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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Досвід воєнних конфліктів першої 
половини ХХ ст. засвідчив, що у військовій справі відбулись значні зміни. Передусім 
це пов’язано з науково-технічним прогресом, що призвело до появи на полях битв 
принципово нового озброєння і військової техніки (ОВТ): танків, літальних апаратів, 
бойових отруйних речовин, нарізної стрілецької та артилерійської зброї. 

У цей період активно розвивається бойова залізнична техніка (БЗТ). Її універ-
сальність і висока вантажопідйомність надавали можливість встановлювати на ній 
різноманітні вогневі засоби. Ці властивості дозволили використовувати БЗТ як в 
умовах ближнього бою, так і для ураження цілей у глибокому тилу противника. БЗТ 
мала такі переваги: високу маневреність, захищеність від військових вогневих засобів, 
велику вогневу потужність, здатність транспортувати та забезпечити дії десанту тощо.  

Величезну роль у війнах першої половини ХХ ст. відіграли залізничні артиле-
рійські установки (ЗАУ), що використовувались як у системі берегової оборони, так і 
як надпотужна артилерія (що знаходилась, зазвичай, у підпорядкуванні Верховного 
Головнокомандування) під час операцій угруповань сухопутних військ. Значним був 
внесок БЗТ у збройну боротьбу на залізничних комунікаціях і навколо них, охорону й 
оборону елементів залізничної інфраструктури, забезпечення безпеки військ і 
важливих вантажів під час пересування залізничними ешелонами. 

На думку дисертанта, досвід, набутий людством у сфері проектування та засто-
сування БЗТ, має певний науковий і практичний інтерес з точки зору підвищення 
бойових спроможностей Збройних Сил України. 

Дослідження БЗТ є важливим для української воєнно-історичної науки. Висвіт-
лення ролі України в цьому процесі сприятиме розширенню знань військових 
фахівців і дозволить визначити перспективні напрями діяльності щодо оснащення в 
майбутньому Збройних Сил та інших військових формувань України сучасними 
засобами збройної боротьби. 

Входження українських земель у різні часи до складу Російської та Австро-
Угорської імперій, Польщі та СРСР дає підстави розглядати історію БЗТ і як частину 
воєнної історії України. Саме на території сучасної України у ХХ ст. розгорталися 
активні бойові дії з використанням різних видів БЗТ – дві світові війни, а також події 
Української революції 1917–1921 рр. 

Вивчення досвіду створення і бойового застосування БЗТ особливо актуальним є 
сьогодні, в умовах воєнних дій на Сході України. БЗТ у сучасних умовах може бути 
використана при патрулюванні й охороні залізничних комунікацій, прикритті від-
новлювальних і ремонтних робіт, супроводженні вантажів і залізничних ешелонів, 
переміщенні військ і техніки.  

Досвід створення і бойового застосування БЗТ є актуальним із погляду висвіт-
лення “білих плям” в українській воєнній історії щодо вітчизняного внеску у світовий 
прогрес озброєння і військової техніки і сприятиме розвитку національної свідомості 
та патріотичному вихованню молоді й особового складу Збройних Сил України. 

Не зважаючи на значну кількість літератури, присвяченої розвитку як самої БЗТ, 
так і воєнних конфліктів з її використанням, комплексного воєнно-історичного 
дослідження, в якому б розглядалися виникнення, становлення та розвиток БЗТ, 



2 

 

 

основні напрями, за якими відбувався цей розвиток, фактори, що на нього впливали 
та подальші перспективи цього різновиду військової техніки, нині відсутнє. Тому 
всебічне й об’єктивне вивчення теми дослідження сприятиме поглибленню й 
актуалізації наукових знань про розвиток ОВТ. 

Виходячи з актуальності теми та стану її наукового розроблення, дисертантом 
сформульовано наукове завдання, що полягає у розкритті процесу й узагальненні 
досвіду створення та розвитку бойової залізничної техніки у Російській імперії та 
СРСР у першій половині ХХ ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертацію виконано у межах Плану наукової і науково-технічної діяльності 
Національного університету оборони України. Базовою для підготовки дисертації 
стала науково-дослідна робота “Розвиток форм і способів збройної боротьби у війнах 
першої половини ХХ століття (1904–1939 рр.)” (шифр “Протидія”, номер державної 
реєстрації 0101U001455) кафедри воєнної історії. У межах цього наукового проекту 
дисертант у співавторстві опрацював розділ 1.3 “Воєнне мистецтво в роки Громадян-
ської війни” (арк. 70–96). У межах цього наукового проекту одноосібно опрацював 
матеріали, що стосуються різних видів БЗТ, її застосування протиборчими сторонами, 
зокрема Червоною армією, “білим” рухом, збройними формуваннями Української 
Народної Республіки. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у розкритті створення 
та розвитку бойової залізничної техніки у Російській імперії та СРСР у першій 
половині ХХ ст., визначення тенденцій і вироблення рекомендацій щодо можливого 
використання набутого досвіду у Збройних Силах України. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань: 
проаналізувати стан наукової розробки теми, джерельну базу, визначити методи 

та напрями дослідження; 
розкрити основні фактори, що впливали на виникнення та розвиток БЗТ; 
дослідити процес розвитку конкретних видів БЗТ; 
виявити характерні риси, особливості та тенденції їх розвитку; 
встановити внесок українських підприємств та окремих постатей у виробництво 

та вдосконалення БЗТ у досліджуваний період; 
визначити перспективи розвитку БЗТ в Україні та запропонувати конкретні 

заходи з використання набутого досвіду в інтересах подальшого розвитку Збройних 
Сил України. 

Об’єкт дослідження – бойова залізнична техніка. 
Предмет дослідження – створення та розвиток бойової залізничної техніки у 

Російській імперії та СРСР у першій половині ХХ століття. 
Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1914 р. по 1945 р. Вибір 

нижньої межі обумовлено появою перших бронепоїздів у складі Російської імпе-
раторської армії. Верхня межа пов’язана із закінченням Другої світової війни та 
визнанням бронепоїздів, наймасовішого виду бойової залізничної техніки, неперспек-
тивним видом озброєння (на фоні стрімкого розвитку танків та авіації). Разом з тим, 
досліджуючи процеси зародження та виявляючи тенденції подальшого розвитку БЗТ, 
автор розглядав окремі факти та події, що виходили за визначені хронологічні межі. 



3 

 

 

Методи дослідження. Робота має комплексний характер, тому передбачає 
дослідження процесу створення та розвитку БЗТ шляхом використання принципів 
історизму, об’єктивності та всебічності, системності, конкретності. 

Автор застосував низку загальнонаукових методів дослідження. Використання 
методів узагальнення, наукового аналізу та синтезу дозволило забезпечили форму-
лювання обов’язкових формальних атрибутів дисертації – актуальності, об’єкта та 
предмета, мети й завдань, наукової новизни дослідження, теоретичних положень, 
висновків, узагальнень і рекомендацій для Збройних Силах України. Метод класи-

фікації дозволив виділити характерні риси різних видів БЗТ і класифікувати їх за 
тактичним призначенням. За допомогою методу періодизації були виявлені основні 
етапи розвитку БЗТ у визначених хронологічних межах. 

Спеціально-історичні методи дослідження дозволили виокремити бойову 
залізничну техніку від військової та залізничної (історико-типологічний метод), 
здійснити всебічний аналіз її розвитку як цілісної системи (історико-системний 

метод), виявити передумови та фактори, що впливали на цей процес (історико-

логічний метод), відтворити у часовій послідовності процес розвитку БЗТ у цілому 
(хронологічний метод) та окремих її видів (проблемно-хронологічний метод), виявити 
тенденцій розвитку БЗТ (історико-порівняльний метод). Поєднання зазначених 
принципів і методів дозволило реалізувати мету та завдання дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що автором вперше: 
проаналізовано фактори та визначено їх вплив на зародження, становлення та 

розвиток БЗТ; 
запропоновано авторську періодизацію розвитку БЗТ на підставі її конструк-

тивних особливостей і бойових властивостей; 
розроблено загальний алгоритм розвитку БЗТ; 
виявлено тенденції розвитку БЗТ. 
Уточнено та доповнено: 
відомості щодо зародження, становлення та розвитку БЗТ;  
класифікацію БЗТ, виходячи з її тактичного призначення;  
понятійно-категорійний апарат щодо БЗТ, зокрема запропоновані визначення 

“бойова залізнична техніка”, “залізнична артилерійська установка”, “бронепоїзд”, 
“броневагон”, “бронеплатформа”, “мотоброневагон”, “бронедрезина”; 

відомості щодо внеску української промисловості та окремих фахівців у 
створення та розвиток БЗТ. 

