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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Обґрунтування теми дослідження. 24 серпня 2021 р. Україна відзначила 30-річчя 

відродження своєї незалежності. Ця подія ознаменувалась також розбудовою одного із 
наріжних атрибутів державності – Збройних Сил (далі – ЗС) України.  

Будучи поза військовими блоками, без’ядерною державою, отримавши від 
провідних держав світу гарантії безпеки, Україна на початку 2014 р. несподівано 
зіткнулася зі збройною агресією Російської Федерації (далі – РФ), яка спочатку призвела 
до окупації Криму, а в подальшому спричинила збройний конфлікт на Сході України. 
Для відсічі та стримування цієї агресії Україна застосувала сили сектору безпеки і 
оборони. Формою їх застосування з 14 квітня 2014 р. стала антитерористична операція 
(далі – АТО), а від 30 квітня 2018 р. – операція Об’єднаних сил (далі – ООС). 

Низка аналітичних документів органів державного та військового управління 
засвідчує, що російська агресія у Криму та на Сході України стала суворим випро-
буванням для Української держави та її захисників. Вона наочно продемонструвала 
прогалини у вітчизняному військовому будівництві, зокрема і у сфері воєнно-історичної 
роботи, та виявила низку системних проблем, в числі яких несформованість системи 
наукового воєнно-історичного аналізу сучасних воєнних конфліктів; низьку ефек-
тивність впровадження набутих воєнно-історичних знань в освітній процес і підготовку 
військ (сил); відсутність системної воєнно-історичної роботи з формування патріотизму 
та морально-бойового духу захисників України, що призвело до неготовності значної 
частини українських громадян до виконання свого конституційного обов’язку – захисту 
незалежності та територіальної цілісності держави тощо. Ці проблеми посилювались 
через панування історичних стереотипів і міфів в оцінюванні подій воєнної історії, 
інформаційну експансію низки країн, що фальсифікували історію України.  

Відтак постало завдання проаналізувати процес створення системи воєнно-
історичної роботи у ЗС України. Водночас, аналіз наукової літератури із означених 
питань демонструє недостатню увагу військових істориків до системи воєнно-історичної 
роботи у ЗС України та набуття нею пріоритетного значення в умовах особливого 
періоду. З огляду на зазначене, дослідження обраної теми становить теоретичне і 
практичне значення для розвитку воєнно-історичної науки та сприятиме поглибленню 
наукових знань з урахуванням набутого ЗС України власного бойового досвіду та 
досвіду армій зарубіжних країн.  

Виходячи з актуальності теми та стану її наукового розроблення, сформульовано 
наукове завдання, що полягає у розкриті процесу створення та розвитку системи воєнно-
історичної роботи у ЗС України, виявлені особливостей і тенденцій удосконалення цієї 
системи в умовах протистояння російській агресії та розроблені рекомендації щодо 
поліпшення стану воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертація виконана відповідно до планів наукової та науково-технічної діяльності у 
ЗС України та Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 
у рамках науково-дослідних робіт, шифр “Застосування-3” (номер державної реєстрації 
0117U000040т), “Застосування-4” (номер державної реєстрації 0118U000041т), 
“Застосування-ОС” (номер державної реєстрації 0119U000057т), що виконувалися 
науково-дослідним центром воєнної історії Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського. У рамках цих наукових проєктів автором 



 2 

розроблені положення щодо місця і ролі воєнно-історичної роботи в ході застосування 
військ (сил) у воєнному конфлікті гібридного характеру.  

Автор під час опрацювання дисертаційного дослідження брав участь у виконанні 
міжнародних наукових проєктів. У складі авторського колективу працю “The white book 
of the anti-terrorist operation in the East of Ukraine (2014–2016)”, опублікованою за 
програмою The Defence Education Enhancement Programme (DEEP) НАТО. У рамках 
Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні автор 
взяв участь у проєкті A-1 “Протидія гібридній війні: воєнний аспект”. Матеріали 
дисертації використані у багатонаціональному міжнародному проєкті SAS-161 “Military 
Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best Practices”.  

Мета і завдання дослідження. На основі узагальненого досвіду створення та 
розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗС України у 1991–2020 рр. окреслити 
шляхи її розбудови відповідно до євроатлантичних прагнень України та опанування 
ЗС України стандартами НАТО. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:  
з’ясувати стан наукової розробленості теми, окреслити джерельну базу та 

теоретико-методологічні аспекти дослідження; 
визначити основні умови та чинники, що впливали на становлення та  розвиток 

системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, передусім нормативно-правове 
забезпечення воєнно-історичної діяльності;  

узагальнити зарубіжний досвід функціонування воєнно-історичних структур та 
його врахування в ЗС України на етапі створення та трансформації воєнно-історичних 
вітчизняних структур в контексті євроінтеграційних процесів в Україні; 

розкрити становлення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, 
її значення у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, встановити роль та місце 
воєнно-історичної складової вітчизняної науки, освіти та військо-патріотичного 
виховання, особливості та тенденції воєнно-історичного процесу; 

розробити практичні рекомендації щодо поліпшення стану воєнно-історичної 
роботи у ЗС України відповідно до євроатлантичних прагнень України та опанування 
ЗС України стандартами НАТО. 

Об’єктом дослідження є воєнно-історична робота у Збройних Силах України. 
Предметом дослідження є створення та розвиток системи воєнно-історичної 

роботи у Збройних Силах України у 1991–2020 рр. 
Хронологічні межі дослідження зумовлені предметом наукового пошуку й 

охоплюють період 1991–2020 рр. Вибір нижньої межі пов’язаний з початком 
будівництва ЗС України та відповідно формуванням основ вітчизняної системи воєнно-
історичної роботи. Верхня межа обумовлена прийняттям у 2020 році Доктрини воєнно-
історичної роботи у Збройних Силах України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять базові наукові 
принципи об’єктивності, історизму, системності, комплексності, україноцентризму 
тощо. Загальнонаукові методи дослідження, серед яких основними є історичний і 
логічний доповнюються методами аналізу, синтезу, індукції та дедукції, порівняння 
тощо. Їх використання дозволило студіювати предмет дисертації у безперервній динаміці 
та діалектичній взаємопов’язаності його змісту та часово-просторових складових. 
Специфіка предмета дисертації передбачала поєднання  спеціальних методів воєнно-
історичного дослідження, таких як: періодизації, історико-системного, проблемно-
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хронологічного, історико-порівняльного, історико-генетичного з методами інших наук, 
зокрема: воєнної науки, педагогіки, політології, дослідження управлінської діяльності.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні наукового 
завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-історичною наукою. У дисертації вперше: 

узагальнено досвід та визначено особливості діяльності воєнно-історичних органів, 
освітніх і наукових установ і підрозділів у ЗС України та громадських організацій у 
1991–2020 рр.; 

розкрито значення воєнно-історичної роботи у боротьбі проти гібридної російської 
війни, у стримуванні збройної агресії РФ;  

визначено періодизацію становлення та розвитку системи воєнно-історичної роботи 
у ЗС України; 

встановлено тенденції удосконалення системи воєнно-історичної роботи в умовах 
АТО/ООС. 

Уточнено і доповнено: 
систему знань про зарубіжний досвід воєнно-історичної роботи: функціонування 

вертикалі воєнно-історичних структур, проведення воєнно-історичних операцій, 
діяльність воєнно-історичних комісій тощо; 

набула подальшого розвитку історіографія за напрямом дослідження, до наукового 
обігу введено раніше не опубліковані архівні джерела. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що її положення та 
висновки можуть бути використані при проведенні воєнно-історичних наукових 
досліджень; для подальшого удосконалення системи воєнно-історичної роботи у 
ЗС України; у підготовці військових істориків. 

Результати дослідження використані при опрацюванні та підтверджені 
відповідними актами: Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних Силах 
України, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 
29.03.2017 № 109; Концепції воєнно-історичної роботи, затвердженої Міністром 
оборони України 11.12.2017; Положення про організацію та проведення у Збройних 
Силах України щорічного конкурсу на кращий науковий реферат з воєнної 
історії України, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Силах України 
від 31.01.2020 № 31; Доктрини з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, 
затвердженої начальником Генерального штабу Збройних Сил України 07.10.2020.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим дослідженням 
автора. Отримані результати дослідження та їх публікації у наукових виданнях виконані 
дисертантом як у співавторстві, так і самостійно. У статті: “Роль та місце воєнно-
історичної роботи за кордоном”, що виконана у співавторстві, дисертантом висвітлено 
основні складові системи воєнно-історичної роботи з військовослужбовцями іноземних 
армій, розкриті алгоритми її здійснення та обґрунтовано значення використання 
зарубіжного досвіду у практиці вітчизняного військового будівництва. У статті “Роль і 
місце історичної свідомості у процесі військово-патріотичного виховання військово-
службовців Збройних Сил України”, що виконана у співавторстві, здобувачем розкрито 
актуальність воєнно-історичної роботи з військовослужбовцями ЗС України та 
оприлюднено власні результати аналізу стану вивчення у вітчизняних військових 
навчальних закладах історичних дисциплін з урахуванням подій сучасної воєнної історії. 
У статті “The use of military historical issuers in Russian anti-Ukraine propaganda” (пер. з 
англ. “Використання військово-історичних питань у російській антиукраїнській 



 4 

пропаганді”), що виконана у співавторстві, автором обґрунтовано необхідність 
формування історичної свідомості військовослужбовців ЗС України з урахуванням 
особливостей російської гібридної війни. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослід-
ження обговорені на наукових семінарах і засіданнях науково-дослідного центру воєнної 
історії та оприлюднені на 7 науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: 
Міжнародній науково-практичній конференції “Відродження українського війська: 
сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 1–2 грудня 2016 р.); Міжнародній науково-
технічній конференції “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки 
Сухопутних військ” (Львів, 17–18 травня 2018 р.); І Міжнародній науково-практичній 
конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 
27 листопада 2020 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Українське 
військо: сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 1 грудня 2017 р., 29 листопада 
2019 р.); науково-практичній конференції “Застосування сухопутних військ Збройних 
Сил України у конфліктах сучасності” (Львів, 15 листопада 2018 р.); міжвузівському 
науково-практичному семінарі “Досвід застосування збройних сил у світових війнах і 
воєнних конфліктах XX – початку XXI ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 21 травня 
2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження оприлюдненні у 10 
наукових працях: 3 ‒ у фахових виданнях (у т. ч. одному закордонному), 7 – у збірниках 
матеріалів науково-практичних конференцій і семінарів. 

Структура та обсяг дисертації підпорядкована меті та завданням дослідження. 
Робота складається зі вступу, трьох розділів і списків використаних джерел до них, 
висновків і 5 додатків. Обсяг основного тексту рукопису дисертації складає 8 авторських 
аркушів. Повний список використаних джерел включає понад 250 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

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

У першому розділі “Стан наукової розробки теми, джерельна база та методи 
дослідження” проаналізовано стан наукової розробки теми, джерельну базу роботи, а 
також визначено й охарактеризовано методи проведення дослідження. Здійснено аналіз 
наукових праць, у яких досліджувались проблеми воєнно-історичної роботи. 

У дисертації наукові видання умовно розподілені за чотирма групами. До першої 
групи віднесено узагальнюючі праці з воєнної історії України та її війська, які є базовими 
для воєнно-історичної роботи. Це доволі значний масив багатотомних наукових видань, 
монографій, історичних нарисів, енциклопедичних видань з історії України. Суттєві 
наукові напрацювання з історії України та її воєнної організації проведено в Інституті 
історії України НАН України, який очолює академік В. Смолій. Значний внесок у 
дослідження національної воєнної історії зробили В. Голубко, О. Гуржій, В. Котляр, 
М. Литвин, О. Лисенко, О. Реєнт, І. Стороженко, В. Трофимович, Т. Чухліб та інші. 
Вітчизняними істориками висвітлені глибинні пласти історичних знань воєнної справи 
Давньої України, доби Гетьманщини, Української національно-демократичної революції  
(1917–1921 рр.), місця та ролі України у двох світових війнах. Ці наративи 
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використовувалися у воєнно-історичній роботі з сучасними захисниками України. 
Великий масив наукових досліджень з визначеної тематики втілений в унікальному 
енциклопедичному проекті – 10-томній Енциклопедій історії України. 

До цієї групи також віднесений цикл опублікованих праць науково-популярного 
характеру, яких об’єднує тема “Історія Українського війська”. На час формування основ 
воєнно-історичної роботи у ЗС України такою роботою стала перевидана праця 
авторського колективу під керівництвом І. Крип’якевича, розроблену ще у 1930-х роках. 
Продовжили дослідження історії національного війська Владислав та Людмила 
Гриневичі, Б. Якимович, Я. Дашкевич та інші, які у 1996 р. видали “Історію 
Українського війська (1917–1996)”. Героїчним періодом протистояння російській агресії 
завершилась “Історія Українського війська” авторського колективу під керівництвом 
В. Павлова, а також у формі підручника “Історія Українського війська” під редакцією 
П. Ткачука, підготовленого колективом кафедри воєнної історії Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського і науковцями Академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

У сучасній українській історіографії формується кілька напрямів баталістики. До 
першого належать праці, присвячені висвітленню військової справи Давньої України та 
воєнно-історичних подій Середньовіччя. На цій ниві плідно працюють наукові школи 
Л. Войтовича (Львів), В. Бережинського (Київ), І. Шрамка (Харків), відомі наукові студії 
воєнних істориків В. Грицюка, В. Микитишина, І. Печенюка, В. Топальського, 
С. Шеломенцева-Терського та ін. 

До іншого напряму автор відніс роботи військових істориків, які відображають 
звитяги українських військових формувань часів визвольних змагань, боротьбу УПА 
проти окупантів. Це праці О. Даценка, Л. Кривизюка, О. Науменка, С. Сегеди, 
П. Слюсаренка, П. Ткачука. Значна кількість праць присвячена осмисленню воєнної 
історії України в добу радянської влади (1921 – серпень 1991 р.) з позицій 
україноцентризму (Д. Вєдєнєєв, В. Вятрович, М. Коваль, О. Куцька, О. Лисенко, 
І. Патриляк, Р. Пилявець, С. Сидоров, І. Фурман, та ін.). Більшість праць підготовлені 
професійними військовими науковцями за спеціальністю 20.02.22 – військова історія й 
позначені професійними підходами до характеристики воєнного мистецтва, 
стратегічного, оперативного й тактичного планування і ведення воєнних дій, озброєння 
та військової техніки, інших складових військового будівництва, що потребують 
спеціальних знань.  

Наступний напрям складають праці, що висвітлюють військове будівництво в 
Україні за часів її незалежності (І. Руснак, М. Литвин, М. Рибак, Г. Перепелиця), та 
особливості застосування Збройних Сил у миротворчих операціях. Роботи військових 
істориків, які відображають протистояння російській збройній агресії проти України 
(С. Сегеда, В. Шевчук, О. Покотило, П. Щипанський, С Попко, В. Грицюк). 

До наукових праць другої групи, що залучені до дисертації, автор відніс 
дослідження досвіду воєнно-історичної роботи в країнах НАТО. Функціонування 
зарубіжних воєнно-історичних структур відображено у монографії білоруського автора 
О. Кісельова “Воєнно-історична служба армій іноземних держав”. К. Заланский здійснив 
дослідження воєнно-історичної роботи в російській армії кінця XIX – початку XX ст. 
Воєнно-історичну роботу радянського періоду висвітлив у докторській дисертації 
С. Борисньов. Діяльність воєнно-історичних структур РФ та їх зв’язок з ідеологічними 
потугами кремлівських можновладців частково розкритий у публікаціях М. Гарєєва. 
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Детально розглянута діяльність органів воєнно-історичної роботи у збройних сил США 
в наукових статтях українських істориків В. Грицюка, М. Гребенюка, що дало змогу 
вивчити передові технології воєнно-історичної діяльності для врахування стандартів 
країн НАТО при розробці практичних рекомендацій за результатами дисертації.  

