжного та радянського досвіду створення та застосування 
флотських частин (підрозділів) спеціального призначення у першій половині ХХ ст. 
засвідчив їх унікальність у вирішенні спеціальних завдань у збройній боротьбі на морі 
та, відповідно, потребу мати їх у складі флоту. Цей досвід став важливим фактором, що у 
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1953 р. значно вплинув на відродження подібних частин у структурі розвідки 
радянського флоту.  

У третьому розділі “Створення та функціонування частин спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту у 1953–1992 роках” розглянуто 
особливості формування та діяльність 6-го морського розвідувального пункту (6-й МРП), 
17-ї окремої бригади спеціального призначення розвідки (17-а обр СпП) та 1464-го 
розвідувального пункту спеціального призначення (1464-й РП СпП) Чорноморського 
флоту. 

У дисертації встановлено, що в СРСР у повоєнні роки першу флотську частину 
спеціального призначення – 6-й МРП (командир капітан 1 рангу Є. Яковлєв), було 
відроджено на Чорноморському флоті у 1953 р. Місцем її дислокації став Севастополь, а 
з 1961 р., з метою забезпечення автономної та прихованої підготовки водолазів-
розвідників до бойових завдань – о. Первомайський. Цим спростовується поширена у 
наукових колах версія, що передумовами створення цієї військової частини стали 
загибель лінкора “Новороссийск” у Севастополі у 1955 р. або розвідувальна діяльність 
британського бойового плавця Л. Кребба проти радянського крейсера “Орджоникидзе” у 
Портсмуті в 1956 р. 

Фактичними передумовами до цього були початок “холодної війни”, розміщення 
країнами НАТО на Середземноморському театрі воєнних дій, який мав стратегічне 
значення, тактичних і оперативно-тактичних ракетних комплексів з ядерними та 
хімічними боєголовками, атомних підводних човнів і літаків-носіїв ядерної зброї, систем 
постачання ядерних боєприпасів тощо. Це спонукало керівництво радянського флоту до 
пошуку адекватних сил і засобів для їх виявлення та негайного, у разі потреби, 
знищення. Такі завдання могли виконати лише спеціальні флотські розвідувально-
диверсійні частини і підрозділи, які були б навчені використовувати водне середовище як 
шлях проникнення на ворожі об’єкти та мали б відповідні підготовку, озброєння й 
спорядження. Тому, основними завданнями новоствореного    6-го МРП були: ведення 
прихованого спостереження з води безпосередньо в портах та військово-морських базах 
противника; розвідка і диверсії на його узбережжі та під водою. Відповідно до цих 
завдань в 6-му МРП були створені два основні загони – розвідувально-диверсійний і 
розвідувальний. 

На формування 6-го МРП і підготовку її особового складу негативно впливали такі 
фактори: відсутність штатних підрозділів матеріально-технічного забезпечення, що 
відволікало від заходів бойової підготовки; відсутність спеціального водолазного 
спорядження та технічних засобів, що обумовлювало застосування водолазів-розвідників 
як підрозділи військової розвідки чи розвідку морської піхоти; протиріччя серед 
військово-морського керівництва різних рівнів з питань призначення спеціальних частин 
у війні на морі та їх підпорядкування. Але, не зважаючи на ці труднощі, особовий склад 
6-го МРП практикою численних навчань довів свою унікальність у вирішенні 
спеціальних завдань як самостійно, так і спільно з іншими родами сил (військ) Чорно-
морського флоту, а також спроможність результативно діяти як окремий рід сил флоту.  

У подальшому, розширення спектру завдань, що покладалися на 6-й МРП, 
обумовило зміни в його організаційно-штатній структурі: для ведення радіотехнічної 
розвідки та забезпечення надійного двостороннього зв’язку між водолазами-розвідниками 
та об’єктом доставки був введений загін радіотелеграфістів і радіометристів; для 
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випробування нових зразків спеціальної техніки, озброєння і спорядження створено 
навчально-випробувальну групу; нарощування присутності і бойового потенціалу флотів 
країн НАТО в регіоні, передусім Туреччини і 6-го флоту США в Середземному морі, 
зумовило потребу бути готовим виконувати завдання у цих регіонах і наростити бойові 
можливості, відповідно, розширити штат 6-го МРП до бригади.  