Набули подальшого розвитку: 

історіографія за напрямом дослідження,  
введено до наукового обігу раніше не опубліковані архівні матеріали, зокрема 

кінофотодокументи. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладені 

матеріали, теоретичні висновки та узагальнення доповнюють наукові знання щодо 
історії розвитку ОВТ і можуть бути використані: 

у подальших воєнно-історичних дослідженнях розвитку форм і способів бойового 
застосування ОВТ у воєнних конфліктах першої половини ХХ ст., розвитку 
озброєння і військової техніки у зазначений період; 
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для визначення перспективних напрямів удосконалення захисту залізничних 
комунікацій, військ і військових вантажів, що переміщуються залізничним 
транспортом; 

в освітньому процесі у вищих військових навчальних закладах при вивченні 
воєнно-історичних дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Усі одержані результати дослідження та їх 
публікації у наукових фахових виданнях виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи обговорені на 
наукових семінарах і засіданнях кафедри історії війн і воєнного мистецтва Націо-
нального університету оборони України імені Івана Черняховського та оприлюднені 
на 5 наукових і науково-практичних конференціях (семінарах): Всеукраїнській 
науково-практичній конференції “Українське військо: сучасність та історична ретро-
спектива” (Київ, 1 грудня 2017 р.); міжвузівському науково-практичному семінарі 
“Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – 
початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 24 травня 2012 р.; 21 травня 
2015 р.; 25 травня 2017 р.; 23 травня 2019 р.);. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені у 
13 наукових працях: історичному нарисі, 7 – у фахових виданнях (у тому числі 
одному міжнародному), 5 – у матеріалах наукових і науково-практичних конференцій 
(семінарів). 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації підпорядкована меті та 
завданням дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів і списків 
використаних джерел до них, висновків і додатків. Обсяг основного тексту дисертації 
складає 162 арк., 8 додатків на 20 арк. Повний список використаних джерел включає 
396 найменувань на 34 арк. Загальний обсяг дисертації – 244 арк. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

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

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. 

Історіографію складає сукупність науково-історичних праць дослідників, які з 
різним світоглядним підходом і ступенем глибини досліджували окремі аспекти цієї 
тематики. Історіографію теми дослідження за змістом публікацій, аналізом подій та їх 
оцінкою умовно поділено на три групи: радянську, зарубіжну та сучасну українську. 

Окремі аспекти розвитку БЗТ розкрито в багатьох працях радянських істориків. 
Найбільш повно досліджено питання розвитку морської залізничної артилерії у 
міжвоєнний період. Прикладом цього є монографія Ю. Перечнєва1, в якій розглянуто 
стан матеріальної частини берегової артилерії після завершення Громадянської війни 

                                                           
1
 Перечнев Ю.Г. Советская береговая артиллерия: История развития и боевого применения 1921–1945 гг. – М.: 

Наука, 1976. – 336 с. 
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в Росії, роль і місце артилерії берегової оборони в захисті морських рубежів країни, а 
також процес відбудови та переозброєння берегової артилерії у 1920–1930-х рр. 

У 1970-х рр. у “Военно-историческом журнале” з’являється низка статей, 
присвячених розгляду питань, важливих з погляду нашого дослідження, які умовно 
можемо поділити на дві групи. Перша група присвячена передвоєнному розвитку 
берегової артилерії та поглядів на її бойове застосування1 та практичну взаємодію з 
польовою артилерією2 загалом, і морської залізничної артилерії3 зокрема в роки 
німецько-радянської війни. Другу групу складають статті4, в яких розкрито 
маловідомі факти з історії зенітних бронепоїздів Військ протиповітряної оборони 
(ППО), охарактеризовано й описано способи їх застосування під час Другої світової 
війни. Отже, в цих працях лише фрагментарно висвітлені окремі аспекти розвитку чи 
використання бронепоїздів та ЗАУ, а сама БЗТ взагалі не була предметом окремого 
дослідження. 

БЗТ та її розвиток викликає інтерес і серед зарубіжних дослідників. Нові праці, 
присвячені темі дослідження, з’явилися в останні десятиліття у Росії та країнах 
Заходу. Це переважно публікації науково-популярного характеру. 

У своїх дослідженнях П. Мальмассарі5 розглядає історію створення та застосу-
вання бронепоїздів починаючи з Громадянської війни у США до другої чеченської 
війни включно. У них описується імпровізований, спеціально спроектований і 
збудований залізничний рухомий склад, а також пристосовані для руху по коліях 
броньовані транспортні засоби. Фактологічний матеріал супроводжується ілюстра-
ціями та довідковими даними, зведеними у таблиці. 

Серед праць, опублікованих у фахових періодичних виданнях, відзначимо праці 
М. Опалєва, М. Коломійця та Л. Кузіної6, в яких розкриваються маловідомі факти 
створення та застосування БЗТ під час Громадянської війни у Росії 1917–1922 рр. та 
Другої світової війни. 

Розширили зарубіжну історіографію з цієї теми матеріали наукових конференцій 
і семінарів, зокрема доповіді на них М. Старостєнкова, М. Буякова і М. Крицького та 
ін., в яких висвітлені окремі аспекти будівництва та бойового застосування 
бронепоїздів. Отже, у працях зарубіжних дослідників знайшли своє відображення 
деякі аспекти створення та застосування окремих видів бойової залізничної техніки. 
                                                           

1
 Минаев Н. Развитие береговой артиллерии в годы предвоенных пятилеток // Военно-исторический журнал. – 

1977. – №5. – С.85-88. 
2
 Марков И. Содействие морской артиллерии наступлению войск Ленинградского фронта в январе и июне 

1944 года // Военно-исторический журнал. – 1971. – №7. – С.29-35; Перечнев Ю. Взаимодействие морской и полевой 
артиллерии // Военно-исторический журнал. – 1976. – №4. – С.39-46. 

3
 Шевченко С., Перечнев Ю. Морская железнодорожная артиллерия КБФ в Великой Отечественной войне // 

Военно-исторический журнал. – 1976. – №2. – С.85-88. 
4
 Корниенко Н. Боевое применение бронепоездов ПВО // Военно-исторический журнал. – 1979. – №4. – С.31-34; 

Косоногов А.Ф. Бой бронепоезда с фашистскими бомбардировщиками // Военно-исторический журнал. – 1967. – №1. – 
С.73-74; Бутурлин Ф., Якиманский Н. Постановления Государственного Комитета Обороны по совершенствованию 
противовоздушной обороны // Военно-исторический журнал. – 1975. – №10. – с.24-34; Чедлеев Н. Из опыта ПВО 
железнодорожных коммуникаций в 1941–1943 гг. // Военно-исторический журнал. – 1977. – №8. – С.91-95. 