Третя група – це наукові праці, у яких безпосередньо висвітлюється стан та 
процеси розвитку воєнно-історичної роботи у контексті будівництва ЗС України. Реальні 
оцінки виявлених проблем та шляхи виходу з них запропонували В. Смолій, І. Руснак, 
В. Горбулін, М. Рибак. Традиційно означена проблематика обговорюється на щорічних 
науково-практичних конференціях “Українське військо: сучасність та історична 
ретроспектива”. Дієвий аналіз та слушні пропозиції щодо покращення стану справ 
надали Ю. Гусак, І. Фурман, В. Рєзнік, О. Скрябін, С. Сегеда, В. Коваль, П. Щипанський. 

Музейний сегмент воєнно-історичної роботи перебуває у полі зору В. Карпова, 
О. Скрябіна, В. Горєлова, В. Машталіра, Б. Ільєнка, Я. Тинченка та ін. Значення архівів у 
воєнно-історичних дослідженнях підкреслено в роботах В. Бугери, В. Турчика, 
М. Мітцевої, Л. Нецької та інших.  

Аналітики країни-агресора (РФ) уважно слідкують за воєнно-історичними 
процесами та ефективністю історичної діяльності органів військового управління  
ЗС України. Про це свідчать публікації Н Морозової , яка піддає фальсифікації  
виховання військовослужбовців Збройних Сил України. Уважно досліджує стан воєнно-
історичної роботи в ЗС України білоруський історик О. Кісельов, який в своїй 
монографії “Воєнно-історична служба армій іноземних держав” детально описує 
систему воєнно-історичної роботи у ЗС України, посилаючись на праці відомих 
українських вчених.  

У дисертації відображено сукупність джерел, що стали базою у дослідженні 
процесу створення та розвитку системи воєнно-історичної роботи в ЗС України. 
Джерельна база розглянута у межах таких груп: законодавча, що дала змогу відстежити 
еволюцію розвитку нормативних, нормативно-правових актів, що регулюють процес 
воєнно-історичної роботи в ЗС України; поточна документація Міністерства оборони 
України, Генерального штабу ЗС України дала змогу прослідкувати основні напрями, на 
які звертали увагу органи військового управління у виконанні завдань воєнно-історичної 
роботи. 

Виявлені автором документи архівного зберігання дали змогу увести до наукового 
обігу матеріали Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (фонд 
3697 – Управління справами Міністерства оборони України, фонд 4003 – Головне 
управління військової освіти Міністерства оборони України, фонд 6829 – Департамент 
військової освіти та науки Міністерства оборони України); Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України (фонд 5285 – Український інститут 
національної пам’яті, фонд 5339 – Державний комітет України у справах ветеранів) та 
дослідити процеси, що відбувалися у сфері воєнно-історичної роботи в умовах 
протистояння російській збройній агресії проти України. 

У другому розділі “Умови та чинники формування системи воєнно-історичної 
роботи у Збройних Силах України” окреслено суспільно-політичні умови та чинники, 
що впливали на становлення та розвиток вітчизняної системи воєнно-історичної роботи: 
проголошення незалежності України та створення вітчизняних Збройних Сил; 
необхідність вивчення та впровадження воєнно-історичного досвіду будівництва та 
розвитку збройних сил; наявність зарубіжного та вітчизняного досвіду організації і 
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проведення воєнно-історичної роботи; агресія РФ проти України та необхідність 
протидіяти фальсифікаціям історії, як одному із проявів гібридної війни, необхідність 
вивчення досвіду збройного протистояння, опису героїчних звитяг Українського війська. 

З проголошенням незалежності України постало питання створення всіх державних 
інституцій, зокрема й ЗС України. У процесі розбудови вітчизняного війська відбувалось 
формування нормативно-правової бази і концептуальних засад їх функціонування. 
Постало питання поглибленого вивчення воєнної історії України, використання воєнно-
історичних знань в інтересах ЗС України. Проте, в СРСР та його ЗС воєнна історія 
України окремо не вивчалась, а її окремі фрагменти розглядались в контексті загальної 
воєнної історії Російської імперії та СРСР, зокрема й з використанням класового підходу 
як однієї із методологічних засад. Така ситуація викликала необхідність перегляду 
усталених підходів до воєнно-історичних подій, пов’язаних з Україною, зміни 
методологічних засад воєнно-історичних досліджень, використання результатів 
наукових пошуків іноземних істориків та активного впровадження нових знань у 
практичну діяльність ЗС України, воєнно-патріотичне виховання тощо. Водночас, 
сформована в СРСР система воєнно-історичної роботи припинила своє функціонування, 
а в Україні та її ЗС залишились лише її окремі фрагменти. 

У процесі будівництва та подальшого реформуванні і розвитку ЗС України, 
вироблення засад їх застосування виникла необхідність вивчення та впровадження 
світового та вітчизняного досвіду у всі сфери діяльності вітчизняного війська. Процес 
накопичення, вивчення та впровадження досвіду мав носити цілеспрямований, організо-
ваний, всебічно забезпечений характер у нормативно-правовому, концептуальному, 
організаційному та інституціональному аспектах. Проте, до початку російської агресії у 
2014 р. усвідомлення вищим воєнно-політичним керівництвом необхідності створення 
цілісної системи воєнно-історичної роботи не було. Її окремі елементи функціонували 
самостійно, не скоординовано, що суттєво зменшувало можливості використання 
воєнно-історичних знань в інтересах ЗС України. 

У дисертації проаналізована діяльність воєнно-історичних структур збройних сил 
зарубіжних країн, передусім країн-членів НАТО. Досвід провідних країн світу свідчить, 
що наукові дослідження в галузі воєнної історії є основою для планування процесів 
розвитку збройних сил, форм і способів їх застосування, визначення напрямів розвитку 
озброєння і військової техніки тощо. У США, зокрема при розробленні перспективних 
планів розвитку збройних сил на 10–20 років проводиться воєнно-історичне 
дослідження розвитку воєнного мистецтва за останні 100 років. У сусідніх з Україною 
державах повноцінно функціонують воєнно-історичні установи: у Польщі – бюро 
воєнно-історичних досліджень; у Румунії – інститут досліджень історії війн, стратегії та 
оперативного мистецтва. Для проведення фундаментальних, пошукових та прикладних 
наукових досліджень у галузі воєнної історії передові країни мають розгалужену 
систему відповідних наукових установ. Цілісна система воєнно-історичної роботи 
функціонує і в ЗС РФ. 

З початком агресії РФ проти України у 2014 р. стало очевидним, що воєнно-
історичні знання широко використовуються у інформаційній боротьбі. Фальсифікація 
історії і маніпуляція історичними фактами стали одним із інструментів гібридної війни, 
чинили негативних вплив на населення та особовий склад ЗС України. Відповідно, 
постала проблема протидії таким діям агресора, активізація воєнно-патріотичного 
виховання на прикладах героїчного минулого Українського війська, впровадження 
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нових традицій та зміни наративів, що використовував агресор у своїх інтересах. Збройні 
Сили України ведуть боротьбу за Україну не лише по лінії зіткнення з російськими 
окупаційними силами на сході держави.  

Також з початком воєнних дій виникла необхідність збору, аналізу, узагальнення 
досвіду застосування військ (сил) в АТО та його оперативного впровадження у 
підготовку військ (сил). Розв’язання цих проблем було можливим в рамках воєнно-
історичної роботи у ЗС України, що й призвело до її остаточного формування я к 
повноцінної системи. 

У третьому розділі “Роль і місце воєнно-історичної роботи у військовому 
будівництві незалежної України” розкривається процес становлення та розвитку 
системи воєнно-історичної роботи, з урахуванням основних подій, що відбувались у 
процесі будівництва ЗС України.  

З’ясовано, що на початку першого періоду –“Формування основ вітчизняної системи 
воєнно-історичної роботи (1992–2000 рр.)” ЗС України успадкувала від колишньої 
радянської армії окремі елементи системи воєнно-історичної роботи, а саме: керівні 
документи, напрацьовані форми і методи роботи, предметно-методичні комісії на 
кафедрах вищих військових навчальних закладів (далі – ВВНЗ), архівні та музейні 
установи тощо. У воєнній науці домінували радянські погляди на характер можливих 
війн, підготовку до них країни та збройних сил, форми і способи ведення збройної 
боротьби тощо. Перед керівництвом держави та ЗС України постала проблема перегляду 
й уточнення концептуальних основ воєнного мистецтва та його трансформації в 
інтересах становлення та розвитку вітчизняної стратегії будівництва Збройних Сил. 
Однією з перешкод на цьому шляху стала відсутність власної воєнно-історичної 
наукової школи та підготовки фахівців.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. № 490 “Про реформу 
системи військової освіти” створено низку вищих військових навчальних закладів – 
Академію Збройних Сил України, Харківський військовий університет, Київський 
військовий гуманітарний інститут, Харківський інститут льотчиків Військово-
Повітряних Сил, Київський інститут Військово-Повітряних Сил, Київський інститут 
Сухопутних військ, Одеський інститут Сухопутних військ, Севастопольський військово-
морський інститут, а також передбачено формування при них наукових центрів. Разом з 
тим, у ЗС України, за невеликим виключенням, були відсутні підготовлені фахівці з 
воєнної історії, необхідні дослідницькі, архівні, видавничі установи та інші структури, 
що мали б здійснювати воєнно-історичну роботу.  

За перший період розвитку системи воєнно-історичної роботи дослідження 
проблем воєнної історії не отримало належного місця у системі воєнно-наукових 
досліджень, що створена у ЗС України. Причина полягала в тому, що основні зусилля 
воєнної науки зосереджувались на питаннях забезпечення національної та колективної 
безпеки. Щоб забезпечити потреби проведення наукових досліджень з воєнно-
історичної тематики, використовувались можливості національної академічної науки.  

До того ж, жорсткі обмеження чисельності науково-дослідних установ ЗС України 
(а їх на той час було 18) не дали змоги виділити для цього спеціалізовані науково-
дослідні підрозділи за воєнно-історичною тематикою. Винятком став відділ проблем 
військової та культурно-просвітницької роботи в Науково-дослідному центрі 
гуманітарних проблем ЗС України, який поряд з іншими проблемами займався і 
воєнною історією. 
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У 1994 р. у Київському військовому гуманітарному інституті було розпочато 
підготовку фахівців за 4-ма спеціальностями у тому числі за спеціалізацією – “Історія 
України та її Збройних Сил”. Серед слухачів, які навчались за цією спеціальністю в 
подальшому стали відомими військовими істориками Р. Пилявець, В. Куравський, 
А. Науменко, О. Даценко, П. Слюсаренко, В. Рєзнік та інші. Однак підготовка фахівців з 
цієї спеціалізації була зупинена у 2001 р.  

У 1997 р. була створена кафедра історії війн і воєнного мистецтва Академії 
ЗС України, яка веде свою історію від 1994 р. зі створення на кафедрі стратегії 
предметно-методичної комісії з історії війн і воєнного мистецтва. У квітні 1997 р. на 
посаду начальника новосформованої кафедри призначено капітана 1 рангу доктора 
історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М. Рибака, який 
у подальшому став засновником воєнно-історичної школи з підготовки воєнних 
істориків. Однак, за своїм призначенням, та чисельністю цей підрозділ був 
неспроможним осягнути весь спектр воєнно-історичних проблем. Наукові дослідження, 
що проводились на кафедрі, були спрямовані перш за все на наукове забезпечення та 
супроводження навчального процесу шляхом виконання науково-дослідних робіт, 
підготовки підручників та посібників. 

Одним із пріоритетних напрямів стала підготовка наукових кадрів вищої 
кваліфікації. У 1995 р. у спеціалізованій вченій раді Військового інституту державного 
університету “Львівська політехніка” захистили кандидатські дисертації на воєнно-
історичну тематику Л. Гриневич, Л. Зінкевич, О. Макарчук. Першим ад’юнктом кафедри 
історії війн і воєнного мистецтва Академії ЗС України став С. Сидоров, який у 1996 р. 
захистив кандидатську дисертацію за воєнно-історичною тематикою. У 1998 р. у 
спеціалізованій вчені раді за спеціальністю 20.02.22 – військова історія у КВГІ першими 
захисти дисертації: В. Горєлов (1999 р.) та В. Бережинський (2000 р.), у 2000–2001 рр. в 
Національній академії оборони України (НУОУ) відбулись успішні захисти В. 
Корнієнка, О. Пошедіна, Р. Пилявця. 

У травні 1992 р. відповідно до директиви ГШ ЗС України № Д-15/1/083 був 
сформований Центральний архів Міністерства оборони України на фондах архіву штабу 
КВО і 300-ї окремої роти супроводження військових вантажів. На першому етапі 
становлення архіву, коли йшов процес реформування ЗС України та значного 
скорочення військових підрозділів, одним із головних його завдань було зберегти 
документи, що відображають історію ЗС та перебувають в Україні і не допустити 
вивезення їх за межі держави. 

В Україні відроджувалась військова музейна справа, ознайомлення широких кіл 
громадськості з військовою історичною спадщиною, популяризації військово-
історичних традицій. 12 вересня 1996 р. наказом МО України був створений 
Центральний музей ЗС України, першим начальником якого став полковник В. Карпов.  

Воєнно-патріотичне виховання особового складу ЗС України як важливу складову 
воєнно-історичної роботи безпосередньо здійснювали органи виховної роботи (СПС, 
ОВР), які перманентно зазнавали організаційних змін. Їх зусилля були спрямовані, 
головним чином, на виховання особового складу на героїчних прикладах вітчизняної 
воєнної історії, популяризацію воєнно-історичних знань, оформлення відповідно наочної 
агітації, взаємодію з громадськими організаціями воєнно-патріотичного спрямування 
тощо. 
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Однак це були тільки окремі фрагменти воєнно-історичної роботи. Цілісної системи 
воєнно-історичної роботи у ЗС України у цей період сформовано ще не було. Воєнно-
історична робота не була виділена як окремий напрям діяльності, були відсутні 
необхідні керівні та концептуальні документи, що визначали її мету, завдання та 
змістовне наповнення. Не було керівного органу та науково-дослідної установи, що 
мали б здійснювати координацію зусиль всіх суб’єктів воєнно-історичної роботи у 
сферах історичної науки, освіти та виховання особового складу ЗС України. 

Для другого періоду характерні трансформаційні процеси у воєнно-історичній 
роботі в ході реформування та розвитку Збройних Сил України (2001–2013 рр.). За 
змістом трансформаційних змін у ньому виділяються три етапи. 