Новостворена 15 серпня 1968 р. 17-а обр СпП (перший командир капітан 1 рангу 
І. Алексєєв) у своєму складі вже мала такі бойові підрозділи: загін водолазів-розвідників; 
загін водолазів підводного мінування; загін водолазів радіо- та радіотехнічної розвідки; 
роту спеціального радіозв’язку та роту зв’язку. Штатну чисельність бригади було 
збільшено у три рази: зі 128 до 412 осіб. Особовий склад 17-ї обр СпП почав нести 
бойову службу на кораблях 5-ї оперативної ескадри в Середземному морі з метою 
вивчення театру воєнних дій, а в разі початку збройної агресії проти СРСР – бути 
готовими негайно приступити до виконання розвідувально-диверсійних завдань проти 
морських і берегових об’єктів противника, передусім ядерного нападу. Важливим 
завданням також були приховане проведення радянських підводних човнів через 
Середземноморські протоки, участь у заходах протипідводно-диверсійного забезпечення, 
а також розвідка з морського напряму ворожих протидесантних загороджень і 
протидесантної оборони. 

Водолази-розвідники 17-ї обр СпП Чорноморського флоту першими почали 
виконувати спеціальні бойові завдання під час війни у В’єтнамі, на Близькому Сході 
(1973 р.) та в Нікарагуа (1984 р.). Вони вели розвідку, знищували підводні, надводні і 
берегові об’єкти противника, розміновували суднохідні фарватери тощо. У мирний час 
на них вперше були покладені непритаманні їх призначенню завдання: участь в 
антитерористичних заходах на Кубі під час ХІ-го Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів (1978 р.), виконання підводних робіт на теплоході “Адмірал Нахімов”, який 
затонув біля Новоросійська (1986 р.) тощо. Загалом, 17-та обр СпП була єдиною в СРСР 
військовою частиною з таким широким колом завдань та відповідною організаційно-
штатною структурою. Вона стала невід’ємною унікальною складовою у системі розвідки 
радянського флоту. 

У 1973 р. було остаточно визначено місце частини спеціального призначення 
розвідки Чорноморського флоту в системі операцій ВМФ СРСР, зокрема, в перших 
операціях флоту. Водолази-розвідники повинні були вести розвідку і знищувати 
(виводити з ладу) ворожі морські об’єкти в пунктах постійного та маневреного базування 
ще до виходу їх у райони бойового призначення, а також важливі об’єкти берегової 
інфраструктури. 

Особливістю у підготовці особового складу водолазів-розвідників до виконання 
завдань за призначенням було те, що вона мала за мету приховане виведення їх у тил 
противника основними шляхами – повітряним та морським, передусім підводним, і 
спрямовувалася на дії як у звичайних кліматичних умовах, так і в суворих умовах 
Заполяр׳я. Відповідно до цього, а також у залежності від умов виконання завдань, 
розроблялися та вдосконалювалися спеціальне озброєння, водолазне спорядження та 
підводні засоби руху. У період 1950–1970 рр. вони еволюціонували від загально-
армійської зброї та примітивного індивідуального рятувального водолазного спорядження 
до спеціальної зброї, засобів розвідки та підводного зв’язку, підводних засобів руху, 
досконалого водолазного спорядження та повітрянодесантної техніки.  
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У період, що досліджується, водолазами-розвідниками Чорноморського флоту 
безпосередньо були випробувані: підводні засоби руху типу “Протей”, “Сирена” та 
надмалий підводний човен “Тритон”; індивідуальні дихальні апараті типу ИДА; необхідні 
для підводного плавання навігаційні та гідроакустичні засоби типу НПВ та МГВ 
відповідно; спеціальна зброя – спеціальний підводний пістолет (СПП-1) та автомат 
підводний спеціальний (АПС), парашут водолаза (ПВ-3) та інше озброєння та 
спорядження. Окремі їх зразки і сьогодні знаходяться на озброєнні частин спеціального 
призначення ВМС ЗС України.  