5
 Malmassari, Paul. Armoured Trains: An Illustrated Encyclopedia 1825–2016. – Annapolis: Naval Institute Press, 2016. – 

528 p.; Malmassari, Paul. Les trains blindés, 1826–1989. – Bayeux: Editions Heimdal, 1994. – 382 p. 
6
 Коломиец М. В. Деятельность советских предприятий по производству бронепоездов в 1941–1945 гг. // Известия 

самарского научного центра Российской академии наук. – 2017. – Т.19. – №3(2). – С.313-317; Кузина Л. С. К истории 
организации бронепоезда железнодорожниками станции Сызрань Московско-Казанской железной дороги и его 
участия в боевых действиях на участке Сызрань – Базарная в 1918 году [Електрон. ресурс]. – URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/k-istorii-organizatsii-bronepoezda-zheleznodorozhnikami-stantsii-syzran-moskovsko-kazanskoy-zheleznoy-
dorogi-i-ego-uchastiya-v-boevyh (дата звернення: 03.05.2018 р.); Опалев М. Н. Неизвестные страницы участия 
соединений артил-лерийских бронепоездов Красной армии в Сталинградской битве // Вестник ВолГУ. Серия 4, 
История. Регионоведение. Международные отношения. – 2011. – №2. – С.65-70. 
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Питаннями створення та бойового застосування БЗТ займаються й сучасні 
українські дослідники. Ними на основі архівних матеріалів і спогадів безпосередніх 
учасників воєнних конфліктів ХХ ст. написані праці, які умовно можемо поділити на 
декілька груп. 

Першу групу складають монографії. Серед них заслуговують на увагу праці 
Я. Тинченка1 та А. Кайнарана2, в яких автори спиралися на архівні матеріали та 
спогади безпосередніх учасників тих подій. Перша з них присвячена історії створення 
та застосування бронепоїздів українськими збройними формуваннями під час 
Української революції 1917–1921 рр. У ній дослідник розглянув матеріальну частину 
та бойову діяльність бронепоїздів у складі армій Української Народної Республіки, 
Української Держави, Галицькій армії. Друга праця містить відомості щодо створення 
та бойового застосування радянських бронепоїздів у перші місяці німецько-
радянської війни. Автор на основі аналізу широкого кола джерел розглянув стан 
матеріальної частини бронепоїздів Київського особливого військового округу 
напередодні війни, будівництво мобілізаційних (ополченських) бронепоїздів на 
підприємствах Української РСР і простежив їх бойовий шлях у другій половині 
1941 р. Обидва видання доповнюються ілюстраціями та фотоматеріалами. 

До другої групи віднесено дисертаційні дослідження М. Моргуна, Ю. Костенка 
та С. Ромадіна, в яких розкриваються окремі аспекти створення та застосування БЗТ. 
У дослідженні М. Моргуна3 розглядається створення, організаційно-штатні структури 
та бойове застосування бронепоїздів українськими збройними формуван-нями під час 
Української революції (1917–1921 рр.). У дисертації Ю. Костенка4 висвітлено 
створення та бойове застосування ополченських бронепоїздів у 1941–1942 рр. 
Незважаючи на кадрові проблеми та брак бойового досвіду екіпажів, автор оцінює 
бронепоїзди як досить ефективний вид бойової техніки в руках ополченців. 
Дисертація С. Ромадіна5 присвячена проблемам збереження зразків існуючої та 
реконструкції вже втраченої бронепоїзної техніки. У ній автор передусім ввів до 
наукового обігу поняття “залізнична техніка бойового призначення” розуміючи під 
цим “сукупність всіх видів залізничних бойових складів... і одиниць, що їх 
складають”. Із цієї сукупності С. Ромадін окремо виділив “бронепоїзну техніку”, 
розуміючи під цим “різноманіття бойових і забезпечувальних засобів, органічно 
складаючих бойовий комплекс іменований “бронепоїздом”. У цьому руслі дослідник 
розглянув зміст різних варіацій поняття “бронепоїзд”, як то “бліндований поїзд”, 
“панцирний поїзд”, “броненосний поїзд”, і власне “броньований поїзд”, вживання 
яких мало місце у різний час. Зважаючи на особливості сфери дослідження, 
С. Ромадін розглянув і такі поняття, як “бойова частина”, “бойове ядро”, “база 

                                                           
1
 Тинченко Я. Панцирні потяги, панцирники та залізничні війська у Визвольній війні 1917–1920 рр.: науково-

популярне видання. – К.: Темпора, 2012. – 112 с.: іл. 
2
 Кайнаран А. В. Бронепоезда 41-го: Юго-Западное направление. – Житомир: Изд-во “Волынь”, 2012. – 204 с. + 

8 с. вкл. – 197 ил.; 16 рис. 
3
 Моргун М. В. Організація та бойове застосування броньових частин українських армій в 1917–1920 рр. [Текст]: 

дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Моргун Микола Віталійович; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів, 2011. – 186 арк. 
4
 Костенко Ю. І. Бойові дії ополченських збройних формувань в оборонних операціях на території України 

(червень 1941 – липень 1942 рр.) [Текст]: дис. … канд. іст. наук: 20.02.22 / Костенко Юрій Іванович; Національна 
академія оборони України. – Київ, 2004. – 179 арк. 

5
 Ромадін С. В. Бронепоїзди в Україні як пам’ятки історії і техніки [Текст]: дис. … канд. іст. наук: 26.00.05 / Ромадін 

Сергій Володимирович; Нац. акад. наук України, УТОПІК, Центр пам’ятникознавства. – К., 2011. – 277 арк.: іл. 
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бронепоїзда” та торкнувся співвідношення понять “броньований – захищений”. У 
його дослідженні виділено основні історичні віхи розвитку бронепоїзної техніки: у 
Російській імператорській армії, збройних формуваннях сторін Громадянської війни в 
Росії 1917–1922 рр., у Червоній армії напередодні, під час та після Другої світової 
війни. Крім того, С. Ромадін виявив тенденцію до стандартизації матеріальної 
частини бронепоїзної техніки. Запропонована дослідником класифікація залізничної 
техніки бойового призначення, на нашу думку, є дискусійною. 

У третю групу ввійшли наукові статті у фахових видання, зокрема праці 
М. Моргуна, С. Ромадіна, С. Іллічова та Г. Коробова1, в яких висвітлено окремі 
аспекти з історії створення, організації, застосування бронечастин і бронепоїздів, 
зокрема у складі Російської імператорської армій під час Першої світової війни та 
національних збройних формувань у роки Української революції 1917–1921 рр. 

Будівництво та застосування БЗТ неодноразово були темою для обговорення на 
наукових конференціях і семінарах. Тези доповідей С. Ромадіна, М. Моргуна та ін. 
складають четверту групу праць українських дослідників. Отже, український сегмент 
історіографії теми дослідження представлено сукупністю праць, в яких різною мірою 
розроблено та розкрито окремі аспекти створення та застосування БЗТ. 

Таким чином, аналіз радянської, зарубіжної та сучасної української історіографії 
за темою дослідження засвідчив, що розгляд БЗТ обмежується описом перебігу 
бойових дій за участю тих чи інших бронепоїздів, батарей залізничної артилерії, не 
містить глибокого аналізу з виявлення тенденцій і закономірностей їх розвитку. 
Нерозкритими залишились такі питання: роль і місце БЗТ у бою; які види озброєння 
використовувалися на БЗТ і чому; які матеріали використовували при будівництві 
БЗТ; потребують уточнення та систематизації термінології за темою дослідження. 
Недостатній рівень наукової розробки низки теоретичних і практичних проблем у 
розвитку БЗТ визначили вибір теми дисертаційного дослідження. 

З метою аналізу джерельної бази дослідження її було систематизовано й умовно 
поділено на такі групи: документи та матеріали, що зберігаються в архівних 
установах; статутні документи і настанови; мемуарна література (спогади); довідкові 
видання; науково-популярні видання; популярні та науково-популярні періодичні 
видання; кіно- та відеоматеріали; підручники і навчальні посібники; матеріали, що 
розміщені на вебсайтах, Інтернет-порталах і форумах. 