За першого етапу (2001–2004 рр.) посилюється інтерес з боку керівництва держави 
та ЗС України до воєнної історії, усвідомлення необхідності дослідження та 
використання воєнно-історичного досвіду для розвитку Українського війська. Початок 
цього етапу був доволі оптимістичний. Після Круглого столу, проведеного у 2001 році за 
ініціативи Національної академії оборони України та Інституту історії України НАН 
України на тему: “Воєнно-історична наука в Україні: стан і перспективи” за сприянням з 
боку МО України, яке очолював О.Кузьмук, відбулась низка позитивних змін. За 
результатами круглого столу було створено на громадських засадах координаційну та 
науково-дослідницьку установу – Всеукраїнську громадську організацію “Український 
інститут воєнної історії”, яку очолив О. Гуржій. Започатковано видання науково-
популярного журналу “Воєнна історія”, головним редактором якого став С. Литвин. Їх 
зусиллями було проведено низку наукових конференцій, здійснено декілька видавничих 
проектів з воєнно-історичної тематики. У Національній академії оборони України за 
сприянням начальника академії генерал-полковника В. Толубка була створена 
спеціалізована вчена рада К 26.709.04 зі спеціальності 20.02.22 – військова історія з 
правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук.  

У 2004 р. після перемоги на виборах Президента України В. Ющенка відбулись 
суттєві змістовні зміни у підходах до висвітлення української історії. Вони вплинули й 
на стан воєнно-історичної роботи у ЗС України. Більше уваги стало приділятись 
висвітленню історичного минулого з національно-патріотичних позицій, неодноразово 
керівництвом держави і збройних сил проголошувалось про необхідність активізації 
воєнно-історичних досліджень та розповсюдження набутих знань з вітчизняної воєнної 
історії. 

Водночас, мали місце і негативні процеси. У 2007 р. у Національній академії 
оборони України була розформована кафедра історії війн і воєнного мистецтва. Її 
науково-педагогічні і наукові працівники увійшли до складу предметно-методичної 
комісії кафедри оперативного мистецтва. Це призвело до втрати частини наукового 
потенціалу, зменшило результативність наукових досліджень, суттєво був зменшений 
обсяг навчальних дисциплін, що викладались у попередні роки. 

Помилковість такого рішення стала очевидною. Ініціативи щодо підвищення ролі 
воєнної історії свого часу знайшли певну підтримку з боку Міністра оборони України 
Ю. Єханурова. Було вжито заходів щодо підсилення гуманітарної складової у 
ЗС України, відновлено історичні підрозділи у вищих військових навчальних закладах, а 
саме кафедру воєнної історії НУОУ під керівництвом кандидата історичних наук, 
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доцента полковника І. Сокаля, та предметно-методичні комісії в інших ВВНЗ. 
Укріпились та розширились філії Центрального військово-історичного музею.  

У роботі з особовим складом в основу було покладено національно-патріотичну 
ідею. Органи по роботі з особовим складом звернули увагу на провідників нації, 
героїчне минуле Української повстанської армії. Подальшого розвитку набули воєнно-
історичні періодичні часописи. Журнал “Воєнна історія” став фаховим виданням, були 
виділенні державні кошти на його підписку і видання для кожної військової частини. 
Високим науковим рівнем відзначалось фахове видання Інституту історії України НАН 
України “Сторінки воєнної історії України”. Значної популярності набуло електронне 
видання “Військово-історичний меридіан” національного музею Історії Другої світової 
війни. Воєнно-історичні рубрики були відкриті в журналах “Труди університету” та 
“Вісник національного університету Національного університету оборони України”. 

З метою відродження військових національно-історичних традицій та проведення 
фундаментальних воєнно-історичних досліджень 21 жовтня 2009 р. постановою 
Кабінету Міністрів України № 1140 була створена штатна науково-дослідна установа 
Науково-дослідний центр воєнної історії Міністерства оборони України. Передбачалось, 
що головними напрямами його діяльності буде відродження, розвиток та популяризація 
воєнно-історичної науки і впровадження її досягнень у практику будівництва 
ЗС України, реалізація воєнно-історичної складової гуманітарної політики в ЗС України. 

Особливістю третього етапу (2010–2013 рр.) стала різка зміна векторів воєнно-
історичної роботи з приходом до влади проросійських сил. Президентом України 
В. Януковичем та урядом за час своєї каденції було вжито низку заходів, що суперечили 
інтересам розвитку України та несли негативні наслідки для неї. Зокрема, активно 
проводили політику із замовчування героїчного воєнно-історичного минулого українців 
та досліджень з воєнної історії. Уряд М. Азарова майже одразу ухвалив постанову від 
7.07.2010 року № 562, яка відмінила рішення про створення Науково-дослідного центру 
воєнної історії. Поряд з цим в ЗС України на кінець серпня 2013 р. у черговий раз 
розформовано кафедру воєнної історії у Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського. 

У роботі з особовим складом стали домінувати наративи, пов’язані з культом 
перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні, проведення ритуальних заходів з 
залученням військовослужбовців країн СНД.  

Водночас, у дисертації відмічається, що у 2011 р. за ініціативи кафедри воєнної 
історії в НУОУ був заснований журнал “Воєнно-історичний вісник”, як фахове видання. 
Журнал здобув авторитет як серед української, так і іноземної наукової спільноти, про 
що свідчить широка географія опублікованих наукових статей. Публікації авторів 
охоплювали широкий спектр воєнно-історичної проблематики, а саме історії війн, 
воєнного мистецтва, військового будівництва, розвитку озброєння і військової техніки, 
воєнної думки, розвитку соціальної і гуманітарної політики у збройних силах, 
міжнародного військового співробітництва тощо.  

У дисертації стверджується, що для другого періоду характерні як позитивні, так і 
негативні процеси з огляду на стан воєнно-історичної роботи: поступове усвідомлення 
керівництвом ЗС України її важливості, реалізацію заходів, спрямованих на 
використання воєнно-історичних знань в інтересах розвитку ЗС. Водночас, різкі зміни 
концептуальних підходів до висвітлення воєнної історії України, постійні реорганіза-
ційні заходи стримували використання потенціалу вітчизняних воєнних істориків. 
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Реалізація основних заходів воєнно-історичної роботи часто відбувалась завдяки 
ентузіазму вітчизняної наукової спільноти. Незважаючи на окремі позитивні рішення, 
необхідна увага до воєнної історії з боку вищого військово-політичного керівництва 
держави не приділялась, а усвідомлення необхідності створення повноцінної системи 
воєнно-історичної роботи у керівництва ЗС України не сформувалось. Цілісного, 
системного підходу до організації воєнно-історичної роботи у ЗС у 2001–2013 рр. не 
забезпечено цей період не було. 

У третьому періоді (2014–2020 рр.) відбулося становлення воєнно-історичної 
роботи у ЗС України як цілісної системи та її удосконалення в умовах відбиття та 
стримування збройної агресії РФ.  

З початком воєнних дій на Сході України особливо актуальним стало завдання 
вивчення, узагальнення та впровадження набутого бойового досвіду. Разом з тим, 
виявлено, що станом на початок 2014 р. науково-дослідних структур ЗС України, 
завданнями яких були проведення воєнно-історичних досліджень, крім створеної у 
2013 р. науково-дослідної лабораторії військової історії Наукового центру сухопутних 
військ Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у ЗС України не 
було. Існувала потреба перегляду концептуальних підходів до воєнної історії, 
вдосконалення змісту воєнно-патріотичного виховання як особового складу ЗС України, 
так і населення держави, розгортання системної роботи щодо організації воєнно-
історичних досліджень та викладання воєнно-історичних дисциплін в системі військової 
освіти тощо. Виконання цих завдань потребувала запровадження воєнно-історичної 
роботи у ЗС України як цілісної системи. Воєнно-історична робота повинна була мати 
три основні підсистеми: управлінську, дослідницьку та підсистему забезпечення. Процес 
її формування відбувався доволі динамічно та поступово.  

30 серпня 2014 р. спільною директивою Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил України від № Д322/1/30 був створений науково-
дослідний центр воєнної історії у складі Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського. Основними завданнями центру стало проведення наукових 
досліджень розвитку теорії воєнного мистецтва, імовірного характеру збройної 
боротьби, особливостей застосування військ (сил) у війнах, збройних конфліктах, 
операціях з підтримання миру і безпеки, історії Українського війська та наукового 
супроводження впровадження отриманих результатів у діяльність органів військового 
управління і навчально-виховний процес університету. Начальником центру призначено 
доктора історичних наук полковника С. Сегеду. Незважаючи на невелику штатну 
чисельність (11 посад) Центр від початку створення мав значний науковий потенціал – 3 
доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, доцентів. Науковці Центру активно 
долучились до роботи з узагальнення досвіду застосування ЗС України в АТО на 
території Донецької та Луганської областей. Найважливішими результатами роботи 
творчих колективів Центру стали звіти про виконання науково-дослідних робіт 
“Хронологія застосування ЗС України в АТО (ООС), історико-хронологічний аспект” у 
2014–2019 рр. Окрім завдань, пов’язаних із навчально-виховним процесом університету, 
центр виконував оперативні завдання наукового характеру Міністерства оборони 
України, Генерального штабу ЗС України, тісно взаємодіяв із провідними цивільними і 
військовими науковими установами України, а також іноземних держав. Результатом 
такої співпраці стала підготовка двомовного видання “Біла книга антитерористичної 
операції на Сході України (2014–2016)”. 



 13 

Проведення АТО/ООС на Сході України наповнило новим змістом діяльність 
створеної у листопаді 2013 р. науково-дослідної лабораторії (військово-історичних 
досліджень) Наукового центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яка призначена для проведення досліджень з 
актуальних проблем воєнної-історичної науки, воєнної проблематики суспільних наук 
на тактичному рівні в інтересах розвитку Сухопутних військ ЗC України. З часу 
створення лабораторію очолювали кандидат історичних наук підполковник 
В. Куравський, кандидат історичних наук майор О. Гапєєва, доктор юридичних наук 
підполковник О. Турчак. Науковими здобутками колективу лабораторії стали звіти про 
виконання науково-дослідних робіти: “Участь військових формувань сухопутних військ 
у збройних конфліктах ХХІ ст.”, “Участь військово-історичних шкіл РФ у системі 
пропаганди й ведення гібридної війни проти України”, “Події АТО у спогадах курсантів 
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного”, 
“Волонтерський рух як приклад громадянської самоорганізації у період військової 
агресії РФ проти України”, “Висвітлення АТО та ООС на Сході України в історичних 
документах та матеріалах”, “Міжнародне військове співробітництво ЗС України в роки 
сучасної російсько-української війни: історичний контекст” тощо. 

Важливою подією третього етапу розвитку системи воєнно-історичної роботи стало 
відновлення у 2017 р. у складі Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського кафедри історії війн і воєнного мистецтва, яку очолив доктор 
історичних наук, доцент капітан 1 рангу І. Фурман. Колектив кафедри склали відомі 
воєнні історики: доктор історичних наук, професор С. Сидоров, кандидати історичних 
наук О. Даценко, В. Макаров, Р. Пилявець, І. Печенюк, В. Рєзнік. Головними завданнями 
кафедри стало: участь у підготовці військових фахівців стратегічного, оперативного і 
тактичного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями для ЗС України, інших 
військових формувань держави та фахівців іноземних держав; розроблення і видання 
підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів з 
навчальних дисциплін кафедри; наукове супроводження навчального процесу в 
університеті, проведення наукових воєнно-історичних досліджень за науковими 
напрямами: історія війн, історія воєнного мистецтва, історія військового будівництва, 
історія розвитку озброєння і військової техніки, воєнна історія України; забезпечення 
роботи спеціалізованої вченої ради К 26.709.04 зі спеціальності 20.02.22 – військова 
історія з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук та інші. 

У 2020 р. кафедра стала ініціатором і головним розробником проекту цілісної 
системи військово-історичної освіти у ЗС України, яка б охоплювала процес підготовки 
майбутніх військових фахівців тактичного, оперативного і стратегічного рівнів, на 
командно-штабному курсі тактичного рівня сухопутних військ (L-2), курсах офіцерів 
об’єднаних оперативних штабів оперативного рівня (L-3) та курсі вищого керівного 
складу стратегічного рівня (L-4), а також курсах підвищення рівня військової освіти та 
удосконалення фахової компетентності Міністерства оборони України та Збройних Сил 
України з питань організації воєнно-історичної роботи у військах (силах). Кожен рівень 
військово-історичної освіти мав би бути забезпечений єдиними для усіх ВВНЗ базовими 
підручниками. Наукові здобутки воєнних істориків кафедри активно використовувались 
і в заходах оперативної підготовки військ та міжнародного військового співробітництва, 
зокрема під час проведення командно-штабного навчання зі штабом корпусу швидкого 
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реагування НАТО “Arrcade Lightning 21” у 2021 р. Таким чином, від 2017 р. поступово 
були створені основні елементи підсистеми забезпечення воєнно-історичної роботи. 

Разом з тим, у ЗС України був відсутній штатний підрозділ, основними функціями 
якого були б питання планування, організації, координації та контролю проведення 
воєнно-історичної роботи у ЗC України. Це призводило до неналежної організації збору, 
оброблення, накопичення інформації результатів ведення військовими частинами 
(підрозділами) операцій (бойових дій), поверхневого вивчення оперативних документів 
(звітів) та низької якості розробки рекомендацій, інформаційно-аналітичних матеріалів з 
питань підготовки та ведення операцій (бойових дій). Зазначене потребувало покладання 
завдання щодо вивчення, узагальнення та впровадження досвіду бойових дій на окремий 
структурний підрозділ. Виникла нагальна потреба у виробленні концептуальних засад 
воєнно-історичної роботи, її нормативно-правового врегулювання, координації наукових 
досліджень в галузі воєнної історії та впровадження їх результатів у практичну 
діяльність ЗС. 

Спільною директивою Міністерства оборони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України від 04.05.2016 № Д-322/1/8 дск такий підрозділ був створений у 
складі Воєнно-наукового управління Генерального штабу ЗС України – воєнно-
історичний відділ у кількості 5 посад (керівник – полковник В. Бідний). Першими 
кроками діяльності відділу було розроблення нормативної бази воєнно-історичної 
роботи, а саме, спільними зусиллями Міністерства оборони України, Генерального 
штабу ЗС України, вищих військових навчальних закладів у березні 2017 р. було 
затвердження Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних Силах України. В 
грудні того ж Міністром оборони України була затверджена Концепція воєнної історії 
України. У 2019 р. був утворений сектор воєнно-історичної політики Департаменту 
військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони 
України на чолі з істориком В. Павловим. Згідно з Положенням про ДВОНСГП МОУ, 
затвердженим наказом Міністра оборони України від 05.06.2019 № 282. Департамент 
виконує завдання і функції, покладені на Міністерство оборони України щодо 
забезпечення реалізації державної політики з питань воєнно-історичної роботи. Таким 
чином, були закладені основи створення управлінської підсистеми воєнно-історичної 
роботи у ЗС України та сформовані її концептуальні засади, а з набуттям чинності цих 
документів воєнно-історична робота була введена у правове поле ЗC України. 
Основними елементами управлінської підсистеми воєнно-історичної роботи на 
стратегічному рівні стали Департамент військової освіти, науки, соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони України та Воєнно-наукове управління 
Генерального штабу Збройних Сил України. 

Починаючи від 2017 р. здійснюється щорічне планування та підбиття підсумків 
воєнно-історичної роботи у ЗС України. Робота щодо удосконалення нормативно-
правової бази воєнно-історичної роботи продовжувалась. У 2020 р. була розроблена 
Інструкція з ведення Історичного формуляру, Історичної довідки та Журналу бойових 
дій, Доктрина з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, започаткований 
щорічний конкурс на кращий реферат з воєнної історії у ЗС України. Таким чином, була 
в основному сформована нормативно-правова база воєнно-історичної роботи у 
ЗС України. 