Наприкінці 1960-х – початку 1980-х рр. відмічається зростання кількості і масштабу 
навчань, а також їх ускладнення: від тактичних, що проводилися під керівництвом 
командування бригади, до флотських навчань Чорноморського та Північного флотів 
оперативного та стратегічного рівнів із залученням підрозділів спеціального призначення 
інших видів збройних сил СРСР, внутрішніх військ МВС і КДБ. У період 1968–1989 рр. 
водолази-розвідники брали участь у 114-ти навчаннях тактичного, оперативного та 
стратегічного рівнів, які проводилися на теренах Закавказького, Одеського та Київського 
військових округів.  

У зв’язку із завершенням “холодной війни” у Збройних Силах СРСР, зокрема, ВМФ 
розпочалося скорочення озброєння та чисельності особового складу. Так, 1 грудня 
1990 р. 17-а обр СпП була переформована у 1464-й РП СпП (командир капітан 1 рангу 
А. Карпенко). Його штатну структуру приведено у відповідність до штату розвідувального 
пункту. Цей період характеризувався політичною нестабільністю та економічною кризою 
в державі, відсутністю перспектив особового складу частини у подальшій службі. 
Розпочалося вивезення військової техніки та призначення водолазів-розвідників на 
вакантні посади в інші розвідувальні пункти Північного та Тихоокеанського флотів. Ці 
умови значно погіршили морально-психологічний стан військовослужбовців та членів їх 
родин і, відповідно, знизили інтенсивності бойової підготовки. У період 1990–1992 рр. 
водолази-розвідники брали участь лише у 4 навчаннях тактичного рівня. 

Заради збереження військової частини було вирішено звернутися до вищого 
керівництва України з проханням включити її до складу Збройних Сил України. 9 квітня 
1992 р., завдяки чіткій і рішучій позиції командира і за підтримки усього її особового 
складу, з якого 85% офіцерів були росіяни, 1464-й РП СпП один з перших на Чорно-
морському флоті склав присягу на вірність народові України з дотриманням усіх законів і 
чинних військових статутів. Україна отримала під свою юрисдикцію унікальну військову 
частину колишнього радянського військово-морського флоту зі штатною зброєю, 
військовою технікою, спеціальним спорядженням, комплектом керівних документів, а 
також з навченим особовим складом.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягало у розкритті 
процесу та узагальненні досвіду створення та розвитку частин спеціального призначення 
розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) 

Основними теоретичними та практичними результатами дослідження стали такі 
положення: 

Аналіз історіографії та джерельної бази за обраною темою засвідчив, що наукова 
проблематика створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 
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Чорноморського флоту (1953–1992 рр.), незважаючи на її актуальність і наукове 
значення, дотепер повноцінно розкрита не була. Вона, враховуючи її закритий характер, 
знайшла лише фрагментарне висвітлення у працях українських та російських 
дослідників. 

Використання широкої джерельної бази дало змогу комплексно дослідити предмет 
дослідження, надало обґрунтованості та достовірності науковим положенням і 
висновкам дисертаційного дослідження. 

Появі в Радянському Союзі у другій половині ХХ ст. флотських частин 
спеціального призначення розвідки передував зарубіжний і власний досвід. Встановлено, 
що ідея скритного проникнення під водою до об’єктів противника та проведення 
розвідувально-диверсійних дій має давню історію. Проте вперше в історії війн на морі її 
на високотехнологічному рівні реалізували ВМС Італії у 1918 р. Застосувавши 
спеціально створені підрозділи водолазів-розвідників і підводні засоби для їх доставки, 
вони продемонстрували спроможність малими силами досягати значних результатів у 
протиборстві з переважаючим противником. Після Першої світової війни за італійським 
досвідом у військових флотах, передусім Великобританії та США, почали створюватися 
розвідувально-диверсійні сили і засоби, які стали невід’ємною складовою флоту та 
набули унікальний досвід під час Другої світової війни та у воєнних конфліктах другої 
половини ХХ cт. на різних морських театрах воєнних дій. Іноземний досвід враховувався 
керівництвом радянського ВМФ під час визначення структури та завдань частин 
спеціального призначення розвідки, способів знищення сил флоту противника, вибору 
шляхів доставки до об’єктів дій, а також напрямів розвитку водолазного спорядження, 
спеціального озброєння і військової техніки. 