Важливу групу джерел складають документи та матеріали, що зберігаються в 

архівних установах. Фонд 644 (4 описи, 1025 одиниць зберігання) Російського 
державного архіву соціально-політичної історії (рос. РГАСПИ) містить постанови та 
розпорядження Державного комітету оборони за період 1941–1945 рр. і протоколи 
засідань Оперативного бюро Державного комітету оборони за період 1943–1945 рр. 
Дисертантом опрацьовано 30 справ, матеріали п’яти із них використані. У них 
                                                           

1
 Іллічов С. Г. Панцирні частини у збройних силах Директорії (грудень 1918 – липень 1919 рр.) // Держава та армія: 

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008. – №612. – С.73-77; Коробов Г. В. Бронепоїзди 
Російської імперії за часів першої світової війни // Історія науки і техніки. – 2015. – Вип. 7. – С.76-82; Моргун М.В., 
Н. М. Курклінська. Бронеавтомобілі та бронепоїзди українських армій періоду національно-визвольної боротьби 1917–
1920 рр.: історіографічний аналіз // Держава та армія: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 
2013. – №752. – С.96-100; Ромадин С.В. Сохранившиеся образцы и мемориальные макеты бронепоездной техники // 
Праці Центру пам’яткознавства. – Вип. 14 / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – 2008. – С.205-219; 
Ромадін С. В. Бронепоїзди часів Першої світової війни, побудовані на території України // Історія української науки на 
межі тисячоліть. – Вип. 39. – 2009. – С.151-161. 
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знаходяться розпорядження щодо формування, будівництва та ремонту бронепоїздів 
для ополчення, автобронетанкових військ і Військ ППО Червоної армії. Опрацьовані 
за темою дослідження фотодокументи (майже 200 світлин) із офіційних сайтів 
Російського державного архіву кінофотодокументів (рос. РГАКФД) та Федерального 
архіву Німеччини (нім. Bundesarchiv) дозволили не лише відтворити різні види БЗТ та 
окремі їх елементи, але й осмислити їх істотні ознаки та властивості, виявити спільне 
та відмінне, що суттєво доповнило дане дослідження.  

У статутних документах і настановах відображено погляди на організацію та 
бойове використання бронепоїздів і морської залізничної артилерії як складової сил 
берегової оборони, а окремими наказами начальника Генерального штабу ЗС СРСР 
були затверджені переліки частин і підрозділів, що входили до складу Діючої армії 
упродовж німецько-радянської війни.  

Спогади безпосередніх учасників воєнних конфліктів дозволили отримати 
уявлення щодо умов служби на бронепоїздах, перебігу тих чи інших подій.  

Для визначення, уточнення та тлумачення основних термінів та понять, 
пов’язаних з темою дослідження, автором використані довідкові видання, зокрема 
“Воєнна енциклопедія” (1911–1915 рр.), “Морська артилерія вітчизняного Військово-
Морського Флоту” та ін. 

Значний обсяг інформації щодо предмету дослідження міститься у працях 

науково-популярного характеру. Питання створення та застосування радянської 
залізничної артилерії розглянув В. Брагін1. При висвітленні бойового шляху окремих 
залізничних батарей автор спирається на матеріали фондів Російського державного 
архіву Військово-Морського Флоту (рос. РГАВМФ) та отримані ним в особистому 
листуванні спогади особового складу цих батарей. М. Коломієць2 систематизував 
інформацію щодо створення та застосування бронепоїздів Російської імператорської 
та Червоної армій. При підготовці праць він опрацював значний обсяг матеріалів із 
фондів архівних установ Росії, процитував документи та доповнив викладений 
матеріал фотографіями. Тема розвитку та бойового застосування БЗТ широко 
представлена у науково-популярних періодичних виданнях, зокрема “Техника –
молодёжи”, “Моделист-конструктор”, “Танкомастер”, “Бастион”, “Военные машины”, 
“Наука и техника” та ін. Таким чином, інформація щодо БЗТ широко представлена у 
науково-популярній літературі та дозволяє сформувати загальне уявлення про 
предмет дослідження. 

Кіно- та відеоматеріали розкривають історичні події та факти у вигляді 
динамічних наочних образів. Особливістю цих джерел є те, що вони дозволили 
побачити історичну дійсність у русі. Відеоматеріали відтворюють на екрані образи, 
події, які створюють сценаристи, кінорежисери, художники, актори, оператори. 
Загалом, у кіно- та відеоматеріалах тема розвитку БЗТ розкрита фрагментарно.  

Використання підручників і навчальних посібників дозволило відстежити 
розвиток воєнної думки, матеріальної частини артилерії та рухомого складу в 
хронологічних межах дослідження. 

                                                           
1
 Брагин В. И. Пушки на рельсах. – М.: издание автора, 2006. – 472с., ил. 

2
 Коломиец М.В. Бронепоезда Великой Отечественной / Максим Коломиец. – М.: Стратегия КМ: Яуза: Эксмо, 2010. – 

304 с., ил.; Коломиец М.В. Броня русской армии. Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой войне. – М.: Яуза, 

Стратегия КМ, Эксмо, 2008. – 448 с., ил. 
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При зборі інформації було використано матеріали низки сайтів, порталів і 

форумів мережі Інтернет, що значно посприяло пошукам потрібної інформації, 
оскільки на спеціалізованих форумах шанувальники історії обмінюються посилан-
нями на маловідомі матеріали та копіями малотиражних або старих (букіністичних) 
друкованих видань.  

Таким чином, джерельна база дослідження представлена різноманітними 
матеріалами, що дозволили комплексно розкрити тему розвитку БЗТ у Російській 
імперії та СРСР упродовж першої половини ХХ століття. 

Встановлено відсутність єдиного понятійно-категорійного апарату щодо БЗТ. У 
дисертації запропоновано класифікацію БЗТ, в основу якої покладено тактичне 
призначення останньої. Дисертант пропонує розрізняти бронедрезини (залізничні 
варіанти бронеавтомобілів); моторні броневагони; бронепоїзди (легкі, важкі та зенітні); 
залізничні артилерійські установки. Систематизовано існуючі та запропоновано 
авторські визначення понять, яких раніше не було, а саме: “бойова залізнична 
техніка”, “залізнична артилерійська установка”, “мотоброневагон”, встановлено 
різницю між “броневагоном” та “бронеплатформою”. 

У другому розділі “Передумови та фактори, що впливали на розвиток 
бойової залізничної техніки” встановлено та проаналізовано фактори, під впливом 
яких виникла та розвивалася БЗТ. Комплекс цих факторів умовно поділено на: 
тактико-технічні вимоги, що висувалися до техніки; стан розвитку науки та техніки; 
досвід проектування, створення та застосування БЗТ. 

Встановлено, що у результаті науково-технічного прогресу, появі парових 
машин і широкому впровадженню їх у виробництво та транспорт, набув розвитку 
паровий флот та з’явився залізний транспорт. Це дозволило значно збільшити обсяги 
перевезень вантажів (і пасажирів) та зменшити залежність від погодних і кліматичних 
умов. Залізниці активно використовували для евакуації поранених у тил та при 
перегрупуванні військ, для доставки матеріальних засобів та особового складу 
безпосередньо в райони бойових дій, евакуації пошкодженої техніки. Для охорони 
комунікацій і безпеки перевезень рухомий склад мав відповідати певним тактико-
технічним вимогам. 

Оскільки кожний вид БЗТ призначався для виконання певного кола завдань, то, 
наприклад, до залізничної артилерійської установки та бронепоїзда висувалися різні 
тактико-технічні вимоги. Для ЗАУ визначальними були калібр гармати, максимальна 
дальність стрільби, скорострільність, точність, вага снаряду, вогнева маневреність 
(гнучкість вогню), масо-габаритні характеристики установки, час переходу з 
транспортного положення в бойове і навпаки, кількість боєприпасів на гармату. До 
основних тактико-технічних характеристик (ТТХ) бронепоїзда належали бронезахист, 
живучість, кількість озброєння та вага артилерійського залпу, масо-габаритні харак-
теристики, боєкомплект, запас ходу локомотива (для паровоза – по воді та паливу). 