Концептуальні документи воєнно-історичного характеру розроблялись і у видах 
ЗС України. Так, у 2019 р. командувачем Військово-Морських Сил ЗС України була 
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затверджена Концепція воєнно-морської історії України, розроблена спільними 
зусиллями командування, Інституту Військово-Морських Сил та кафедри історії війн і 
воєнного мистецтва НУОУ. 

У третьому періоді розвитку системи воєнно-історичної діяльності нового значення 
набула діяльність установ, які забезпечують воєнно-історичну діяльність. З початком 
російської агресії основна діяльність мережі музейних установ, яку складають 
Національний військово-історичний музей України а також п’ять філій у його складі 
(музей ракетних військ стратегічного призначення (м. Первомайськ); музей “Героїв 
Дніпра” (м. Івано-Франківськ); меморіальний комплекс “Пам’яті героїв Крут” (село 
Пам’ятне Чернігівської області); Волинський регіональний музей українського війська 
та військової техніки (м. Луцьк); Музей важкої бомбардувальної авіації (м. Полтава) та 
Музей Повітряних Сил Збройних Сил України (м. Вінниця) була спрямована на 
проведення воєнно-історичних досліджень, наукового комплектування фондових 
колекцій та створення науково обґрунтованих музейних експозицій і виставок з 
висвітлення подій збройного конфлікту на Сході України. В ході повсякденної 
діяльності співробітниками музеїв здійснено значний обсяг науково-пошукових робіт. 
Результати науково-пошукової діяльності використовуються і впроваджуються в 
експозиціях музею, в тому числі й тематичних, а також під час проведення екскурсій, 
зустрічей, святкових заходів. 

Науковці Військово-історичного музею стали організаторами щорічної 
Всеукраїнської військово-історичної конференції “Війна на Донбасі. 2014–2020 рр.” 
Значна робота проводиться з метою вшанування загиблих військовослужбовців 
ЗC України та інших військових формувань в АТО/ООС на території Донецької та 
Луганської областей, а саме: 

підготовлені списки для Книги пам`яті та Зали пам`яті, відкритої на території 
Міністерства оборони України 14 жовтня 2018 р., постійно триває робота з формування 
електронного ресурсу “Книга пам’яті загиблих”, оновлюються та розміщуються на 
фасаді Військово-історичного музею “Стіна пам’яті військовослужбовців та 
правоохоронців, які загинули за територіальну цілісність та недоторканість України” та 
“Стіна пам’яті” на мурах Михайлівського Собору.  

Накопичений матеріал відображається у вигляді монографій, наукових статей, 
повідомлень, тез виступів на науково-практичних конференцій, збірників інформаційно-
довідкових матеріалів. Зокрема підготовлено до друку проекти: книг про командувача 
Армією Української Народної Республіки у 1919–1921 рр. генерала М. Омеляновича-
Павленка, “Українська весна на Донбасі, 1918”, що присвячена 100-річчю української 
революції, буклету “Крути. 100 років подвигу”. 

Військово-історичні дослідження, які проводять співробітники музеїв, 
впроваджуються у розробленні нових та поповненні існуючих музейних експозицій та 
виставок, під час проведення тематичних екскурсій, лекцій та занять з особовим 
складом. Ведеться робота з оновлення експозиції, присвяченій висвітленню подій АТО, 
а також розпочата реекспозиція залів, що висвітлюють події другої світової війни та 
повоєнного періоду згідно затвердженої концепції. Постійно проводиться робота з 
оновлення сайтів музеїв.  

Важливе місце в системі воєнно-історичної роботи належить архівним установам. З 
2015 р. до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України почали 
надходити на зберігання документи штабу АТО на території Донецької та Луганської 
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областей, військових частин, особовий склад яких брав участь у її проведенні, а з 2018 р. 
документи Об’єднаного командного пункту ООС. 

У 2020 р. наказом Міністерства юстиції України та Міністерства оборони України 
від 24 червня 2020 р. №2180/5/221 затверджено нове Положення про галузевий 
державний архів Міністерства оборони України. Отже, можна стверджувати, що 
одночасно з управлінською і дослідницькою підсистемами набула організованих рис і 
підсистема забезпечення воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Унормування воєнно-історичної роботи позитивно позначилось на організації 
воєнно-історичних досліджень у ЗС України. Так, якщо від 1992 до 2016 р. ВВНЗ і 
наукові установи ЗС виконали 9 науково-дослідних робіт, то тільки від 2017 р. було 
виконано 24 науково-дослідні роботи.  

Таким чином, у ході третього періоду проявились такі тенденції: вперше за роки 
існування ЗC України було створено повноцінну систему воєнно-історичної роботи, яка 
включає три підсистеми: управлінська, дослідницька та забезпечення; значно 
покращився рівень воєнно-історичної роботи; збільшено кількість науково-історичних 
досліджень та їх впровадження в освітній процес та воєнно-патріотичну роботу у 
ЗC України. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягало у розкриті процесу створення 
та розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, виявлені особливостей і 
тенденцій удосконалення цієї системи в умовах протистояння російській агресії та 
розроблено рекомендації щодо поліпшення стану воєнно-історичної роботи у 
ЗC України. 

Основні наукові результати дисертації 
1. З’ясування стану наукової розробки теми дослідження підтвердило її 

актуальність та недостатню розробленість у вітчизняній воєнно-історичній науці. 
З’ясовано, що історіографія теми у кількісному відношенні незначна, а у змістовному 
значенні розкрита фрагментарно. Науковці певною мірою більш торкалися тематики 
організації та здійснення воєнно-історичної роботи у національних українських 
військових формувань більш ранніх періодів, зокрема воєнно-історичної роботи в 
Українській державі гетьмана П.Скоропадського, УНР, УПА. Досліджувалась воєнно-
історична діяльність української еміграції. Досвід воєнно-історичної роботи у російській 
імперській армії ХІХ – початку ХХ ст., збройних силах СРСР від 1918 до 1991 р. 
досліджувався російськими науковцями. 

Водночас, поряд з актуальністю, акумулювання знань про воєнно-історичну роботу 
у ЗC України задля вибору оптимальних шляхів її подальшого вдосконалення належним 
чином дослідниками не здійснювалось. 

Виявлена та проаналізована джерельна база, стала загалом достатньо 
репрезентативною і змістовною. Документи органів військового управління поточного 
зберігання мали особливе значення, оскільки вони відобразили конкретну діяльність 
органів військового управління, освітніх та науково-дослідних закладів ЗС щодо 
організації та результатів воєнно-історичної роботи. Документи архівного зберігання 
вагомо доповнили джерельну базу дослідження. Аналізувались музейні фонди, оскільки 
військові музеї є одним із елементів системи воєнно-історичної роботи у ЗС України. 
Важливим інструментом і водночас джерелом дослідження стали матеріали, розміщені 
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на електронних ресурсах, які дали змогу оперативно відслідковувати динаміку 
діяльності воєнно-історичних органів, установ, наукових та освітніх підрозділів, 
громадських організацій, звернутись до іноземного досвіду організації воєнно-
історичної роботи. Джерельна база досліджувалась з використанням сучасного 
дослідницького інструментарію забезпечила реалізацію дослідницьких завдань та 
досягнення мети, обґрунтованість та достовірність висновків.  

2. Визначено основні умови та чинники, що впливали на розвиток системи воєнно-
історичної роботи у ЗC України. До них належали: початок створення незалежної 
України та вітчизняних Збройних Сил; необхідність вивчення та впровадження воєнно-
історичного досвіду будівництва та розвитку збройних сил; наявність світового та 
вітчизняного досвіду організації і ведення воєнно-історичної роботи; агресія РФ проти 
України та необхідність у зв’язку з цим, протидіяти фальсифікаціям історії, як одному із 
проявів гібридної війни, необхідність вивчення досвіду збройного протистояння, опису 
героїчних звитяг Українського війська. Цей фактор відіграв визначальну роль у 
запровадженні у ЗС України воєнно-історичної роботи як цілісної системи накопичення, 
вивчення, розповсюдження та використання воєнно-історичних знань в інтересах 
ЗС України.  

3. Розкрито становлення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у 
ЗC України, її значення у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії, встановлено роль 
та місце воєнно-історичної складової вітчизняної науки, освіти та військо-патріотичного 
виховання, особливості та тенденції воєнно-історичного процесу. Це дозволило 
визначити авторську періодизацію становлення та розвитку системи воєнно-історичної 
роботи у ЗC України.  

Перший період Формування основ вітчизняної системи воєнно-історичної роботи 
охоплює часові рамки 1991–2000 рр. З’ясовано, що на час здобуття Україною 
незалежності, дослідження воєнної історії України жорстко обмежувались центральною 
владою. Була відсутня цілісна система знань про національну воєнно-історичну 
спадщину. Збройні Сили незалежної держави успадкували радянську систему воєнно-
історичної роботи в основі якої лежав централізм, комуністичні догмати, тоталітарні 
форми і методи впливу на особистість та формування колективної історичної свідомості. 

Встановлено, що з початком вітчизняного військового будівництва воєнно-
історичний сегмент роботи військових формувань України переходив на нові ціннісні 
орієнтири: звернення до національної історичної спадщини, висвітлення національних 
визвольних змагань українського народу, повернення із забуття імен та справ 
провідників української нації. Все це поєднувалось із збереженням радянського 
концепту історичної пам’яті у значної частини військовослужбовців ЗС України: 
залишення почесних найменувань військових частин радянського часу; збереження 
значної частки радянських військових традицій, рух у фарватері російської пропаганди з 
використанням історичного наративу “Великої Перемоги”, “Великої Вітчизняної війни” 
тощо. Повернення до святкування радянських військових “знаменних дат”, наприклад 
запровадження, вслід за Російською Федерацією, Президентом України у 2001 році Дня 
захисника Вітчизни – 23 лютого. В першому періоді формувалися лише окремі елементи 
системи воєнно-історичної роботи. 

Другий період визначається трансформаційними процесами у воєнно-історичній 
роботі в ході реформування та розвитку Збройних Сил України (2002–2013 рр.). 
Ознакою цього періоду стали коливання політичного вектору України між сходом і 
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заходом Наочно була продемонстрована залежність воєнно-історичної роботи від 
політичної кон’юнктури української політичної еліти. Проте, у цей період посилилась 
увага вищого державного та військового керівництва до воєнно-історичної 
проблематики, що мало й певні позитивні наслідки. Цей період умовно поділено на три 
етапи, характерними ознаками яких було: актуалізація важливості воєнної історії та 
впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність ЗС України; 
посилення національно-патріотичної складової; повернення до проросійських наративів 
у висвітленні воєнно-історичної проблематики. 

Третій період характерний розвитком системи воєнно-історичної роботи у 
ЗС України в умовах відбиття та стримування збройної агресії РФ (2014–2020 рр.). 
Найважливішою ознакою цього періоду стало визначення воєнно-історичної роботи як 
складової наукової і науково-технічної діяльності ВВНЗ і НУ ЗС з одного боку, та як 
одного з напрямів діяльності органів військового управління всіх рівнів. Воєнно-
історична робота набула системних ознак, сформувались її основні складові, була 
розроблена система керівних та концептуальних документів, потрібних для її організації 
та ведення. 

4. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування воєнно-історичних структур та 
його врахування в ЗС України в умовах трансформації воєнно-історичних органів, 
установ, організацій, освітніх і наукових підрозділів в контексті євроінтеграційних 
процесів в Україні. Встановлено, що у процесі зародження та розвитку системи воєнно-
історичної роботи у ЗС України використані відповідні напрацювання як вітчизняного, 
так і іноземного досвіду. З’ясовано, що воєнно-історична робота у провідних країнах 
світу являє собою цілісну систему, що містить у собі три основних підсистеми: 
управління, дослідницьку і забезпечення. Основними елементами системи воєнно-
історичної роботи були: нормативно-правові і концептуальні засади, суб’єкти і об’єкти, 
форми і методи воєнно-історичної роботи. Такі підходи в цілому були реалізовані і у 
ЗС України при розбудові власної системи воєнно-історичної роботи.  

5. На підставі отриманих результатів дослідження сформульовано рекомендації з 
використання досвіду воєнно-історичної роботи на сучасному етапі розбудови 
ЗС України та його застосування у протистоянні між Україною та Російською 
Федерацією. Існує нагальна необхідність створення воєнно-історичних структурних 
підрозділів у командуваннях видів ЗС, родів військ, оперативних та повітряних 
командуваннях, призначення позаштатних відповідальних за воєнно-історичну роботу у 
військових частинах. Для раціонального використання наукового потенціалу воєнних 
істориків доцільно створити в структурі НУОУ навчально-наукового центру для 
підготовки кадрів для заміщення первісних посад науково-педагогічних та наукових 
працівників з воєнної історії, фахівців воєнно-історичних структурних підрозділів 
органів військового управління, підвищення кваліфікації та перепідготовки позаштатних 
воєнних істориків військових частин. Це дозволить зосередити зусилля воєнних 
істориків на проведенні не лише прикладних, але й фундаментальних наукових воєнно-
історичних досліджень. Потребує удосконалення також методика аналізу досвіду 
бойового застосування військ (сил), зокрема під час проведення операції Об’єднаних 
сил. Потребує розроблення комплект керівних документів, що розкривають технологію 
реалізації заходів воєнно-історичної роботи у ЗС України.  

Робота над дисертацією надала змогу визначити низку проблем, які можуть стати 
предметом подальших наукових досліджень: досвід воєнно-історичної роботи у 
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збройних силах іноземних держав; роль воєнної історії у протидії гібридній війні РФ 
проти України; дослідження використання РФ технологій маніпуляції історичними 
знаннями з метою впливу на свідомість громадян та особового складу ЗС.  
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АНОТАЦІЯ 
Бідний В. А. Створення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у 

Збройних Силах України (1991–2020 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, 2021. 

На основі всебічного аналізу та опрацювання широкого кола опублікованих 
матеріалів і джерел у дисертації представлено теоретичне узагальнення та вирішення 
актуального наукового завдання, що полягало в розкриті процесу створення та розвитку 
системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, виявлені особливостей та тенденцій 
удосконалення цієї системи в умовах протистояння російській агресії та розроблені 
рекомендацій щодо покращення стану воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Досліджено стан наукової розробленості теми й охарактеризовано джерельну базу 
дослідження. З’ясовано стан системи воєнно-історичної роботи у ЗС України через 
зовнішні та внутрішні фактори, що впливали на її становлення та розвиток у 
досліджуваний період. 

Ключові слова: воєнна історія, воєнно-історичної робота у Збройних Силах 
України, воєнно-історичні дослідження, музейна справа. 

 
 

ANNOTATION 
Vitalii Bidnyi. Creation and development of the system of military- historical work 

in the Armed Forces of Ukraine (1991–2020). – Qualifying scientific work on the rights of 
the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of historical 
sciences on a specialty 20.02.22 – Military History. – The National University of Defense of 
Ukraine named after Ivan Chernіakhovskyі, Kyiv, 2021. 

Based on a comprehensive analysis and elaboration of a wide range of published materials 
and sources, the dissertation presents a theoretical generalization and solution of a topical 
scientific problem, which consists in revealing the process of creating and developing a system 
of military-historical work in the Armed Forces of Ukraine. 

Russian aggression and developed practical recommendations for improving the state of 
military history in the Armed Forces of Ukraine. 

The state of scientific development of the topic is studied and the source base of the 
research is characterized. The state of the system of military-historical work in the Armed 
Forces of Ukraine is clarified through external and internal factors that influenced its formation 
and development within the chronological framework of the study. 