В СРСР процес створення флотських розвідувально-диверсійних частин почався на 
початку 30-х рр. ХХ ст. і тривав майже десятиріччя. Лише з початком німецько-
радянської війни були створені перша спеціальна частина – Рота особливого 
призначення Балтійського флоту і розвідувальний загін особливого призначення на 
Чорноморському флоті. Досвід бойового застосування радянських водолазів-розвідників 
засвідчив їх спроможність виконувати широкий спектр спеціальних завдань в інтересах 
флотського та фронтового командування, не властивих іншим родам сил (військ) 
військово-морських сил і видам збройних сил: розвідка і знищення своїми силами 
ворожих кораблів (суден) в пунктах їх базування та важливих об’єктів в прибережній 
зоні, а також наведення на них ударних сил флоту; розвідка районів і розмінування місць 
висадки десантів і безпосередня участь у перших ешелонах висадки; підтримка дій 
сухопутних військ; проведення рейдових дій в тилу противника; спільні дії з 
партизанськими загонами і силами опору, їх постачання і керівництво ними; 
забезпечення висадки і ведення розвідки підрозділами агентурної розвідки; захоплення 
полонених та документів противника, підйом документів і зброї противника із 
затоплених кораблів та підводних човнів тощо. Отже, очевидною є потреба мати у складі 
військово-морських сил частини і підрозділи спеціального призначення. 

Для виконання завдань у підводному просторі є потреба мати спеціальні технічні 
засоби, зброю та спорядження, а також напрацювати тактичні прийоми їх застосування. 
Цю роботу вперше розпочали фахівці італійського флоту ще у роки Першої світової 
війни, за результатами якої було розроблено досконале водолазне спорядження, дихальні 
апарати замкнутого типу, підводні засоби руху та підривні заряди. У подальшому 
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основні ідеї і певні технології їх виготовлення розповсюдилися на флотах 
Великобританії, США, Німеччини, СРСР та інших. Практикою використання підводних 
засобів руху у реальній бойовій обстановці під час світових війн було доведено, що 
доставка водолазів-розвідників на узбережжя противника для проведення розвідувально-
диверсійних дій повинна здійснюватися тільки приховано і підводним шляхом. Це 
свідчить, що розвиток технічних засобів руху, спеціального озброєння і спорядження для 
водолазів-розвідників не є другорядним напрямом і повинен враховувати кращі світові 
технології. 

Аналіз зарубіжного та радянського досвіду створення та застосування флотських 
частин (підрозділів) спеціального призначення у першій половині ХХ ст. засвідчив їх 
унікальність у збройній боротьбі на морі та, відповідно, потребу мати їх у складі флоту. 
Цей досвід став важливим фактором, що у 1953 р. значно вплинув на відродження 
подібних частин у структурі розвідки радянського флоту.  

Розвиток частин спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту у 
другій половині ХХ ст. відбувався в залежності від воєнно-політичної обстановки, зміни 
якої визначали трансформацію завдань, організаційно-штатну структуру та 
спрямованість заходів бойової підготовки. Він пройшов три періоди: 

1953–1968 рр. – формування 6-го МРП, визначення його ролі, місця, завдань у 
збройної боротьбі на морі, а також підпорядкованості, створення навчально-матеріальної 
бази, розроблення керівних документів і методик підготовки водолазів-розвідників, 
початок випробувань та удосконалення спеціального озброєння, спорядження і техніки, 
вироблення нових способів дій;  

1968–1990 рр. – із загостренням воєнно-політичної обстановки, нарощуванням бо-
йового потенціалу флотів країн НАТО, розширилося коло та ускладнився зміст завдань, 
надходило та активно випробувалося новітнє озброєння, військова техніка та спеціальне 
спорядження, відбулося переформування 6-го МРП в 17-у обр СпП, з нарощуванням її 
бойових можливостей, розширенням географії застосування водолазів-розвідників та 
практики виконання ними завдань в реальних бойових діях в ході воєнних конфліктів; 

1990–1992 рр. – завершення “холодної війни” та розпаду СРСР, занепад Радянських 
Збройних Сил, зменшення обсягу завдань, що покладалися на флотські частини 
спеціального призначення розвідки, зменшення бойового потенціалу 17-ої обр СпП, 
значне її скорочення та переформування у 1464-й РП СпП, складання присяги особовим 
складом на вірність українському народові, включення військової частини до складу 
Збройних Сил України.  