Таким чином, із розвитком залізниць зростало їх стратегічне значення. Вони 
часто ставали об’єктами нападів та диверсій, тому постала проблема їх захисту. 
Закономірно, що оптимальним засобом для захисту залізниці стало створення БЗТ. 
Різноплановість завдань, що ставилися перед БЗТ, призвели до її спеціалізації та 
виникнення її видів, кожний з яких мав свої унікальні ТТХ. 
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Створення БЗТ було неможливе без нових досягнень у галузі науки та техніки та 
їх впровадження у промислове виробництво. Встановлено, що у другій половині 
ХІХ століття залізничний транспорт динамічно розвивався та став однією з рушійних 
сил розвитку промисловості – розширилася мережа залізниць, зросла вантажо-
підйомність вагона та потужність локомотивів, у Російській імперії ввели єдину 
ширину колії та стандартизували рухомий склад (впроваджено безперевантажувальне 
сполучення та вагон нормального типу). Це сприяло оптимізації роботи залізничного 
транспорту, встановився зв’язок між віддаленими регіонами, між виробниками та 
споживачами товарів, що у свою чергу стимулювало розвиток економіки. 

Будівництво нових залізниць і рухомого складу збільшило попит на чорні 
метали – залізо, чавун та, особливо, сталь. Перед наукою постала проблема відкриття 
та впровадження нових технологій виплавки чорних і кольорових металів, сплавів на 
їх основі, одночасно з цим покращувати їх якість і знижувати собівартість. 

Потужність паровозів постійно зростала за рахунок вдосконалення елементів 
парової машини та збільшення кількості рушійних осей. Виготовлення несучих 
конструкцій вагонів з металу, використання багатолистових ресор і збільшення 
кількості осей з двох до чотирьох дозволило суттєво підвищити вантажопідйомність 
товарних вагонів. Саме наявність запасу вантажопідйомності дозволила обладнувати 
вагони бронезахистом і різноманітним озброєнням. 

Значних змін зазнала матеріальна частина артилерії – на зміну дульнозарядним 
гарматам прийшли казнозарядні, що сприяло підвищенню скорострільності, а 
впровадження нарізів у стволі покращило балістичні характеристики артилерії. 
Виготовлення стволів гармат із сталі дозволило збільшити живучість ствола, його 
довжину, а відповідно – і масу всієї гармати. Найзручнішим способом транспор-
тування таких великогабаритних і великовагових конструкцій по суші була залізниця. 
Зміни торкнулись і боєприпасів: поява нових вибухових речовин, видів снарядів, 
підривачів, можливість регулювати масу метального заряду при роздільному 
заряджанні дозволяло артилерії вражати широкий спектр цілей на різних дистанціях. 

Отже, наукові відкриття та їх впровадження у практику сприяли розвитку 
рухомого складу та артилерії, що створило передумови для створення БЗТ шляхом їх 
поєднання. 

З’ясовано, що до початку Першої світової війни вже був накопичений певний 
досвід створення та бойового застосування БЗТ по всьому світу. Прообраз БЗТ 
з’явився під час Громадянської війни у США (1861–1865 рр.) як спосіб підвищення 
маневреності артилерії (встановлені на вагонах-платформах гармати або мортири) та 
захисту від обстрілів розміщеного у вагонах особового складу (легкоброньовані 
вагони). Варто зазначити, що і створення, і застосування БЗТ мали несистемний 
характер. Упродовж англо-бурської війни (1899–1902 рр.) бліндовані поїзди найкраще 
проявили себе при централізованому управлінні, патрулюючи залізниці та виконуючи 
функцію мобільної артилерії. Значного розвитку під час Першої світової війни набула 
залізнична артилерія. Остання після закінчення війни являла собою неоднорідну 
сукупність артилерійських систем різних видів і калібрів, що було зумовлено 
швидким і, часто, безсистемним створенням нових установок з використанням 
наявних корабельних гармат. 
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Театри воєнних дій (ТВД), на яких активно застосовувалася БЗТ, мали схожі 
фізико-географічні умови – переважно рівнинний рельєф місцевості, багаті поклади 
природних ресурсів, зокрема руд металів. Але головною відмінністю, без якої 
неможливе використання БЗТ, була наявність розвиненої залізничної мережі. 

Таким чином, взаємний вплив вищезазначених факторів дозволив виявити 
особливості конструкції, призначення, бойові можливості та напрями вдосконалення 
на кожному етапі розвитку БЗТ, розробити загальний алгоритм їх розвитку. Ця 
послідовність має узагальнений вигляд і відображає основні етапи, що притаманні 
розвитку будь-якого виду ОВТ, – від моменту виникнення потреби у його створенні 
до зняття з озброєння. Для кожного виду БЗТ алгоритм має свої особливості при 
збереженні загальної структури. 

У третьому розділі “Розвиток бойової залізничної техніки” розглядається 
процес створення і розвитку конкретних видів БЗТ в означених хронологічних межах. 

Під час Першої світової війни у складі Російської імператорської армії з’явилися 
бронепоїзди та залізничні артилерійські установки, що обумовлювалось об’єктивною 
потребою армії вести бойові дії в смузі залізниці, а створення інших видів БЗТ 
широтою і складністю виконання завдань, що виникали. У цей період сформувалися 
основні види БЗТ. Цьому сприяли позитивні властивості залізничного транспорту – 
універсальність і висока вантажопідйомність, наявність розгалуженої залізничної 
мережі на ТВД, а також значний арсенал засобів вогневого ураження противника. 
Набуто досвіду як будівництва, так і бойового застосування нової техніки. Варто 
зазначити, що значна частина бронепоїздів цього періоду, а також мотоброневагон 
“Заамурец” та бронедрезини, були створені на території України з використанням як 
трофейного рухомого складу та озброєння, так і ресурсів, виділених за рахунок казни. 
Перші зразки великокаліберних ЗАУ для Російської імператорської армії були 
створені за французьким досвідом. 

Упродовж 1917–1922 рр. на території колишньої Російської імперії створено 
декілька сотень бронепоїздів, що були основним видом як БЗТ, так і бронетехніки. 
Більшість бронепоїздів мали просту конструкцію – їх бронювання часто здійснювалося 
нашвидкуруч, для цього використовували звичайне залізо або підручні матеріали 
(щебінь чи пісок, що засипались між подвійними стінками, укладені вздовж стін 
вагона дерев’яні дошки або мішки з піском, соломою, бавовною тощо). Озброєння 
бронепоїздів складалося з гармат і кулеметів різних калібрів і систем. Тільки незначна 
кількість бронепоїздів, що були створені за типовими проектами на машинобудівних 
заводах, вирізнялися кращим, порівняно зі зразками збудованими кустарним способом, 
бронюванням. Озброєння встановлювалось на станках, тумбах, часто поворотних, 
управління вогнем здійснювалося за допомогою сигналізації та внутрішнього зв’язку. 

Типовий бронепоїзд складався із повністю або частково броньованого паровоза 
та 2–4-х броневагонів або бронеплатформ. Штатне озброєння: 2–4 гармати 76,2-мм і 
до 30 кулеметів. У Червоній армії та Збройних силах Півдня Росії, які мали у своєму 
складі найбільше бронепоїздів, такі бронепоїзди називались легкими або штурмовими. 
Дії легких бронепоїздів мали підтримувати важкі бронепоїзди, озброєні гарматами 
калібру 107–152-мм. Більша дальність стрільби таких гармат допускала встановлення 
слабшого бронювання або його відсутність. 
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Характерним було те, що бронепоїзди неодноразово переходили з рук в руки, їх 
могли перебудовувати, переозброювати та використовувати у складі інших 
бронепоїздів. У цей період бронепоїзди різноманітних конструкцій активно будувались 
і застосовувалися військовими формування Української Народної Республіки, 
Української Держави, Галицькою армією, цьому з одного боку сприяла розвинена 
залізнична мережа та інфраструктура, а з іншого – здатність концентрувати 
артилерійсько-кулеметний вогонь на одній цілі і при цьому активно маневрувати. 