Key words: military history, military-historical work in the Armed Forces of Ukraine, 
military-historical research, museum business. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Обґрунтування теми дослідження. 24 серпня 2021 р. Україна відзначила 30-річчя 

відродження своєї незалежності. Ця подія ознаменувалась також розбудовою одного із 
наріжних атрибутів державності – Збройних Сил (далі – ЗС) України.  

Будучи поза військовими блоками, без’ядерною державою, отримавши від 
провідних держав світу гарантії безпеки, Україна на початку 2014 р. несподівано 
зіткнулася зі збройною агресією Російської Федерації (далі – РФ), яка спочатку призвела 
до окупації Криму, а в подальшому спричинила збройний конфлікт на Сході України. 
Для відсічі та стримування цієї агресії Україна застосувала сили сектору безпеки і 
оборони. Формою їх застосування з 14 квітня 2014 р. стала антитерористична операція 
(далі – АТО), а від 30 квітня 2018 р. – операція Об’єднаних сил (далі – ООС). 

Низка аналітичних документів органів державного та військового управління 
засвідчує, що російська агресія у Криму та на Сході України стала суворим випро-
буванням для Української держави та її захисників. Вона наочно продемонструвала 
прогалини у вітчизняному військовому будівництві, зокрема і у сфері воєнно-історичної 
роботи, та виявила низку системних проблем, в числі яких несформованість системи 
наукового воєнно-історичного аналізу сучасних воєнних конфліктів; низьку ефек-
тивність впровадження набутих воєнно-історичних знань в освітній процес і підготовку 
військ (сил); відсутність системної воєнно-історичної роботи з формування патріотизму 
та морально-бойового духу захисників України, що призвело до неготовності значної 
частини українських громадян до виконання свого конституційного обов’язку – захисту 
незалежності та територіальної цілісності держави тощо. Ці проблеми посилювались 
через панування історичних стереотипів і міфів в оцінюванні подій воєнної історії, 
інформаційну експансію низки країн, що фальсифікували історію України.  

Відтак постало завдання проаналізувати процес створення системи воєнно-
історичної роботи у ЗС України. Водночас, аналіз наукової літератури із означених 
питань демонструє недостатню увагу військових істориків до системи воєнно-історичної 
роботи у ЗС України та набуття нею пріоритетного значення в умовах особливого 
періоду. З огляду на зазначене, дослідження обраної теми становить теоретичне і 
практичне значення для розвитку воєнно-історичної науки та сприятиме поглибленню 
наукових знань з урахуванням набутого ЗС України власного бойового досвіду та 
досвіду армій зарубіжних країн.  

Виходячи з актуальності теми та стану її наукового розроблення, сформульовано 
наукове завдання, що полягає у розкриті процесу створення та розвитку системи воєнно-
історичної роботи у ЗС України, виявлені особливостей і тенденцій удосконалення цієї 
системи в умовах протистояння російській агресії та розроблені рекомендації щодо 
поліпшення стану воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертація виконана відповідно до планів наукової та науково-технічної діяльності у 
ЗС України та Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 
у рамках науково-дослідних робіт, шифр “Застосування-3” (номер державної реєстрації 
0117U000040т), “Застосування-4” (номер державної реєстрації 0118U000041т), 
“Застосування-ОС” (номер державної реєстрації 0119U000057т), що виконувалися 
науково-дослідним центром воєнної історії Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського. У рамках цих наукових проєктів автором 
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розроблені положення щодо місця і ролі воєнно-історичної роботи в ході застосування 
військ (сил) у воєнному конфлікті гібридного характеру.  

Автор під час опрацювання дисертаційного дослідження брав участь у виконанні 
міжнародних наукових проєктів. У складі авторського колективу працю “The white book 
of the anti-terrorist operation in the East of Ukraine (2014–2016)”, опублікованою за 
програмою The Defence Education Enhancement Programme (DEEP) НАТО. У рамках 
Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні автор 
взяв участь у проєкті A-1 “Протидія гібридній війні: воєнний аспект”. Матеріали 
дисертації використані у багатонаціональному міжнародному проєкті SAS-161 “Military 
Aspects of Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best Practices”.  

Мета і завдання дослідження. На основі узагальненого досвіду створення та 
розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗС України у 1991–2020 рр. окреслити 
шляхи її розбудови відповідно до євроатлантичних прагнень України та опанування 
ЗС України стандартами НАТО. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:  
з’ясувати стан наукової розробленості теми, окреслити джерельну базу та 

теоретико-методологічні аспекти дослідження; 
визначити основні умови та чинники, що впливали на становлення та  розвиток 

системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, передусім нормативно-правове 
забезпечення воєнно-історичної діяльності;  

узагальнити зарубіжний досвід функціонування воєнно-історичних структур та 
його врахування в ЗС України на етапі створення та трансформації воєнно-історичних 
вітчизняних структур в контексті євроінтеграційних процесів в Україні; 

розкрити становлення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, 
її значення у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, встановити роль та місце 
воєнно-історичної складової вітчизняної науки, освіти та військо-патріотичного 
виховання, особливості та тенденції воєнно-історичного процесу; 

розробити практичні рекомендації щодо поліпшення стану воєнно-історичної 
роботи у ЗС України відповідно до євроатлантичних прагнень України та опанування 
ЗС України стандартами НАТО. 

Об’єктом дослідження є воєнно-історична робота у Збройних Силах України. 
Предметом дослідження є створення та розвиток системи воєнно-історичної 

роботи у Збройних Силах України у 1991–2020 рр. 
Хронологічні межі дослідження зумовлені предметом наукового пошуку й 

охоплюють період 1991–2020 рр. Вибір нижньої межі пов’язаний з початком 
будівництва ЗС України та відповідно формуванням основ вітчизняної системи воєнно-
історичної роботи. Верхня межа обумовлена прийняттям у 2020 році Доктрини воєнно-
історичної роботи у Збройних Силах України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять базові наукові 
принципи об’єктивності, історизму, системності, комплексності, україноцентризму 
тощо. Загальнонаукові методи дослідження, серед яких основними є історичний і 
логічний доповнюються методами аналізу, синтезу, індукції та дедукції, порівняння 
тощо. Їх використання дозволило студіювати предмет дисертації у безперервній динаміці 
та діалектичній взаємопов’язаності його змісту та часово-просторових складових. 
Специфіка предмета дисертації передбачала поєднання  спеціальних методів воєнно-
історичного дослідження, таких як: періодизації, історико-системного, проблемно-
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хронологічного, історико-порівняльного, історико-генетичного з методами інших наук, 
зокрема: воєнної науки, педагогіки, політології, дослідження управлінської діяльності.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні наукового 
завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-історичною наукою. У дисертації вперше: 

узагальнено досвід та визначено особливості діяльності воєнно-історичних органів, 
освітніх і наукових установ і підрозділів у ЗС України та громадських організацій у 
1991–2020 рр.; 

розкрито значення воєнно-історичної роботи у боротьбі проти гібридної російської 
війни, у стримуванні збройної агресії РФ;  

визначено періодизацію становлення та розвитку системи воєнно-історичної роботи 
у ЗС України; 

встановлено тенденції удосконалення системи воєнно-історичної роботи в умовах 
АТО/ООС. 

Уточнено і доповнено: 
систему знань про зарубіжний досвід воєнно-історичної роботи: функціонування 

вертикалі воєнно-історичних структур, проведення воєнно-історичних операцій, 
діяльність воєнно-історичних комісій тощо; 

набула подальшого розвитку історіографія за напрямом дослідження, до наукового 
обігу введено раніше не опубліковані архівні джерела. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що її положення та 
висновки можуть бути використані при проведенні воєнно-історичних наукових 
досліджень; для подальшого удосконалення системи воєнно-історичної роботи у 
ЗС України; у підготовці військових істориків. 

Результати дослідження використані при опрацюванні та підтверджені 
відповідними актами: Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних Силах 
України, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 
29.03.2017 № 109; Концепції воєнно-історичної роботи, затвердженої Міністром 
оборони України 11.12.2017; Положення про організацію та проведення у Збройних 
Силах України щорічного конкурсу на кращий науковий реферат з воєнної 
історії України, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Силах України 
від 31.01.2020 № 31; Доктрини з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, 
затвердженої начальником Генерального штабу Збройних Сил України 07.10.2020.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим дослідженням 
автора. Отримані результати дослідження та їх публікації у наукових виданнях виконані 
дисертантом як у співавторстві, так і самостійно. У статті: “Роль та місце воєнно-
історичної роботи за кордоном”, що виконана у співавторстві, дисертантом висвітлено 
основні складові системи воєнно-історичної роботи з військовослужбовцями іноземних 
армій, розкриті алгоритми її здійснення та обґрунтовано значення використання 
зарубіжного досвіду у практиці вітчизняного військового будівництва. У статті “Роль і 
місце історичної свідомості у процесі військово-патріотичного виховання військово-
службовців Збройних Сил України”, що виконана у співавторстві, здобувачем розкрито 
актуальність воєнно-історичної роботи з військовослужбовцями ЗС України та 
оприлюднено власні результати аналізу стану вивчення у вітчизняних військових 
навчальних закладах історичних дисциплін з урахуванням подій сучасної воєнної історії. 
У статті “The use of military historical issuers in Russian anti-Ukraine propaganda” (пер. з 
англ. “Використання військово-історичних питань у російській антиукраїнській 
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пропаганді”), що виконана у співавторстві, автором обґрунтовано необхідність 
формування історичної свідомості військовослужбовців ЗС України з урахуванням 
особливостей російської гібридної війни. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослід-
ження обговорені на наукових семінарах і засіданнях науково-дослідного центру воєнної 
історії та оприлюднені на 7 науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: 
Міжнародній науково-практичній конференції “Відродження українського війська: 
сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 1–2 грудня 2016 р.); Міжнародній науково-
технічній конференції “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки 
Сухопутних військ” (Львів, 17–18 травня 2018 р.); І Міжнародній науково-практичній 
конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 
27 листопада 2020 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Українське 
військо: сучасність та історична ретроспектива” (Київ, 1 грудня 2017 р., 29 листопада 
2019 р.); науково-практичній конференції “Застосування сухопутних військ Збройних 
Сил України у конфліктах сучасності” (Львів, 15 листопада 2018 р.); міжвузівському 
науково-практичному семінарі “Досвід застосування збройних сил у світових війнах і 
воєнних конфліктах XX – початку XXI ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 21 травня 
2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження оприлюдненні у 10 
наукових працях: 3 ‒ у фахових виданнях (у т. ч. одному закордонному), 7 – у збірниках 
матеріалів науково-практичних конференцій і семінарів. 

Структура та обсяг дисертації підпорядкована меті та завданням дослідження. 
Робота складається зі вступу, трьох розділів і списків використаних джерел до них, 
висновків і 5 додатків. Обсяг основного тексту рукопису дисертації складає 8 авторських 
аркушів. Повний список використаних джерел включає понад 250 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

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

У першому розділі “Стан наукової розробки теми, джерельна база та методи 
дослідження” проаналізовано стан наукової розробки теми, джерельну базу роботи, а 
також визначено й охарактеризовано методи проведення дослідження. Здійснено аналіз 
наукових праць, у яких досліджувались проблеми воєнно-історичної роботи. 

У дисертації наукові видання умовно розподілені за чотирма групами. До першої 
групи віднесено узагальнюючі праці з воєнної історії України та її війська, які є базовими 
для воєнно-історичної роботи. Це доволі значний масив багатотомних наукових видань, 
монографій, історичних нарисів, енциклопедичних видань з історії України. Суттєві 
наукові напрацювання з історії України та її воєнної організації проведено в Інституті 
історії України НАН України, який очолює академік В. Смолій. Значний внесок у 
дослідження національної воєнної історії зробили В. Голубко, О. Гуржій, В. Котляр, 
М. Литвин, О. Лисенко, О. Реєнт, І. Стороженко, В. Трофимович, Т. Чухліб та інші. 
Вітчизняними істориками висвітлені глибинні пласти історичних знань воєнної справи 
Давньої України, доби Гетьманщини, Української національно-демократичної революції  
(1917–1921 рр.), місця та ролі України у двох світових війнах. Ці наративи 
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використовувалися у воєнно-історичній роботі з сучасними захисниками України. 
Великий масив наукових досліджень з визначеної тематики втілений в унікальному 
енциклопедичному проекті – 10-томній Енциклопедій історії України. 

До цієї групи також віднесений цикл опублікованих праць науково-популярного 
характеру, яких об’єднує тема “Історія Українського війська”. На час формування основ 
воєнно-історичної роботи у ЗС України такою роботою стала перевидана праця 
авторського колективу під керівництвом І. Крип’якевича, розроблену ще у 1930-х роках. 
Продовжили дослідження історії національного війська Владислав та Людмила 
Гриневичі, Б. Якимович, Я. Дашкевич та інші, які у 1996 р. видали “Історію 
Українського війська (1917–1996)”. Героїчним періодом протистояння російській агресії 
завершилась “Історія Українського війська” авторського колективу під керівництвом 
В. Павлова, а також у формі підручника “Історія Українського війська” під редакцією 
П. Ткачука, підготовленого колективом кафедри воєнної історії Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського і науковцями Академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

У сучасній українській історіографії формується кілька напрямів баталістики. До 
першого належать праці, присвячені висвітленню військової справи Давньої України та 
воєнно-історичних подій Середньовіччя. На цій ниві плідно працюють наукові школи 
Л. Войтовича (Львів), В. Бережинського (Київ), І. Шрамка (Харків), відомі наукові студії 
воєнних істориків В. Грицюка, В. Микитишина, І. Печенюка, В. Топальського, 
С. Шеломенцева-Терського та ін. 

До іншого напряму автор відніс роботи військових істориків, які відображають 
звитяги українських військових формувань часів визвольних змагань, боротьбу УПА 
проти окупантів. Це праці О. Даценка, Л. Кривизюка, О. Науменка, С. Сегеди, 
П. Слюсаренка, П. Ткачука. Значна кількість праць присвячена осмисленню воєнної 
історії України в добу радянської влади (1921 – серпень 1991 р.) з позицій 
україноцентризму (Д. Вєдєнєєв, В. Вятрович, М. Коваль, О. Куцька, О. Лисенко, 
І. Патриляк, Р. Пилявець, С. Сидоров, І. Фурман, та ін.). Більшість праць підготовлені 
професійними військовими науковцями за спеціальністю 20.02.22 – військова історія й 
позначені професійними підходами до характеристики воєнного мистецтва, 
стратегічного, оперативного й тактичного планування і ведення воєнних дій, озброєння 
та військової техніки, інших складових військового будівництва, що потребують 
спеціальних знань.  

Наступний напрям складають праці, що висвітлюють військове будівництво в 
Україні за часів її незалежності (І. Руснак, М. Литвин, М. Рибак, Г. Перепелиця), та 
особливості застосування Збройних Сил у миротворчих операціях. Роботи військових 
істориків, які відображають протистояння російській збройній агресії проти України 
(С. Сегеда, В. Шевчук, О. Покотило, П. Щипанський, С Попко, В. Грицюк). 

До наукових праць другої групи, що залучені до дисертації, автор відніс 
дослідження досвіду воєнно-історичної роботи в країнах НАТО. Функціонування 
зарубіжних воєнно-історичних структур відображено у монографії білоруського автора 
О. Кісельова “Воєнно-історична служба армій іноземних держав”. К. Заланский здійснив 
дослідження воєнно-історичної роботи в російській армії кінця XIX – початку XX ст. 
Воєнно-історичну роботу радянського періоду висвітлив у докторській дисертації 
С. Борисньов. Діяльність воєнно-історичних структур РФ та їх зв’язок з ідеологічними 
потугами кремлівських можновладців частково розкритий у публікаціях М. Гарєєва. 
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Детально розглянута діяльність органів воєнно-історичної роботи у збройних сил США 
в наукових статтях українських істориків В. Грицюка, М. Гребенюка, що дало змогу 
вивчити передові технології воєнно-історичної діяльності для врахування стандартів 
країн НАТО при розробці практичних рекомендацій за результатами дисертації.  