Загальна особливість цих періодів полягала в тому, що частини спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту створювалися і розвивалися як один із 
унікальних засобів протидії переважаючому імовірному противнику. 

Досвід підготовки та застосування частин спеціального призначення 
Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) дозволив дослідити еволюцію завдань, що 
вирішували водолази-розвідники. Їх умовно зведено у три групи:  

бойові – приховане спостереження за противником з води в його портах та 
військово-морських базах; розвідка та знищення (виведення з ладу) ворожих морських, 
повітряних і підводних об’єктів ядерного нападу та протикорабельних ракетних 
комплексів; розвідка узбережжя противника, протокових зон, системи протидесантної 
оборони тощо; диверсійні дії проти ворожих надводних, підводних і берегових об’єктів, 
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мінування внутрішніх і зовнішніх фарватерів; несення бойової служби на кораблях 5-ї 
оперативної ескадри у Середземному морі; 

завдання бойової підготовки – удосконалення шляхів виведення водолазів-
розвідників у тил противника (надводного, підводного, повітряного); удосконалення 
водолазної підготовки; проведення спільних навчань з частинами (підрозділами) 
прикордонних, внутрішніх військ, регіональних підрозділів МВС і КДБ, армії та флоту; 
підготовка приписних військовозобов’язаних та водолазів-розвідників інших силових 
відомств; участь в дослідних навчаннях тощо. 

випробування нових зразків озброєння і військової техніки – участь у випробуваннях 
та удосконаленні озброєння для водолазів-розвідників, засобів розвідки, водолазного 
спорядження, підводних засобів руху, повітрянодесантної техніки тощо.  

Враховуючи специфіку діяльності водолазів-розвідників, вони залучалися до 
виконання завдань, які вважалися до середини 1980-х рр. непритаманними їм, зокрема: 
участі у пошуково-рятувальних діях; протипідводно-диверсійне забезпечення цивільних 
суден в іноземних портах; участь в антитерористичних заходах тощо.  

Таким чином у 1953–1992 рр. було розширене коло завдань, які повинні були 
вирішувати водолази-розвідники Чорноморського флоту у мирний і воєнний час. 

Встановлено, що зміни організаційно-штатної структури частин спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту відбувалися в залежності від змін обсягу та 
змісту завдань, що на них покладалися. У мирний час зазначені вище бойові завдання 
вирішувалися у формі бойової служби способом несення бойового чергування на 
кораблях 5-ї оперативної ескадри у Середземному морі в готовності виконати 
розвідувально-диверсійні дії проти морських та берегових об’єктів противника. У 
воєнний час розвідувально-диверсійні дії мали проводитися в ході перших операцій 
флоту з метою розвідування базування кораблів (суден), гідротехнічних споруд та 
берегових об’єктів противника і їх знищення (виведення з ладу).  

Різноманітність способів ведення розвідувально-диверсійних дій та якісна підгото-
вка водолазів-розвідників Чорноморського флоту дозволяли максимально результативно 
вирішувати поставлені завдання у різних умовах збройної боротьби на морі. 

Підготовка водолазів-розвідників Чорноморського флоту здійснювалася, зазвичай, 
безпосередньо на навчально-тренувальній базі військової частини. У кожному визначе-
ному нами періоді вона мала свої особливості. У першому періоді були відпрацьовані 
керівні документи, в яких визначено засади підготовки водолазів-розвідників. Основни-
ми формами підготовки стали тренування та навчання. Другий період характеризувався 
ускладненням навчально-бойових завдань та зростанням кількості навчань. Відмічається 
перехід від навчань тактичного рівня, що проводилися під керівництвом командування 
частини, до загальнофлотських, окружних та стратегічних навчань, при цьому, кількість 
останніх значно зросла. У третьому періоді кількість навчань, тренувань та їх інтенсив-
ність, передусім оперативного та стратегічного рівнів, значно знизилася. Підготовка бу-
ла спрямована лише на підтриманні водолазів-розвідників на достатньому професійному 
рівні.  