Встановлено, що у період між двома світовими війнами у СРСР бронепоїзди 
вважалися дієвим засобом вогневого ураження піхоти противника у смузі залізниці, 
про що свідчать неодноразові модернізації наявного та будівництво нового рухомого 
складу за новими проектами. Бронепоїзди будувались серійно. Основне озброєння 
легкого (чотири 76,2-мм гармати) або важкого (дві 107-мм гармати) бронепоїзда 
розміщувалося на двох чотиривісних бронеплатформах. На бронепоїздах використо-
вували гармати старих систем, що пройшли модернізацію на початку 1930-х рр. 
Корпус вагона із 12–20 мм сталевих листів захищав екіпаж бронепоїзда від куль та 
уламків снарядів. З 1935 р. у складі бронепоїзда з’явилася окрема двовісна платформа 
ППО із зчетвереною кулеметною установкою. Для ефективного управління рухомий 
склад оснащували засобами внутрішнього зв’язку, світловою сигналізацією, а для 
покращення умов роботи екіпажів у вагонах встановили електричне освітлення та 
парове опалення. 

Для виконання завдань із розвідки колії та зв’язку було спроектовано та 
збудовано низку бронедрезин і моторних броневагонів. Більшість з них існували в 
одиничному екземплярі, деякі випускались невеликими серіями. При їх створенні 
широко застосовували автомобільні та танкові вузли та агрегати. 

У цей же період для забезпечення протидесантної оборони узбережжя радянсь-
кими конструкторами було розроблено проекти ЗАУ середнього та великого калібрів. 
До будівництва їх окремих вузлів та агрегатів було залучено низку підприємств 
СРСР, а остаточне складання більшості установок здійснювався на Миколаївському 
суднобудівному заводі. Крім того, на Новокраматорському механічному заводі 
розгорталось будівництво нових великокаліберних ЗАУ. Гармати середнього калібру 
(180 та 203-мм) розміщували на 8-вісних транспортерах вагою 100–160 т. Установки з 
гарматами великого (понад 203-мм) калібру мали більшу вагу (280–412 т) та довжину 
(32,5–35,8 м). Скорострільність гармат середнього калібру була 2–4 постр./хв., 
великого – 1,5–2 постр./хв. При цьому вага снаряда великокаліберних гармат у 3–
7 разів перевищувала вагу снаряда гармат середнього калібру. Підготовка даних для 
стрільби потребувала використання далекомірів, візирів і приладів управління 
стрільбою, аналогічних тим, що використовувалися на бойових кораблях. 

Таким чином, у міжвоєнний період БЗТ розвивалась у двох напрямах – броне-
поїзди, бронедрезини та мотоброневагони як бронетехніка, призначена для виконання 
завдань у смузі залізниці, а залізничні артилерійські установки – як маневрена 
складова сил берегової оборони. 

Під час Другої світової війни бронепоїзди у своєму складі мали війська Наркомату 
внутрішніх справ (НКВС) по охороні залізниць, Війська ППО та авто-бронетанкові 
війська Червоної армії. Збудовані протягом другої половини 1941 р. кустарним 
способом бронепоїзди мали просту конструкцію, бронювання вагонів складалось із 
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двох шарів бронелистів, простір між якими заповнювали піском, щебенем, бетоном; 
як основне озброєння використовували гармати, що можна було отримати на місцевих 
складах. У цей час бронепоїзди активно будувались на підприємствах Криму, Києва, 
Одеси, Харкова та інших міст країни. Проект бронепоїзда “Маршал Будённый”, 
розроблений заступником начальника Полтавського тракторного училища підпол-
ковником І. М. Чабровим, було взято за основу при будівництві бронепоїздів типу 
НКПС-42. 

Більшість бронепоїздів Червоної армії та військ НКВС мали типовий склад та 
озброєння, що склався ще до війни. Виходячи з досвіду використання бронепоїздів у 
1941–1942 рр. чотиривісні бронеплатформи стали замінювати на двовісні (з 
розрахунку дві двовісні замість однієї чотиривісної). Це дозволило зберегти вогневу 
потужність бронепоїзда (кількість озброєння не зменшилась) та підвищити його 
бойову живучість – при знищенні бронеплатформи бронепоїзд втрачав тільки чверть 
основного озброєння, а не половину. 

Технічні параметри зенітних бронепоїздів дозволяли гнучко маневрувати ними 
під час бою – як цілою вогневою одиницею, так і окремими бронеплатформами. 
Досвід застосування зенітних бронепоїздів засвідчив, що максимальної ефективності 
вони досягали у перші дні після прибуття на оборону об’єкта за умов раптового 
відкриття вогню. Чим більше часу зенітні бронепоїзди перебували в системі ППО 
важливих об’єктів залізничної інфраструктури, тим меншою була ефективність їх 
вогню та живучість. 

На війська НКВС по охороні залізниць були покладені обов’язки з охорони та 
супроводу вантажів залізницями. На завершальному етапі війни у 1944–1945 рр. 
війська по охороні залізничних споруд вели боротьбу з диверсійними групами на 
залізницях і прилеглих до них районах, для чого залучили 15 бронепоїздів з десантно-
маневреними групами у складі посиленої роти автоматників на кожному. 

Досвід бойового застосування радянських бронепоїздів у Другій світовій війні 
свідчить, що найактивніше вони використовувалися упродовж другої половини 1941–
1942 рр., коли радянські війська відступали і залізничні колії були цілі. В оборонних 
боях бронепоїзди прикривали відхід військ, артилерійсько-кулеметним вогнем з 
відкритих позицій вражали противника, що діяв у смузі залізниці. У наступальних 
боях вони діяли як артилерійські батареї у системі артилерійських груп і самостійно. 

На початковому етапі німецько-радянської війни в інтересах Червоної армії було 
створено незначну кількість бронедрезин з використанням вузлів та агрегатів 
бронетехніки, що не підлягала відновленню. 

Залізнична артилерія упродовж війни використовувалася при обороні військово-
морських баз, на приморських напрямках та у складі угруповань артилерії Резерву 
Верховного Головнокомандування в наступальних операціях. 

Відносна простота створення БЗТ на базі стандартного рухомого складу 
дозволяла у короткі терміни будувати імпровізовані бронепоїзди та залізничні 
артилерійські установки. Як озброєння використовувався широкий спектр гармат (від 
20-мм скорострільних до 356-мм морських гармат) і кулеметів (ручні, станкові, а 
також спарені, строєні та зчетверені установки на їх базі). Для захисту екіпажів 
використовували листове залізо, сталь, деревину, бетон, мішки з піском, землею або 
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бавовною у різних комбінаціях. Базою для встановлення озброєння були дво- та 
чотиривісні напіввагони, платформи, криті вагони та багатовісні транспортери. 

Крім того, кожний вид БЗТ міг вражати широке коло цілей. Так, бронепоїзди 
могли вести боротьбу з повітряними цілями, зенітні бронепоїзди – з наземними, а 
морська залізнична артилерія успішно вражала наземні цілі. 

Проявилися сильні та слабкі сторони БЗТ. До її переваг можна віднести велику 
вогневу потужність і придатність до встановлення широкого спектру озброєння. 
Головним недоліком була залежність від наявності та стану залізничної колії, що 
накладало значні обмеження на застосування БЗТ. 

Аналіз особливостей розвитку БЗТ у різний час дозволив автору розробити 
періодизацію від моменту її появи та встановити тенденції її розвитку у визначених 
хронологічних межах. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, що полягало у розкритті 
процесу й узагальненні досвіду створення та розвитку БЗТ у Російській імперії та 
СРСР у першій половині ХХ ст. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки: 
1. Радянські, зарубіжні та українські дослідники приділяли увагу різним 

аспектам розвитку БЗТ. Підтвердженням цього є кількість наукових праць, в яких 
об’єктом наукових досліджень стали різні її види. Досить широко тема висвітлена у 
науково-популярній і популярній літературі, спричиняє жваві дискусії серед аматорів – 
користувачів спеціалізованих сайтів і форумів. Тому під час проведення воєнно-
історичного дослідження зародження, становлення та розвитку БЗТ дисертант мав у 
своєму розпорядженні великий масив джерел і літератури за темою. 