Третя група – це наукові праці, у яких безпосередньо висвітлюється стан та 
процеси розвитку воєнно-історичної роботи у контексті будівництва ЗС України. Реальні 
оцінки виявлених проблем та шляхи виходу з них запропонували В. Смолій, І. Руснак, 
В. Горбулін, М. Рибак. Традиційно означена проблематика обговорюється на щорічних 
науково-практичних конференціях “Українське військо: сучасність та історична 
ретроспектива”. Дієвий аналіз та слушні пропозиції щодо покращення стану справ 
надали Ю. Гусак, І. Фурман, В. Рєзнік, О. Скрябін, С. Сегеда, В. Коваль, П. Щипанський. 

Музейний сегмент воєнно-історичної роботи перебуває у полі зору В. Карпова, 
О. Скрябіна, В. Горєлова, В. Машталіра, Б. Ільєнка, Я. Тинченка та ін. Значення архівів у 
воєнно-історичних дослідженнях підкреслено в роботах В. Бугери, В. Турчика, 
М. Мітцевої, Л. Нецької та інших.  

Аналітики країни-агресора (РФ) уважно слідкують за воєнно-історичними 
процесами та ефективністю історичної діяльності органів військового управління  
ЗС України. Про це свідчать публікації Н Морозової , яка піддає фальсифікації  
виховання військовослужбовців Збройних Сил України. Уважно досліджує стан воєнно-
історичної роботи в ЗС України білоруський історик О. Кісельов, який в своїй 
монографії “Воєнно-історична служба армій іноземних держав” детально описує 
систему воєнно-історичної роботи у ЗС України, посилаючись на праці відомих 
українських вчених.  

У дисертації відображено сукупність джерел, що стали базою у дослідженні 
процесу створення та розвитку системи воєнно-історичної роботи в ЗС України. 
Джерельна база розглянута у межах таких груп: законодавча, що дала змогу відстежити 
еволюцію розвитку нормативних, нормативно-правових актів, що регулюють процес 
воєнно-історичної роботи в ЗС України; поточна документація Міністерства оборони 
України, Генерального штабу ЗС України дала змогу прослідкувати основні напрями, на 
які звертали увагу органи військового управління у виконанні завдань воєнно-історичної 
роботи. 

Виявлені автором документи архівного зберігання дали змогу увести до наукового 
обігу матеріали Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (фонд 
3697 – Управління справами Міністерства оборони України, фонд 4003 – Головне 
управління військової освіти Міністерства оборони України, фонд 6829 – Департамент 
військової освіти та науки Міністерства оборони України); Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України (фонд 5285 – Український інститут 
національної пам’яті, фонд 5339 – Державний комітет України у справах ветеранів) та 
дослідити процеси, що відбувалися у сфері воєнно-історичної роботи в умовах 
протистояння російській збройній агресії проти України. 

У другому розділі “Умови та чинники формування системи воєнно-історичної 
роботи у Збройних Силах України” окреслено суспільно-політичні умови та чинники, 
що впливали на становлення та розвиток вітчизняної системи воєнно-історичної роботи: 
проголошення незалежності України та створення вітчизняних Збройних Сил; 
необхідність вивчення та впровадження воєнно-історичного досвіду будівництва та 
розвитку збройних сил; наявність зарубіжного та вітчизняного досвіду організації і 
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проведення воєнно-історичної роботи; агресія РФ проти України та необхідність 
протидіяти фальсифікаціям історії, як одному із проявів гібридної війни, необхідність 
вивчення досвіду збройного протистояння, опису героїчних звитяг Українського війська. 

З проголошенням незалежності України постало питання створення всіх державних 
інституцій, зокрема й ЗС України. У процесі розбудови вітчизняного війська відбувалось 
формування нормативно-правової бази і концептуальних засад їх функціонування. 
Постало питання поглибленого вивчення воєнної історії України, використання воєнно-
історичних знань в інтересах ЗС України. Проте, в СРСР та його ЗС воєнна історія 
України окремо не вивчалась, а її окремі фрагменти розглядались в контексті загальної 
воєнної історії Російської імперії та СРСР, зокрема й з використанням класового підходу 
як однієї із методологічних засад. Така ситуація викликала необхідність перегляду 
усталених підходів до воєнно-історичних подій, пов’язаних з Україною, зміни 
методологічних засад воєнно-історичних досліджень, використання результатів 
наукових пошуків іноземних істориків та активного впровадження нових знань у 
практичну діяльність ЗС України, воєнно-патріотичне виховання тощо. Водночас, 
сформована в СРСР система воєнно-історичної роботи припинила своє функціонування, 
а в Україні та її ЗС залишились лише її окремі фрагменти. 

У процесі будівництва та подальшого реформуванні і розвитку ЗС України, 
вироблення засад їх застосування виникла необхідність вивчення та впровадження 
світового та вітчизняного досвіду у всі сфери діяльності вітчизняного війська. Процес 
накопичення, вивчення та впровадження досвіду мав носити цілеспрямований, організо-
ваний, всебічно забезпечений характер у нормативно-правовому, концептуальному, 
організаційному та інституціональному аспектах. Проте, до початку російської агресії у 
2014 р. усвідомлення вищим воєнно-політичним керівництвом необхідності створення 
цілісної системи воєнно-історичної роботи не було. Її окремі елементи функціонували 
самостійно, не скоординовано, що суттєво зменшувало можливості використання 
воєнно-історичних знань в інтересах ЗС України. 

У дисертації проаналізована діяльність воєнно-історичних структур збройних сил 
зарубіжних країн, передусім країн-членів НАТО. Досвід провідних країн світу свідчить, 
що наукові дослідження в галузі воєнної історії є основою для планування процесів 
розвитку збройних сил, форм і способів їх застосування, визначення напрямів розвитку 
озброєння і військової техніки тощо. У США, зокрема при розробленні перспективних 
планів розвитку збройних сил на 10–20 років проводиться воєнно-історичне 
дослідження розвитку воєнного мистецтва за останні 100 років. У сусідніх з Україною 
державах повноцінно функціонують воєнно-історичні установи: у Польщі – бюро 
воєнно-історичних досліджень; у Румунії – інститут досліджень історії війн, стратегії та 
оперативного мистецтва. Для проведення фундаментальних, пошукових та прикладних 
наукових досліджень у галузі воєнної історії передові країни мають розгалужену 
систему відповідних наукових установ. Цілісна система воєнно-історичної роботи 
функціонує і в ЗС РФ. 

З початком агресії РФ проти України у 2014 р. стало очевидним, що воєнно-
історичні знання широко використовуються у інформаційній боротьбі. Фальсифікація 
історії і маніпуляція історичними фактами стали одним із інструментів гібридної війни, 
чинили негативних вплив на населення та особовий склад ЗС України. Відповідно, 
постала проблема протидії таким діям агресора, активізація воєнно-патріотичного 
виховання на прикладах героїчного минулого Українського війська, впровадження 
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нових традицій та зміни наративів, що використовував агресор у своїх інтересах. Збройні 
Сили України ведуть боротьбу за Україну не лише по лінії зіткнення з російськими 
окупаційними силами на сході держави.  

Також з початком воєнних дій виникла необхідність збору, аналізу, узагальнення 
досвіду застосування військ (сил) в АТО та його оперативного впровадження у 
підготовку військ (сил). Розв’язання цих проблем було можливим в рамках воєнно-
історичної роботи у ЗС України, що й призвело до її остаточного формування я к 
повноцінної системи. 

У третьому розділі “Роль і місце воєнно-історичної роботи у військовому 
будівництві незалежної України” розкривається процес становлення та розвитку 
системи воєнно-історичної роботи, з урахуванням основних подій, що відбувались у 
процесі будівництва ЗС України.  

З’ясовано, що на початку першого періоду –“Формування основ вітчизняної системи 
воєнно-історичної роботи (1992–2000 рр.)” ЗС України успадкувала від колишньої 
радянської армії окремі елементи системи воєнно-історичної роботи, а саме: керівні 
документи, напрацьовані форми і методи роботи, предметно-методичні комісії на 
кафедрах вищих військових навчальних закладів (далі – ВВНЗ), архівні та музейні 
установи тощо. У воєнній науці домінували радянські погляди на характер можливих 
війн, підготовку до них країни та збройних сил, форми і способи ведення збройної 
боротьби тощо. Перед керівництвом держави та ЗС України постала проблема перегляду 
й уточнення концептуальних основ воєнного мистецтва та його трансформації в 
інтересах становлення та розвитку вітчизняної стратегії будівництва Збройних Сил. 
Однією з перешкод на цьому шляху стала відсутність власної воєнно-історичної 
наукової школи та підготовки фахівців.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. № 490 “Про реформу 
системи військової освіти” створено низку вищих військових навчальних закладів – 
Академію Збройних Сил України, Харківський військовий університет, Київський 
військовий гуманітарний інститут, Харківський інститут льотчиків Військово-
Повітряних Сил, Київський інститут Військово-Повітряних Сил, Київський інститут 
Сухопутних військ, Одеський інститут Сухопутних військ, Севастопольський військово-
морський інститут, а також передбачено формування при них наукових центрів. Разом з 
тим, у ЗС України, за невеликим виключенням, були відсутні підготовлені фахівці з 
воєнної історії, необхідні дослідницькі, архівні, видавничі установи та інші структури, 
що мали б здійснювати воєнно-історичну роботу.  

За перший період розвитку системи воєнно-історичної роботи дослідження 
проблем воєнної історії не отримало належного місця у системі воєнно-наукових 
досліджень, що створена у ЗС України. Причина полягала в тому, що основні зусилля 
воєнної науки зосереджувались на питаннях забезпечення національної та колективної 
безпеки. Щоб забезпечити потреби проведення наукових досліджень з воєнно-
історичної тематики, використовувались можливості національної академічної науки.  

До того ж, жорсткі обмеження чисельності науково-дослідних установ ЗС України 
(а їх на той час було 18) не дали змоги виділити для цього спеціалізовані науково-
дослідні підрозділи за воєнно-історичною тематикою. Винятком став відділ проблем 
військової та культурно-просвітницької роботи в Науково-дослідному центрі 
гуманітарних проблем ЗС України, який поряд з іншими проблемами займався і 
воєнною історією. 
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У 1994 р. у Київському військовому гуманітарному інституті було розпочато 
підготовку фахівців за 4-ма спеціальностями у тому числі за спеціалізацією – “Історія 
України та її Збройних Сил”. Серед слухачів, які навчались за цією спеціальністю в 
подальшому стали відомими військовими істориками Р. Пилявець, В. Куравський, 
А. Науменко, О. Даценко, П. Слюсаренко, В. Рєзнік та інші. Однак підготовка фахівців з 
цієї спеціалізації була зупинена у 2001 р.  

У 1997 р. була створена кафедра історії війн і воєнного мистецтва Академії 
ЗС України, яка веде свою історію від 1994 р. зі створення на кафедрі стратегії 
предметно-методичної комісії з історії війн і воєнного мистецтва. У квітні 1997 р. на 
посаду начальника новосформованої кафедри призначено капітана 1 рангу доктора 
історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М. Рибака, який 
у подальшому став засновником воєнно-історичної школи з підготовки воєнних 
істориків. Однак, за своїм призначенням, та чисельністю цей підрозділ був 
неспроможним осягнути весь спектр воєнно-історичних проблем. Наукові дослідження, 
що проводились на кафедрі, були спрямовані перш за все на наукове забезпечення та 
супроводження навчального процесу шляхом виконання науково-дослідних робіт, 
підготовки підручників та посібників. 

Одним із пріоритетних напрямів стала підготовка наукових кадрів вищої 
кваліфікації. У 1995 р. у спеціалізованій вченій раді Військового інституту державного 
університету “Львівська політехніка” захистили кандидатські дисертації на воєнно-
історичну тематику Л. Гриневич, Л. Зінкевич, О. Макарчук. Першим ад’юнктом кафедри 
історії війн і воєнного мистецтва Академії ЗС України став С. Сидоров, який у 1996 р. 
захистив кандидатську дисертацію за воєнно-історичною тематикою. У 1998 р. у 
спеціалізованій вчені раді за спеціальністю 20.02.22 – військова історія у КВГІ першими 
захисти дисертації: В. Горєлов (1999 р.) та В. Бережинський (2000 р.), у 2000–2001 рр. в 
Національній академії оборони України (НУОУ) відбулись успішні захисти В. 
Корнієнка, О. Пошедіна, Р. Пилявця. 

У травні 1992 р. відповідно до директиви ГШ ЗС України № Д-15/1/083 був 
сформований Центральний архів Міністерства оборони України на фондах архіву штабу 
КВО і 300-ї окремої роти супроводження військових вантажів. На першому етапі 
становлення архіву, коли йшов процес реформування ЗС України та значного 
скорочення військових підрозділів, одним із головних його завдань було зберегти 
документи, що відображають історію ЗС та перебувають в Україні і не допустити 
вивезення їх за межі держави. 

В Україні відроджувалась військова музейна справа, ознайомлення широких кіл 
громадськості з військовою історичною спадщиною, популяризації військово-
історичних традицій. 12 вересня 1996 р. наказом МО України був створений 
Центральний музей ЗС України, першим начальником якого став полковник В. Карпов.  

Воєнно-патріотичне виховання особового складу ЗС України як важливу складову 
воєнно-історичної роботи безпосередньо здійснювали органи виховної роботи (СПС, 
ОВР), які перманентно зазнавали організаційних змін. Їх зусилля були спрямовані, 
головним чином, на виховання особового складу на героїчних прикладах вітчизняної 
воєнної історії, популяризацію воєнно-історичних знань, оформлення відповідно наочної 
агітації, взаємодію з громадськими організаціями воєнно-патріотичного спрямування 
тощо. 
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Однак це були тільки окремі фрагменти воєнно-історичної роботи. Цілісної системи 
воєнно-історичної роботи у ЗС України у цей період сформовано ще не було. Воєнно-
історична робота не була виділена як окремий напрям діяльності, були відсутні 
необхідні керівні та концептуальні документи, що визначали її мету, завдання та 
змістовне наповнення. Не було керівного органу та науково-дослідної установи, що 
мали б здійснювати координацію зусиль всіх суб’єктів воєнно-історичної роботи у 
сферах історичної науки, освіти та виховання особового складу ЗС України. 

Для другого періоду характерні трансформаційні процеси у воєнно-історичній 
роботі в ході реформування та розвитку Збройних Сил України (2001–2013 рр.). За 
змістом трансформаційних змін у ньому виділяються три етапи. 