Одним з важливих напрямів діяльності частин спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту у період, що досліджувався, було випробування спеціального 
озброєння, спорядження і військової техніки для водолазів-розвідників флоту. Як вста-
новлено, для першого періоду було характерним розроблення та випробування макетних 
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зразків підводних засобів руху та удосконалення водолазного спорядження. У другому 
періоді, що був найбільш продуктивним, створювалися більш досконалі зразки озброєн-
ня, водолазного спорядження та підводних засобів руху, надводна та повітрянодесантна 
техніка. Третій період, найкоротший за часом, був найменш результативним, оскільки 
нових зразків на озброєння частини не надходило і, відповідно, випробування не прово-
дилися. 

У роботі виявлено тенденції розвитку частин спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту (1953–1992 рр.), а саме:  

розширення обсягу завдань сил спеціальної розвідки флоту та ускладнення їх  
змісту;  

залежність завдань, що покладалися на частини спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту, від військово-політичної обстановки; 

залежність змін організаційно-штатної структури частин спеціального призначення 
розвідки Чорноморського флоту від змін обсягу та змісту завдань. 

У дисертації сформульовано рекомендації щодо впровадження результатів 
дослідження у практику підготовки та розвитку ВМС ЗС України. 

Досвід створення та функціонування частин спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) висвітлив, що для виконання розвідувально-
диверсійних завдань треба мати і розвивати подібні частини у складі ВМС ЗС України.  

Ураховуючи специфіку, водолази-розвідники повинні залучатися не до 
загальновійськових дій на суходолі, а протидіяти противнику виконанням розвідувально-
диверсійних завдань переважно у водному середовищі за своїм прямим призначенням. 

В умовах війни з Росією та існуючою диверсійною загрозою проти ВМС 
ЗС України відпрацювати у найкоротший термін нормативно-правову базу та залучити 
водолазів-розвідників до протипідводно-диверсійного захисту сил флоту. 

Організаційно-штатна структура має бути бригадною і включати окремі 
розвідувальні та диверсійні підрозділи, а також підрозділи їх забезпечення. 

Для доставки водолазів-розвідників ВМС ЗС України до об’єктів розвідувально-
диверсійних дій та їх повернення необхідні сучасні підводні засоби руху та їх носії. 
Враховуючи загальносвітові тенденції, доцільно розвивати надмалі підводні човни 
власного виробництва на вітчизняній базі.  

Відродити практику проведення навчань водолазів-розвідників ВМС ЗС України з 
частинами (підрозділами) ДПС України та СБУ для спільних дій з охорони важливих 
державних та військових об’єктів, а також забезпечення недоторканності державного 
кордону України з морського напряму, зокрема, у підводному просторі. 

Запровадити підготовку офіцерів для частини спеціального призначення розвідки 
ВМС ЗС України в Інституті Військово-Морських Сил  Національного університету 
“Одеська морська академія” (м. Одеса). 

Перспективними напрямами подальших наукових пошуків можуть бути: досвід 
створення, підготовки та застосування частин і з’єднань спеціального призначення 
військово-морських сил провідних країн світу; розвиток вітчизняних і зарубіжних 
флотських сил і засобів протипідводно-диверсійної оборони; підготовка і застосування 
біотехнічних систем у збройній боротьбі на морі тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Фролов С. М. Створення та розвиток частин спеціального призначення 
розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця 
на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет оборони України 
імені Івана Черняховського, Київ, 2017. 

У дисертації на основі вивчення праць радянських, українських і зарубіжних 
дослідників, архівних та опублікованих документів і матеріалів, мемуарної літератури та 
низки інших джерел показано стан наукової розробленості теми, розкрито процес та 
узагальнено досвід створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) 

Проаналізовано закордонний і радянський досвід формування та застосування 
флотських частин спеціального призначення у першій половині ХХ ст., який став 
підґрунтям для створення частин спеціального призначення розвідки на Чорно-
морському флоті у визначений в дисертації період. 

Запропоновано авторську періодизацію процесу розвитку частин спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) та з’ясовано особливості 
кожного з них. 