Встановлено, що попри наявність окремих досліджень, на сьогодні не існує 
загальноприйнятого визначення поняття “бойова залізнична техніка” та низки 
похідних від нього понять. Це зумовлено тим, що різні види БЗТ розвивалися та 
застосовувалися у складі різних відомств. Так, бронепоїзди, мотоброневагони та 
бронедрезини у різний час мали у своєму складі війська НКВС з охорони залізниць і 
автобронетанкові війська Червоної армії, бронепоїзди як мобільні зенітні батареї – 
Війська ППО Червоної армії, залізничні артилерійські установки – у складі берегової 
оборони Військово-Морського Флоту. Дисертант на основі критичного аналізу 
підходів до сутності та змісту понять “бойова залізнична техніка”, “бронепоїзд” і 
“бронедрезина” запропонував їх уточнені визначення, а також дав тлумачення понять 
“мотоброневагон” і “залізнична артилерійська установка”, встановив спільне та 
відмінне між “броневагоном” і “бронеплатформою”. Разом з тим, запропонував 
авторську класифікацію бойової залізничної техніки, критерієм якої стало тактичне 
призначення різних її видів. 

2. Серед основних факторів, що впливали на розвиток БЗТ, визначено тактико-

технічні вимоги, що висувалися до неї – сформульовані воєнною наукою характе-
ристики та параметри БЗТ, що визначали її здатність виконувати поставлені завдання; 
техніко-економічні умови – спроможність науки та промисловості створити ОВТ, що 
відповідали б заданим тактико-технічним вимогам; накопичений досвід проектування, 

створення та застосування ОВТ, тобто сукупність знань та умінь у різних, передусім – 
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військовій і технічній, сферах практичної діяльності людини. Взаємозв’язок цих 
факторів створив теоретичні та практичні передумови появи та подальшого розвитку 
бойової залізничної техніки.  

У результаті аналізу взаємодії вищенаведених факторів встановлено загальний 
алгоритм розвитку БЗТ, суть якого полягає в послідовному виявленні потреби, 
проектуванні, будівництві, бойовому застосуванні та аналізі його досвіду та ін. з 
метою створення зразка військової техніки, придатного для вирішення поставлених 
бойових завдань. 

3. Встановлено, що одним із світових лідерів у розробці та будівництві більшості 
видів БЗТ був СРСР. Досвід, набутий при будівництві БЗТ, зокрема бронепоїздів, для 
Російської імператорської армії був використаний і примножений у подальші 
десятиліття. 

Дослідження дозволило виділити чотири етапи розвитку БЗТ у Російській імперії 
та СРСР: 

Перший етап – з 1 серпня 1914 р. до 7 листопада 1917 р. – у складі залізничних 
військ Російської імператорської армії з’явилися перші зразки бойової залізничної 
техніки. Протягом Першої світової війни було побудовано понад 10 бронепоїздів, при 
чому значна частина їх була створена на території України з використанням як 
трофейного рухомого складу та озброєння, так і виділеного за рахунок казни. Було 
створено перші великокаліберні залізничні артилерійські установки. 

Другий етап – з 7 листопада 1917 р. до 20 вересня 1924 р. – набули подальшого 
розвитку закладені під час Першої світової війни ідеї створення та застосування 
бойової залізничної техніки, що характеризувався активним будівництвом і масовим 
застосуванням бронепоїздів різноманітних конструкцій різними протиборчими 
сторонами під час Громадянської війни в Росії. Можливості сторін залежали 
головним чином від наявності на місцях рухомого складу й озброєння, а також 
виробничими можливостями підприємств. Хоча більшість бронепоїздів мали при-
мітивну конструкцію, з’являються спеціально спроектовані бронепоїзди заводського 
виробництва. 

Третій етап – з 20 вересня 1924 р. до 1 вересня 1939 р. – відбувається осмислення 
набутого досвіду, інвентаризація й уніфікація наявного парку бронепоїздів. Частину 
рухомого складу модернізують, розробляються та втілюються в життя проекти нових 
бронепоїздів. Для виконання окремих завдань створюється низка типів бронедрезин і 
моторних броневагонів. У складі берегової оборони з’являється залізнична артилерія 
середнього та великого калібрів. Характерною особливістю цього періоду стало 
використання уніфікованих, стандартних з іншими видами ОВТ вузлів та агрегатів. 

Четвертий етап – з 1 вересня 1939 р. до 2 вересня 1945 р. – зважаючи на 
стрімкий розвиток бойової авіації та танків, суттєво посилюється зенітне озброєння 
бронепоїздів та протиповітряне прикриття залізничної артилерії, частина бронепоїздів 
оснащується реактивною артилерією, з’являються зенітні бронепоїзди як мобільні 
зенітні артилерійські батареї. 

Варто зазначити, що під час першого та третього етапів розвитку БЗТ її 
створення відбувалося переважно централізовано, а у ході другого та четвертого 
етапів будівництво БЗТ мало здебільшого ініціативний характер. Іншою особливістю 
стало те, що протягом перших двох етапів розвитку БЗТ (1914–1924 рр.) абсолютна їх 
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більшість була створена за індивідуальними проектами, а упродовж двох останніх 
(1924–1945 рр.) переважали типові проекти. 

4. У результаті проведеного дослідження виявлено тенденції розвитку БЗТ, а 
саме: 

постійне збільшення можливостей протиповітряного захисту (для бронепоїздів: 
установка на бронеплатформі декількох зенітних кулеметів – створення спеціалізо-
ваних зенітних платформ у складі бронепоїзда – поява бронепоїздів протиповітряної 
оборони; для ЗАУ: вдосконалення засобів маскування та посилення групи ППО);  

постійне зростання вогневої потужності (на бронепоїздах шляхом установки 
модернізованих польових або нових танкових гармат, реактивної артилерії, для ЗАУ – 
використання нових морських гармат, впровадження поліпшених боєприпасів); 

збільшення гнучкості вогню за рахунок розширення секторів обстрілу (на броне-

поїздах – шляхом установки озброєння в поворотних баштах і кульових установках, 
на ЗАУ – завдяки встановленню підйомної частини гармати на центральному стрижні 
або використанню стаціонарних позицій); 

покращення управління вогнем (шляхом впровадження телефонного зв’язку та 
світлової сигналізації між бронеплатформами (на бронепоїздах) чи артилерійськими 
установками (на ЗАУ)); 

впровадження модульного принципу побудови бронепоїзда, що складався із 
стандартних бронеплатформ різного призначення (артилерійського, кулеметного, 
зенітного тощо), кількість яких залежала від поставлених бойових завдань. 

5. З’ясовано, що в хронологічних межах дослідження на території України було 
побудовано десятки різноманітних зразків бойової залізничної техніки. Перші броне-
поїзди, бронедрезини та мотоброневагон “Заамурец” будувалися під час Першої 
світової війни силами російських залізничних батальйонів на підприємствах Києва й 
Одеси. Разом з тим, більшість бронепоїздів, збудованих під час Громадянської війни в 
Росії 1917–1923 рр. та Української революції 1917–1921 рр. мали примітивну 
конструкцію. У міжвоєнний період у Миколаєві на заводі №198 здійснювалося 
будівництво 180-мм залізничних артилерійських установок ТМ-1-180 та планувалося 
розгорнути будівництво великокаліберних залізничних артилерійських установок  
ТГ-1 і ТП-1 на Новокраматорському машинобудівному заводі. Під час Другої світової 
війни на території України будували типові (НКПС-42) та оригінальної конструкції 
бронепоїзди. 