За першого етапу (2001–2004 рр.) посилюється інтерес з боку керівництва держави 
та ЗС України до воєнної історії, усвідомлення необхідності дослідження та 
використання воєнно-історичного досвіду для розвитку Українського війська. Початок 
цього етапу був доволі оптимістичний. Після Круглого столу, проведеного у 2001 році за 
ініціативи Національної академії оборони України та Інституту історії України НАН 
України на тему: “Воєнно-історична наука в Україні: стан і перспективи” за сприянням з 
боку МО України, яке очолював О.Кузьмук, відбулась низка позитивних змін. За 
результатами круглого столу було створено на громадських засадах координаційну та 
науково-дослідницьку установу – Всеукраїнську громадську організацію “Український 
інститут воєнної історії”, яку очолив О. Гуржій. Започатковано видання науково-
популярного журналу “Воєнна історія”, головним редактором якого став С. Литвин. Їх 
зусиллями було проведено низку наукових конференцій, здійснено декілька видавничих 
проектів з воєнно-історичної тематики. У Національній академії оборони України за 
сприянням начальника академії генерал-полковника В. Толубка була створена 
спеціалізована вчена рада К 26.709.04 зі спеціальності 20.02.22 – військова історія з 
правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук.  

У 2004 р. після перемоги на виборах Президента України В. Ющенка відбулись 
суттєві змістовні зміни у підходах до висвітлення української історії. Вони вплинули й 
на стан воєнно-історичної роботи у ЗС України. Більше уваги стало приділятись 
висвітленню історичного минулого з національно-патріотичних позицій, неодноразово 
керівництвом держави і збройних сил проголошувалось про необхідність активізації 
воєнно-історичних досліджень та розповсюдження набутих знань з вітчизняної воєнної 
історії. 

Водночас, мали місце і негативні процеси. У 2007 р. у Національній академії 
оборони України була розформована кафедра історії війн і воєнного мистецтва. Її 
науково-педагогічні і наукові працівники увійшли до складу предметно-методичної 
комісії кафедри оперативного мистецтва. Це призвело до втрати частини наукового 
потенціалу, зменшило результативність наукових досліджень, суттєво був зменшений 
обсяг навчальних дисциплін, що викладались у попередні роки. 

Помилковість такого рішення стала очевидною. Ініціативи щодо підвищення ролі 
воєнної історії свого часу знайшли певну підтримку з боку Міністра оборони України 
Ю. Єханурова. Було вжито заходів щодо підсилення гуманітарної складової у 
ЗС України, відновлено історичні підрозділи у вищих військових навчальних закладах, а 
саме кафедру воєнної історії НУОУ під керівництвом кандидата історичних наук, 
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доцента полковника І. Сокаля, та предметно-методичні комісії в інших ВВНЗ. 
Укріпились та розширились філії Центрального військово-історичного музею.  

У роботі з особовим складом в основу було покладено національно-патріотичну 
ідею. Органи по роботі з особовим складом звернули увагу на провідників нації, 
героїчне минуле Української повстанської армії. Подальшого розвитку набули воєнно-
історичні періодичні часописи. Журнал “Воєнна історія” став фаховим виданням, були 
виділенні державні кошти на його підписку і видання для кожної військової частини. 
Високим науковим рівнем відзначалось фахове видання Інституту історії України НАН 
України “Сторінки воєнної історії України”. Значної популярності набуло електронне 
видання “Військово-історичний меридіан” національного музею Історії Другої світової 
війни. Воєнно-історичні рубрики були відкриті в журналах “Труди університету” та 
“Вісник національного університету Національного університету оборони України”. 

З метою відродження військових національно-історичних традицій та проведення 
фундаментальних воєнно-історичних досліджень 21 жовтня 2009 р. постановою 
Кабінету Міністрів України № 1140 була створена штатна науково-дослідна установа 
Науково-дослідний центр воєнної історії Міністерства оборони України. Передбачалось, 
що головними напрямами його діяльності буде відродження, розвиток та популяризація 
воєнно-історичної науки і впровадження її досягнень у практику будівництва 
ЗС України, реалізація воєнно-історичної складової гуманітарної політики в ЗС України. 

Особливістю третього етапу (2010–2013 рр.) стала різка зміна векторів воєнно-
історичної роботи з приходом до влади проросійських сил. Президентом України 
В. Януковичем та урядом за час своєї каденції було вжито низку заходів, що суперечили 
інтересам розвитку України та несли негативні наслідки для неї. Зокрема, активно 
проводили політику із замовчування героїчного воєнно-історичного минулого українців 
та досліджень з воєнної історії. Уряд М. Азарова майже одразу ухвалив постанову від 
7.07.2010 року № 562, яка відмінила рішення про створення Науково-дослідного центру 
воєнної історії. Поряд з цим в ЗС України на кінець серпня 2013 р. у черговий раз 
розформовано кафедру воєнної історії у Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського. 

У роботі з особовим складом стали домінувати наративи, пов’язані з культом 
перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні, проведення ритуальних заходів з 
залученням військовослужбовців країн СНД.  

Водночас, у дисертації відмічається, що у 2011 р. за ініціативи кафедри воєнної 
історії в НУОУ був заснований журнал “Воєнно-історичний вісник”, як фахове видання. 
Журнал здобув авторитет як серед української, так і іноземної наукової спільноти, про 
що свідчить широка географія опублікованих наукових статей. Публікації авторів 
охоплювали широкий спектр воєнно-історичної проблематики, а саме історії війн, 
воєнного мистецтва, військового будівництва, розвитку озброєння і військової техніки, 
воєнної думки, розвитку соціальної і гуманітарної політики у збройних силах, 
міжнародного військового співробітництва тощо.  

У дисертації стверджується, що для другого періоду характерні як позитивні, так і 
негативні процеси з огляду на стан воєнно-історичної роботи: поступове усвідомлення 
керівництвом ЗС України її важливості, реалізацію заходів, спрямованих на 
використання воєнно-історичних знань в інтересах розвитку ЗС. Водночас, різкі зміни 
концептуальних підходів до висвітлення воєнної історії України, постійні реорганіза-
ційні заходи стримували використання потенціалу вітчизняних воєнних істориків. 
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Реалізація основних заходів воєнно-історичної роботи часто відбувалась завдяки 
ентузіазму вітчизняної наукової спільноти. Незважаючи на окремі позитивні рішення, 
необхідна увага до воєнної історії з боку вищого військово-політичного керівництва 
держави не приділялась, а усвідомлення необхідності створення повноцінної системи 
воєнно-історичної роботи у керівництва ЗС України не сформувалось. Цілісного, 
системного підходу до організації воєнно-історичної роботи у ЗС у 2001–2013 рр. не 
забезпечено цей період не було. 

У третьому періоді (2014–2020 рр.) відбулося становлення воєнно-історичної 
роботи у ЗС України як цілісної системи та її удосконалення в умовах відбиття та 
стримування збройної агресії РФ.  

З початком воєнних дій на Сході України особливо актуальним стало завдання 
вивчення, узагальнення та впровадження набутого бойового досвіду. Разом з тим, 
виявлено, що станом на початок 2014 р. науково-дослідних структур ЗС України, 
завданнями яких були проведення воєнно-історичних досліджень, крім створеної у 
2013 р. науково-дослідної лабораторії військової історії Наукового центру сухопутних 
військ Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у ЗС України не 
було. Існувала потреба перегляду концептуальних підходів до воєнної історії, 
вдосконалення змісту воєнно-патріотичного виховання як особового складу ЗС України, 
так і населення держави, розгортання системної роботи щодо організації воєнно-
історичних досліджень та викладання воєнно-історичних дисциплін в системі військової 
освіти тощо. Виконання цих завдань потребувала запровадження воєнно-історичної 
роботи у ЗС України як цілісної системи. Воєнно-історична робота повинна була мати 
три основні підсистеми: управлінську, дослідницьку та підсистему забезпечення. Процес 
її формування відбувався доволі динамічно та поступово.  

30 серпня 2014 р. спільною директивою Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил України від № Д322/1/30 був створений науково-
дослідний центр воєнної історії у складі Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського. Основними завданнями центру стало проведення наукових 
досліджень розвитку теорії воєнного мистецтва, імовірного характеру збройної 
боротьби, особливостей застосування військ (сил) у війнах, збройних конфліктах, 
операціях з підтримання миру і безпеки, історії Українського війська та наукового 
супроводження впровадження отриманих результатів у діяльність органів військового 
управління і навчально-виховний процес університету. Начальником центру призначено 
доктора історичних наук полковника С. Сегеду. Незважаючи на невелику штатну 
чисельність (11 посад) Центр від початку створення мав значний науковий потенціал – 3 
доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, доцентів. Науковці Центру активно 
долучились до роботи з узагальнення досвіду застосування ЗС України в АТО на 
території Донецької та Луганської областей. Найважливішими результатами роботи 
творчих колективів Центру стали звіти про виконання науково-дослідних робіт 
“Хронологія застосування ЗС України в АТО (ООС), історико-хронологічний аспект” у 
2014–2019 рр. Окрім завдань, пов’язаних із навчально-виховним процесом університету, 
центр виконував оперативні завдання наукового характеру Міністерства оборони 
України, Генерального штабу ЗС України, тісно взаємодіяв із провідними цивільними і 
військовими науковими установами України, а також іноземних держав. Результатом 
такої співпраці стала підготовка двомовного видання “Біла книга антитерористичної 
операції на Сході України (2014–2016)”. 
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Проведення АТО/ООС на Сході України наповнило новим змістом діяльність 
створеної у листопаді 2013 р. науково-дослідної лабораторії (військово-історичних 
досліджень) Наукового центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яка призначена для проведення досліджень з 
актуальних проблем воєнної-історичної науки, воєнної проблематики суспільних наук 
на тактичному рівні в інтересах розвитку Сухопутних військ ЗC України. З часу 
створення лабораторію очолювали кандидат історичних наук підполковник 
В. Куравський, кандидат історичних наук майор О. Гапєєва, доктор юридичних наук 
підполковник О. Турчак. Науковими здобутками колективу лабораторії стали звіти про 
виконання науково-дослідних робіти: “Участь військових формувань сухопутних військ 
у збройних конфліктах ХХІ ст.”, “Участь військово-історичних шкіл РФ у системі 
пропаганди й ведення гібридної війни проти України”, “Події АТО у спогадах курсантів 
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного”, 
“Волонтерський рух як приклад громадянської самоорганізації у період військової 
агресії РФ проти України”, “Висвітлення АТО та ООС на Сході України в історичних 
документах та матеріалах”, “Міжнародне військове співробітництво ЗС України в роки 
сучасної російсько-української війни: історичний контекст” тощо. 

Важливою подією третього етапу розвитку системи воєнно-історичної роботи стало 
відновлення у 2017 р. у складі Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського кафедри історії війн і воєнного мистецтва, яку очолив доктор 
історичних наук, доцент капітан 1 рангу І. Фурман. Колектив кафедри склали відомі 
воєнні історики: доктор історичних наук, професор С. Сидоров, кандидати історичних 
наук О. Даценко, В. Макаров, Р. Пилявець, І. Печенюк, В. Рєзнік. Головними завданнями 
кафедри стало: участь у підготовці військових фахівців стратегічного, оперативного і 
тактичного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями для ЗС України, інших 
військових формувань держави та фахівців іноземних держав; розроблення і видання 
підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів з 
навчальних дисциплін кафедри; наукове супроводження навчального процесу в 
університеті, проведення наукових воєнно-історичних досліджень за науковими 
напрямами: історія війн, історія воєнного мистецтва, історія військового будівництва, 
історія розвитку озброєння і військової техніки, воєнна історія України; забезпечення 
роботи спеціалізованої вченої ради К 26.709.04 зі спеціальності 20.02.22 – військова 
історія з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук та інші. 

У 2020 р. кафедра стала ініціатором і головним розробником проекту цілісної 
системи військово-історичної освіти у ЗС України, яка б охоплювала процес підготовки 
майбутніх військових фахівців тактичного, оперативного і стратегічного рівнів, на 
командно-штабному курсі тактичного рівня сухопутних військ (L-2), курсах офіцерів 
об’єднаних оперативних штабів оперативного рівня (L-3) та курсі вищого керівного 
складу стратегічного рівня (L-4), а також курсах підвищення рівня військової освіти та 
удосконалення фахової компетентності Міністерства оборони України та Збройних Сил 
України з питань організації воєнно-історичної роботи у військах (силах). Кожен рівень 
військово-історичної освіти мав би бути забезпечений єдиними для усіх ВВНЗ базовими 
підручниками. Наукові здобутки воєнних істориків кафедри активно використовувались 
і в заходах оперативної підготовки військ та міжнародного військового співробітництва, 
зокрема під час проведення командно-штабного навчання зі штабом корпусу швидкого 
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реагування НАТО “Arrcade Lightning 21” у 2021 р. Таким чином, від 2017 р. поступово 
були створені основні елементи підсистеми забезпечення воєнно-історичної роботи. 

Разом з тим, у ЗС України був відсутній штатний підрозділ, основними функціями 
якого були б питання планування, організації, координації та контролю проведення 
воєнно-історичної роботи у ЗC України. Це призводило до неналежної організації збору, 
оброблення, накопичення інформації результатів ведення військовими частинами 
(підрозділами) операцій (бойових дій), поверхневого вивчення оперативних документів 
(звітів) та низької якості розробки рекомендацій, інформаційно-аналітичних матеріалів з 
питань підготовки та ведення операцій (бойових дій). Зазначене потребувало покладання 
завдання щодо вивчення, узагальнення та впровадження досвіду бойових дій на окремий 
структурний підрозділ. Виникла нагальна потреба у виробленні концептуальних засад 
воєнно-історичної роботи, її нормативно-правового врегулювання, координації наукових 
досліджень в галузі воєнної історії та впровадження їх результатів у практичну 
діяльність ЗС. 

Спільною директивою Міністерства оборони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України від 04.05.2016 № Д-322/1/8 дск такий підрозділ був створений у 
складі Воєнно-наукового управління Генерального штабу ЗС України – воєнно-
історичний відділ у кількості 5 посад (керівник – полковник В. Бідний). Першими 
кроками діяльності відділу було розроблення нормативної бази воєнно-історичної 
роботи, а саме, спільними зусиллями Міністерства оборони України, Генерального 
штабу ЗС України, вищих військових навчальних закладів у березні 2017 р. було 
затвердження Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних Силах України. В 
грудні того ж Міністром оборони України була затверджена Концепція воєнної історії 
України. У 2019 р. був утворений сектор воєнно-історичної політики Департаменту 
військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони 
України на чолі з істориком В. Павловим. Згідно з Положенням про ДВОНСГП МОУ, 
затвердженим наказом Міністра оборони України від 05.06.2019 № 282. Департамент 
виконує завдання і функції, покладені на Міністерство оборони України щодо 
забезпечення реалізації державної політики з питань воєнно-історичної роботи. Таким 
чином, були закладені основи створення управлінської підсистеми воєнно-історичної 
роботи у ЗС України та сформовані її концептуальні засади, а з набуттям чинності цих 
документів воєнно-історична робота була введена у правове поле ЗC України. 
Основними елементами управлінської підсистеми воєнно-історичної роботи на 
стратегічному рівні стали Департамент військової освіти, науки, соціальної та 
гуманітарної політики Міністерства оборони України та Воєнно-наукове управління 
Генерального штабу Збройних Сил України. 

Починаючи від 2017 р. здійснюється щорічне планування та підбиття підсумків 
воєнно-історичної роботи у ЗС України. Робота щодо удосконалення нормативно-
правової бази воєнно-історичної роботи продовжувалась. У 2020 р. була розроблена 
Інструкція з ведення Історичного формуляру, Історичної довідки та Журналу бойових 
дій, Доктрина з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, започаткований 
щорічний конкурс на кращий реферат з воєнної історії у ЗС України. Таким чином, була 
в основному сформована нормативно-правова база воєнно-історичної роботи у 
ЗС України. 