Висвітлено зміни у поглядах керівництва Військово-Морського Флоту СРСР і 
Чорноморського флоту та з’ясовано зміст основних організаційних заходів зі створення 
на Чорному морі частин спеціального призначення розвідки (1953–1992 рр.), 
встановлено їх позитивні та негативні аспекти. 

Розкрито завдання, що вирішували частини спеціального призначення розвідки 
Чорноморського флоту, показано їх трансформацію в залежності від змін воєнно-
політичної обстановки, а також зміни організаційно-штатної структури.  

Показано роль і місце частин спеціального призначення розвідки Чорноморського 
флоту у структурі флоту та у збройній боротьбі на морі, визначено тенденції їх розвитку. 

Розкрито систему підготовки водолазів-розвідників Чорноморського флоту, її 
спрямованість та результати в залежності від змін завдань і розвитку спеціального 
озброєння і військової техніки у кожному з визначених історичних періодів.  

Висвітлено процес створення спеціального озброєння, спорядження і військової 
техніки для водолазів-розвідників та її випробування в умовах Чорного моря. 

Показано, що набутий у 1953–1992 рр. досвід став фундаментом, на якому почали 
розвиватися частини спеціального призначення ВМС ЗС України. 

У роботі сформульовано рекомендації щодо впровадження результатів дослідження 
у теорію і практику підготовки та розвитку ВМС ЗС України. 

Ключові слова: Військово-Морський Флот СРСР, частини спеціального 
призначення розвідки Чорноморського флоту, 6-й морський розвідувальний пункт, 17-а 
окрема бригада спеціального призначення розвідки, 1464-й розвідувальний пункт 
спеціального призначення, водолази-розвідники, бойові плавці.  
 



 20 

ANNOTATION 

Frolov S. М. Is creation and development of intelligence military units of the Special 
Forces of the Black Sea fleet (1953–1992). – Qualifying scientific work on the rights of the 
manuscript. 

Dissertation on the receipt of scientific degree of PhD of historical sciences after speciality 
20.02.22 is military history. National defense university of Ukraine the name of Ivan Chernia-
khovskyi, Kyiv, 2017. 

In dissertation on the basis of study the soviet, Russian and Ukrainian researchers, ar-
chived materials, published documents, memoir literature and row of other sources the state of 
scientific worked out of theme is exposed, a process is exposed and experience of creation and 
development of intelligence military units of the special forces of the Black Sea fleet is general-
ized (1953–1992)  

Foreign and soviet experience of forming and application of naval intelligence military 
units of the special forces is analyzed in the first half of ХХ century, that was soil for creation of 
intelligence military units of the special forces the Black Sea fleet in a certain in dissertation pe-
riod; 

An authorial division into periods of process of development of intelligence military units 
of the special forces of secret service of the Black Sea fleet is offered (1953–1992) and features 
are found out each of them. 

Tasks that decided by intelligence military units of the special forces of the Black Sea fleet 
are exposed, their transformation is shown depending on the changes of military-political situa-
tion and also changes of organizationally-regular structure.  

A place and role of intelligence military units of the special forces of the Black Sea fleet 
are shown in the structure of fleet and in the struggle at the seaside and their progress trend. 

Changes in the looks of guidance of Navy of the USSR and Black Sea fleet are reflected 
and maintenance of basic organizational measures on creation at the Black seaside of intelli-
gence military units of the Special Forces (1953–1992) is found out their positive and negative 
aspects set. 

The training system of combat divers of the Black Sea fleet, her orientation and results, is 
exposed depending on the changes of tasks and development special armament and military 
equipment in each historical period. 

The process of test of the special armament, equipment and military equipment for the 
combat divers of the Black Sea fleet is reflected. 

It is shown that the experience purchased in 1953–1992 became foundation on that 
intelligence military a unit of the special forces of Ukrainian Navy has begun to develop. 

On the basis of the conducted analysis recommendations are set in the research results 
introduction in a theory and practice of training and development of Ukrainian Navy. 

Keywords: Navy of the USSR, intelligence military units of the Special Forces of the 
Black Sea fleet, 6th maritime intelligence point, 17th separate brigade of the Special Forces, 
1464th intelligence point of the Special Forces, divers, combat divers. 
 