Безпосередню участь у розробленні та будівництві БЗТ брали фахівці різних 
галузей діяльності, що пов’язані з Україною: М.В. Колобов, О.Г. Дукельський (урод-
женець Полтавщини), І.М. Чабров, Я.М. Федоренко (уродженець Харківщини) та 
інші. Підготовку кадрів для промисловості здійснювала мережа професійно-
технічних училищ і технічних інститутів. Крім того, певну роль зіграло географічне 
положення України та наближення до районів бойового застосування БЗТ, особливо 
під час першого, другого та четвертого етапів її розвитку. Отже, українська 
промисловість, українські інженери та науковці зробили вагомий внесок у розвиток 
БЗТ як Російської імперії, так і СРСР. Це обумовлювалось високим рівнем 
технологічної оснащеності підприємств металургії, машинобудівної та залізничної 
галузей.  
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6. Зважаючи на сучасний рівень розвитку ОВТ та технічної оснащеності військ 
(сил), для БЗТ сторінка воєнної історії вже перегорнута. Разом з тим, сьогодні сфера 
практичного застосування БЗТ зводиться до вирішення вузького кола завдань, а саме: 
технічного прикриття об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, розмінування, 
відновлення та підтримки в належному технічному стані ділянок залізничної колії; 
бойової охорони та супроводу військових ешелонів. 

Виходячи з результатів дослідження, автором сформульовано такі рекомендації 
щодо оснащення українських військових формувань сучасною бойовою залізничною 
технікою: враховуючи можливості української науки та наявну промислову базу, 
доцільно проводити оснащення військових формувань бойовою залізничною 
технікою за такими напрямами: проводити роботу щодо створення спеціальних 
вагонів з протикульним і протиуламковим захистом для перевезення особового 
складу; при розробці БЗТ доцільно передбачити застосування модульного принципу 
побудови, що дозволить застосовувати їх як у складі окремих (спеціальних) поїздів, 
так і в складі військових ешелонів залежно від поставлених завдань. Для цього на 
вагонах слід встановити дистанційно керовані модулі (з великокаліберними куле-
метами, скорострільними автоматичними гарматами, протитанковими керованими 
комплексами) та засоби радіоелектронної боротьби (для запобігання дистанційного 
підриву вибухових засобів під колесами рухомого складу). Управління цими 
засобами здійснюватиме оператор, бойовий пост якого слід розмістити в спеціальному 
вагоні з бронезахистом. 

Запропоновані заходи дозволять підвищити боєздатність вітчизняних інженерних 
і спеціальних військових формувань та сприятимуть розвитку перспективних галузей 
науки та техніки. 

Перспективними напрямами подальших воєнно-історичних досліджень щодо 
розвитку бойової залізничної техніки можуть бути: створення та застосування бойової 
залізничної техніки у воєнних конфліктах ХХ ст.; підготовка особового складу 
підрозділів, що використовували бойову залізничну техніку; історія створення та 
діяльності вітчизняних конструкторських та науково-дослідних установ, підприємств 
оборонно-промислового комплексу, що брали участь у розробці та виробництві 
елементів бойової залізничної техніки. 
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АНОТАЦІЯ 
Печенюк С. І. Створення та розвиток бойової залізничної техніки у першій 

половині ХХ ст. – 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, 2019. 

У дисертації на основі вивчення праць радянських, українських і зарубіжних 
дослідників, архівних та опублікованих документів, статутних документів і настанов, 
мемуарної літератури та інших джерел розкрито стан наукової розробленості теми, 
досліджено процес зародження та розвитку бойової залізничної техніки у Російській 
імперії та СРСР у першій половині ХХ століття. 

Проаналізувавши праці за темою дослідження автором встановлено, що до цього 
часу не сформульовано єдиного понятійно-категорійного апарату щодо бойової 
залізничної техніки. Запропоновано уточнені та авторські визначення термінів і 
понять за темою дослідження. Крім того, розроблено авторську класифікацію бойової 
залізничної техніки, у основу якої покладено критерій тактичного призначення 
окремого її виду. 

Визначено та проаналізовано комплекс факторів, що впливали на зародження, 
становлення та подальший розвиток бойової залізничної техніки. Їх умовно поділено 
на: тактико-технічні вимоги, що висувалися до техніки; техніко-економічні умови; 
досвід проектування, створення та застосування озброєння та військової техніки. 
Аналіз взаємодії цих факторів дозволив розробити загальний алгоритм розвитку 
бойової залізничної техніки. 

Показано розвиток окремих видів бойової залізничної техніки, розкрито завдання, 
що ставились перед ними, та проаналізовано особливості їх бойового застосування. 
Запропоновано й обґрунтовано авторську періодизацію процесу розвитку бойової 
залізничної техніки у Російській імперії та СРСР упродовж 1914–1945 рр., що включає 
чотири взаємопов’язані етапи, з’ясовано особливості кожного з них. Виявлено 
тенденції розвитку бойової залізничної техніки у визначених хронологічних рамках. 
У роботі сформульовано рекомендації щодо впровадження результатів дослідження в 
інтересах розвитку Збройних Сил України. 

Ключові слова: бойова залізнична техніка, бронепоїзд, зенітний бронепоїзд, 
бронеплатформа, бронедрезина, залізнична артилерійська установка, мотоброневагон, 
СРСР. 

 
 

ANNOTATION 
Pechenіuk S. I. The origin and development of combat rail-based equipment in 

the first half of 20th century. – Qualifying scientific work on the rights of the 
manuscript. 

The dissertation in support of a Candidate Degree in Historical Sciences in specialty 
20.02.22 – Military History. – National Defense University of Ukraine named after Ivan 
Cherniakhovskyi, Kyiv, 2019. 

Based on the analyses of the works of Soviet, Ukrainian and foreign researchers, 
archival and published documents, service regulations and directives, memoir literature and 
other sources, it has been shown the status of scientific elaboration of the topic, investigated 
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the process of origin and development of rail-based combat vehicles in the Russian Empire 
and the USSR in 20th century. 

As a result of the analysis of labors on the research topic, it had been established that 
single conceptual framework for rail-based combat vehicles has not yet been formed. 
Refined and author's definitions of terms on the research topic are proposed. It was refined 
the definitions of the terms “rail-based combat vehicles”, “armored train” and “armored 
draisine”; given the interpretation of the concepts “self-propelled armored rail wagon” and 
“railway gun”, as well as established the fundamental difference between terms “armored 
truck” and “armored platform car”. In addition, it was developed the author’s classification 
of rail-based combat vehicles, based on the criterion of tactical purpose. 

The factors that influenced the origin, formation and succession development of rail-
based combat vehicles were identified and analyzed. They are conditionally divided into: 
tactical and technical requirements for equipment; technical and economic conditions; 
experience in the design, creation and use of weapons and military equipment. After 
analysis of the above factors interaction it was offered a general algorithm for the 
development of rail-based combat vehicles – from the stage of the need for it to its tactical 
employment. Common algorithm for the development of weapons and military equipment 
was developed after analysis of the factors interaction. 

It has been shown the development of certain types of rail-based combat vehicles, 
revealed their tasks, and analyzed the features of their tactical employment. The author’s 
periodization of the process of rail-based combat vehicles development in the Russian 
Empire and the USSR in 1914–1945 is proposed and justified. It includes four intercon-
nected stages and each of them has its own characteristics. During the first (1914–1917) and 
third (1924–1941) stages the development of the rail-based combat vehicles was carried out 
centralized, and during the second (1917–1924) and the fourth (1941–1945) stages this 
process had an improvised character. Another feature was that during the first two stages 
(1914–1924) the vast majority of them were created according to individual projects, and 
during the last two (1924–1945) stages typical projects were prevailing. It is revealed the 
tendencies of the development of rail-based combat vehicles in determined chronological 
frameworks. They are as follows: an air defense capabilities increase; an firepower increase; 
increased flexibility of fire by expanding the sectors of fire; fire-control improvement; 
implementation of standardization at in the construction of rail-based combat vehicles. The 
paper formulates recommendations for the implementation of research results in the interests 
of the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: rail-based combat vehicles, armored train, anti-aircraft armored train, 
armored platform car, armored draisine, railway guns, self-propelled armored railroad car, 
USSR. 