Концептуальні документи воєнно-історичного характеру розроблялись і у видах 
ЗС України. Так, у 2019 р. командувачем Військово-Морських Сил ЗС України була 
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затверджена Концепція воєнно-морської історії України, розроблена спільними 
зусиллями командування, Інституту Військово-Морських Сил та кафедри історії війн і 
воєнного мистецтва НУОУ. 

У третьому періоді розвитку системи воєнно-історичної діяльності нового значення 
набула діяльність установ, які забезпечують воєнно-історичну діяльність. З початком 
російської агресії основна діяльність мережі музейних установ, яку складають 
Національний військово-історичний музей України а також п’ять філій у його складі 
(музей ракетних військ стратегічного призначення (м. Первомайськ); музей “Героїв 
Дніпра” (м. Івано-Франківськ); меморіальний комплекс “Пам’яті героїв Крут” (село 
Пам’ятне Чернігівської області); Волинський регіональний музей українського війська 
та військової техніки (м. Луцьк); Музей важкої бомбардувальної авіації (м. Полтава) та 
Музей Повітряних Сил Збройних Сил України (м. Вінниця) була спрямована на 
проведення воєнно-історичних досліджень, наукового комплектування фондових 
колекцій та створення науково обґрунтованих музейних експозицій і виставок з 
висвітлення подій збройного конфлікту на Сході України. В ході повсякденної 
діяльності співробітниками музеїв здійснено значний обсяг науково-пошукових робіт. 
Результати науково-пошукової діяльності використовуються і впроваджуються в 
експозиціях музею, в тому числі й тематичних, а також під час проведення екскурсій, 
зустрічей, святкових заходів. 

Науковці Військово-історичного музею стали організаторами щорічної 
Всеукраїнської військово-історичної конференції “Війна на Донбасі. 2014–2020 рр.” 
Значна робота проводиться з метою вшанування загиблих військовослужбовців 
ЗC України та інших військових формувань в АТО/ООС на території Донецької та 
Луганської областей, а саме: 

підготовлені списки для Книги пам`яті та Зали пам`яті, відкритої на території 
Міністерства оборони України 14 жовтня 2018 р., постійно триває робота з формування 
електронного ресурсу “Книга пам’яті загиблих”, оновлюються та розміщуються на 
фасаді Військово-історичного музею “Стіна пам’яті військовослужбовців та 
правоохоронців, які загинули за територіальну цілісність та недоторканість України” та 
“Стіна пам’яті” на мурах Михайлівського Собору.  

Накопичений матеріал відображається у вигляді монографій, наукових статей, 
повідомлень, тез виступів на науково-практичних конференцій, збірників інформаційно-
довідкових матеріалів. Зокрема підготовлено до друку проекти: книг про командувача 
Армією Української Народної Республіки у 1919–1921 рр. генерала М. Омеляновича-
Павленка, “Українська весна на Донбасі, 1918”, що присвячена 100-річчю української 
революції, буклету “Крути. 100 років подвигу”. 

Військово-історичні дослідження, які проводять співробітники музеїв, 
впроваджуються у розробленні нових та поповненні існуючих музейних експозицій та 
виставок, під час проведення тематичних екскурсій, лекцій та занять з особовим 
складом. Ведеться робота з оновлення експозиції, присвяченій висвітленню подій АТО, 
а також розпочата реекспозиція залів, що висвітлюють події другої світової війни та 
повоєнного періоду згідно затвердженої концепції. Постійно проводиться робота з 
оновлення сайтів музеїв.  

Важливе місце в системі воєнно-історичної роботи належить архівним установам. З 
2015 р. до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України почали 
надходити на зберігання документи штабу АТО на території Донецької та Луганської 
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областей, військових частин, особовий склад яких брав участь у її проведенні, а з 2018 р. 
документи Об’єднаного командного пункту ООС. 

У 2020 р. наказом Міністерства юстиції України та Міністерства оборони України 
від 24 червня 2020 р. №2180/5/221 затверджено нове Положення про галузевий 
державний архів Міністерства оборони України. Отже, можна стверджувати, що 
одночасно з управлінською і дослідницькою підсистемами набула організованих рис і 
підсистема забезпечення воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Унормування воєнно-історичної роботи позитивно позначилось на організації 
воєнно-історичних досліджень у ЗС України. Так, якщо від 1992 до 2016 р. ВВНЗ і 
наукові установи ЗС виконали 9 науково-дослідних робіт, то тільки від 2017 р. було 
виконано 24 науково-дослідні роботи.  

Таким чином, у ході третього періоду проявились такі тенденції: вперше за роки 
існування ЗC України було створено повноцінну систему воєнно-історичної роботи, яка 
включає три підсистеми: управлінська, дослідницька та забезпечення; значно 
покращився рівень воєнно-історичної роботи; збільшено кількість науково-історичних 
досліджень та їх впровадження в освітній процес та воєнно-патріотичну роботу у 
ЗC України. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягало у розкриті процесу створення 
та розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, виявлені особливостей і 
тенденцій удосконалення цієї системи в умовах протистояння російській агресії та 
розроблено рекомендації щодо поліпшення стану воєнно-історичної роботи у 
ЗC України. 

Основні наукові результати дисертації 
1. З’ясування стану наукової розробки теми дослідження підтвердило її 

актуальність та недостатню розробленість у вітчизняній воєнно-історичній науці. 
З’ясовано, що історіографія теми у кількісному відношенні незначна, а у змістовному 
значенні розкрита фрагментарно. Науковці певною мірою більш торкалися тематики 
організації та здійснення воєнно-історичної роботи у національних українських 
військових формувань більш ранніх періодів, зокрема воєнно-історичної роботи в 
Українській державі гетьмана П.Скоропадського, УНР, УПА. Досліджувалась воєнно-
історична діяльність української еміграції. Досвід воєнно-історичної роботи у російській 
імперській армії ХІХ – початку ХХ ст., збройних силах СРСР від 1918 до 1991 р. 
досліджувався російськими науковцями. 

Водночас, поряд з актуальністю, акумулювання знань про воєнно-історичну роботу 
у ЗC України задля вибору оптимальних шляхів її подальшого вдосконалення належним 
чином дослідниками не здійснювалось. 

Виявлена та проаналізована джерельна база, стала загалом достатньо 
репрезентативною і змістовною. Документи органів військового управління поточного 
зберігання мали особливе значення, оскільки вони відобразили конкретну діяльність 
органів військового управління, освітніх та науково-дослідних закладів ЗС щодо 
організації та результатів воєнно-історичної роботи. Документи архівного зберігання 
вагомо доповнили джерельну базу дослідження. Аналізувались музейні фонди, оскільки 
військові музеї є одним із елементів системи воєнно-історичної роботи у ЗС України. 
Важливим інструментом і водночас джерелом дослідження стали матеріали, розміщені 
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на електронних ресурсах, які дали змогу оперативно відслідковувати динаміку 
діяльності воєнно-історичних органів, установ, наукових та освітніх підрозділів, 
громадських організацій, звернутись до іноземного досвіду організації воєнно-
історичної роботи. Джерельна база досліджувалась з використанням сучасного 
дослідницького інструментарію забезпечила реалізацію дослідницьких завдань та 
досягнення мети, обґрунтованість та достовірність висновків.  

2. Визначено основні умови та чинники, що впливали на розвиток системи воєнно-
історичної роботи у ЗC України. До них належали: початок створення незалежної 
України та вітчизняних Збройних Сил; необхідність вивчення та впровадження воєнно-
історичного досвіду будівництва та розвитку збройних сил; наявність світового та 
вітчизняного досвіду організації і ведення воєнно-історичної роботи; агресія РФ проти 
України та необхідність у зв’язку з цим, протидіяти фальсифікаціям історії, як одному із 
проявів гібридної війни, необхідність вивчення досвіду збройного протистояння, опису 
героїчних звитяг Українського війська. Цей фактор відіграв визначальну роль у 
запровадженні у ЗС України воєнно-історичної роботи як цілісної системи накопичення, 
вивчення, розповсюдження та використання воєнно-історичних знань в інтересах 
ЗС України.  

3. Розкрито становлення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у 
ЗC України, її значення у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії, встановлено роль 
та місце воєнно-історичної складової вітчизняної науки, освіти та військо-патріотичного 
виховання, особливості та тенденції воєнно-історичного процесу. Це дозволило 
визначити авторську періодизацію становлення та розвитку системи воєнно-історичної 
роботи у ЗC України.  

Перший період Формування основ вітчизняної системи воєнно-історичної роботи 
охоплює часові рамки 1991–2000 рр. З’ясовано, що на час здобуття Україною 
незалежності, дослідження воєнної історії України жорстко обмежувались центральною 
владою. Була відсутня цілісна система знань про національну воєнно-історичну 
спадщину. Збройні Сили незалежної держави успадкували радянську систему воєнно-
історичної роботи в основі якої лежав централізм, комуністичні догмати, тоталітарні 
форми і методи впливу на особистість та формування колективної історичної свідомості. 

Встановлено, що з початком вітчизняного військового будівництва воєнно-
історичний сегмент роботи військових формувань України переходив на нові ціннісні 
орієнтири: звернення до національної історичної спадщини, висвітлення національних 
визвольних змагань українського народу, повернення із забуття імен та справ 
провідників української нації. Все це поєднувалось із збереженням радянського 
концепту історичної пам’яті у значної частини військовослужбовців ЗС України: 
залишення почесних найменувань військових частин радянського часу; збереження 
значної частки радянських військових традицій, рух у фарватері російської пропаганди з 
використанням історичного наративу “Великої Перемоги”, “Великої Вітчизняної війни” 
тощо. Повернення до святкування радянських військових “знаменних дат”, наприклад 
запровадження, вслід за Російською Федерацією, Президентом України у 2001 році Дня 
захисника Вітчизни – 23 лютого. В першому періоді формувалися лише окремі елементи 
системи воєнно-історичної роботи. 

Другий період визначається трансформаційними процесами у воєнно-історичній 
роботі в ході реформування та розвитку Збройних Сил України (2002–2013 рр.). 
Ознакою цього періоду стали коливання політичного вектору України між сходом і 
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заходом Наочно була продемонстрована залежність воєнно-історичної роботи від 
політичної кон’юнктури української політичної еліти. Проте, у цей період посилилась 
увага вищого державного та військового керівництва до воєнно-історичної 
проблематики, що мало й певні позитивні наслідки. Цей період умовно поділено на три 
етапи, характерними ознаками яких було: актуалізація важливості воєнної історії та 
впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність ЗС України; 
посилення національно-патріотичної складової; повернення до проросійських наративів 
у висвітленні воєнно-історичної проблематики. 

Третій період характерний розвитком системи воєнно-історичної роботи у 
ЗС України в умовах відбиття та стримування збройної агресії РФ (2014–2020 рр.). 
Найважливішою ознакою цього періоду стало визначення воєнно-історичної роботи як 
складової наукової і науково-технічної діяльності ВВНЗ і НУ ЗС з одного боку, та як 
одного з напрямів діяльності органів військового управління всіх рівнів. Воєнно-
історична робота набула системних ознак, сформувались її основні складові, була 
розроблена система керівних та концептуальних документів, потрібних для її організації 
та ведення. 

4. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування воєнно-історичних структур та 
його врахування в ЗС України в умовах трансформації воєнно-історичних органів, 
установ, організацій, освітніх і наукових підрозділів в контексті євроінтеграційних 
процесів в Україні. Встановлено, що у процесі зародження та розвитку системи воєнно-
історичної роботи у ЗС України використані відповідні напрацювання як вітчизняного, 
так і іноземного досвіду. З’ясовано, що воєнно-історична робота у провідних країнах 
світу являє собою цілісну систему, що містить у собі три основних підсистеми: 
управління, дослідницьку і забезпечення. Основними елементами системи воєнно-
історичної роботи були: нормативно-правові і концептуальні засади, суб’єкти і об’єкти, 
форми і методи воєнно-історичної роботи. Такі підходи в цілому були реалізовані і у 
ЗС України при розбудові власної системи воєнно-історичної роботи.  

5. На підставі отриманих результатів дослідження сформульовано рекомендації з 
використання досвіду воєнно-історичної роботи на сучасному етапі розбудови 
ЗС України та його застосування у протистоянні між Україною та Російською 
Федерацією. Існує нагальна необхідність створення воєнно-історичних структурних 
підрозділів у командуваннях видів ЗС, родів військ, оперативних та повітряних 
командуваннях, призначення позаштатних відповідальних за воєнно-історичну роботу у 
військових частинах. Для раціонального використання наукового потенціалу воєнних 
істориків доцільно створити в структурі НУОУ навчально-наукового центру для 
підготовки кадрів для заміщення первісних посад науково-педагогічних та наукових 
працівників з воєнної історії, фахівців воєнно-історичних структурних підрозділів 
органів військового управління, підвищення кваліфікації та перепідготовки позаштатних 
воєнних істориків військових частин. Це дозволить зосередити зусилля воєнних 
істориків на проведенні не лише прикладних, але й фундаментальних наукових воєнно-
історичних досліджень. Потребує удосконалення також методика аналізу досвіду 
бойового застосування військ (сил), зокрема під час проведення операції Об’єднаних 
сил. Потребує розроблення комплект керівних документів, що розкривають технологію 
реалізації заходів воєнно-історичної роботи у ЗС України.  

Робота над дисертацією надала змогу визначити низку проблем, які можуть стати 
предметом подальших наукових досліджень: досвід воєнно-історичної роботи у 
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збройних силах іноземних держав; роль воєнної історії у протидії гібридній війні РФ 
проти України; дослідження використання РФ технологій маніпуляції історичними 
знаннями з метою впливу на свідомість громадян та особового складу ЗС.  
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АНОТАЦІЯ 
Бідний В. А. Створення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у 

Збройних Силах України (1991–2020 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, 2021. 

На основі всебічного аналізу та опрацювання широкого кола опублікованих 
матеріалів і джерел у дисертації представлено теоретичне узагальнення та вирішення 
актуального наукового завдання, що полягало в розкриті процесу створення та розвитку 
системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, виявлені особливостей та тенденцій 
удосконалення цієї системи в умовах протистояння російській агресії та розроблені 
рекомендацій щодо покращення стану воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Досліджено стан наукової розробленості теми й охарактеризовано джерельну базу 
дослідження. З’ясовано стан системи воєнно-історичної роботи у ЗС України через 
зовнішні та внутрішні фактори, що впливали на її становлення та розвиток у 
досліджуваний період. 

Ключові слова: воєнна історія, воєнно-історичної робота у Збройних Силах 
України, воєнно-історичні дослідження, музейна справа. 

 
 

ANNOTATION 
Vitalii Bidnyi. Creation and development of the system of military- historical work 

in the Armed Forces of Ukraine (1991–2020). – Qualifying scientific work on the rights of 
the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of historical 
sciences on a specialty 20.02.22 – Military History. – The National University of Defense of 
Ukraine named after Ivan Chernіakhovskyі, Kyiv, 2021. 

Based on a comprehensive analysis and elaboration of a wide range of published materials 
and sources, the dissertation presents a theoretical generalization and solution of a topical 
scientific problem, which consists in revealing the process of creating and developing a system 
of military-historical work in the Armed Forces of Ukraine. 

Russian aggression and developed practical recommendations for improving the state of 
military history in the Armed Forces of Ukraine. 

The state of scientific development of the topic is studied and the source base of the 
research is characterized. The state of the system of military-historical work in the Armed 
Forces of Ukraine is clarified through external and internal factors that influenced its formation 
and development within the chronological framework of the study. 

Key words: military history, military-historical work in the Armed Forces of Ukraine, 
military-historical research, museum business. 

 


