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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження обумовлена такими положеннями її 
актуальності: 

по-перше, зростанням ролі та розширенням масштабів застосування мін, 
вибухонебезпечних предметів (ВНП) і саморобних вибухових пристроїв (СВП) у 
збройній боротьбі, а також складністю процесу розмінування, що потребує значних 
ресурсів, зусиль і часу для очищення забрудненої території;  

по-друге, потребами ретельного вивчення, систематизації та узагальнення 
накопиченого зарубіжного та вітчизняного досвіду розмінування забруднених 
територій, зокрема досвіду інженерних підрозділів Збройних Сил (ЗС) України щодо 
розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки, виявлення позитивних і негативних його аспектів, а також повчальних 
уроків з метою їх врахування в подальшій практичній діяльності, передусім у 
процесі розмінування території Донбасу; 

по-третє, недостатньою розробкою в українській і зарубіжній історичній науці 
цієї теми, відсутністю її цілісного, ґрунтовного й об’єктивного воєнно-історичного 
дослідження. Тому тема дисертаційної роботи має наукове і практичне значення для 
розвитку воєнно-історичної науки.  

Виходячи з актуальності теми та стану її наукового розроблення, дисертантом 
сформульовано наукове завдання, яке полягає у розкритті процесу й узагальненні 
досвіду діяльності інженерних підрозділів ЗС України з розмінування території і 
об’єктів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки для використання в 
сучасних умовах.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертація виконана у межах Плану наукової і науково-технічної діяльності Націо-
нального університету оборони України імені Івана Черняховського. Базовою для 
підготовки дисертації стала науково-дослідна робота “Розроблення проекту 
Концепції оснащення військових частин та підрозділів Збройних Сил України 
наземними роботизованими комплексами на період до 2025 року” (шифр “Тайпан”, 
номер державної реєстрації 0118U000125д). У межах цього наукового проекту 
дисертант одноосібно опрацював матеріали, що стосуються світових тенденцій 
розвитку, тактико-технічних характеристик, досвіду застосування наземних 
роботизованих комплексів військового та спеціального призначення, зокрема для 
розмінування території та об’єктів (п. 2.1). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає в узагальнені досвіду 
українських інженерних підрозділів з виявлення, знешкодження та знищення ВНП у 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, визначенні його практичних 
результатів та можливостей їх використання в сучасних умовах у сфері протимінної 
діяльності ЗС України. 

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

визначити методи її дослідження; 
виявити й охарактеризувати основні чинники, що впливали на результати 

розмінування у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 
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вивчити, узагальнити та систематизувати досвід, виявити особливості та умови 
діяльності інженерних підрозділів ЗС України із розмінування території і об’єктів у 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; 

визначити й обґрунтувати раціональні способи виконання інженерними 
підрозділами бойових завдань із розмінування та перспективні напрямки розвитку 
переносних засобів пошуку і виявлення ВНП; 

запропонувати рекомендації щодо використання набутого досвіду у сфері 
протимінної діяльності ЗС України. 

Об’єктом дослідження є інженерне забезпечення міжнародних операцій з 
підтримання миру і безпеки. 

Предметом дослідження є досвід інженерних підрозділів Збройних Сил 
України з розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки. 

Хронологічні і територіальні межі дослідження зумовлені предметом 
наукового пошуку й охоплюють період участі інженерних підрозділів ЗС України в 
міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, в яких вони здійснювали 
протимінну діяльність: у колишній Югославії (липень 1992 р. – грудень 2014 р.), у 
Республіці Ангола (січень 1996 р. – лютий 1999 р.), у Південному Лівані (липень 
2000 р. – квітень 2006 р.), у Республіці Ірак (2003–2005 рр.) і в Ісламській Республіці 
Афганістан (травень 2007 р. – березень 2018 р.). Оскільки інженерні підрозділи 
ЗС України і сьогодні продовжують виконувати завдання в миротворчих місіях з 
виявлення, знешкодження та знищення ВНП, зокрема в Тренувально-дорадчій місії 
НАТО “Рішуча підтримка”, тому верхньою межею дисертаційного дослідження є 
2018 р., коли Президент України затвердив Річну національну програму під егідою 
Комісії Україна – НАТО на 2018 р., яка визначила подальшу участь національного 
персоналу у цій місії. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали загально-
наукові принципи історизму, об’єктивності, всебічності, комплексності. Вони 
реалізовані через використання загальнонаукових, логічних, методів наукового 
пізнання (аналізу та синтезу, індукції і дедукції, аналогії й узагальнення), 
спеціальних методів історичного дослідження (хронологічного, проблемно-хроно-
логічного, історико-генетичного, історико-порівняльного, історико-типологічного, 
історико-біографічного) та міждисциплінарних методів (контент-аналізу, 
експертного опитування, аналізу ієрархій, прогресуючого еталону та ранжирування). 
Поєднання названих принципів і методів наукового дослідження при всебічному 
аналізі джерел і літератури дозволило реалізувати мету і завдання дослідження та 
забезпечити його достовірність. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що при вирішенні 
наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-історичною наукою, у 
дисертації вперше: 

узагальнено та систематизовано досвід інженерних підрозділів ЗС України із 
розмінування території і об’єктів у визначених в дисертації міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки; 

встановлено та на основі застосування комбінації спеціальних методів 
історичного дослідження у поєднанні з методом аналізу ієрархій обґрунтовано 
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раціональні способи виконання завдань із розмінування у міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки, зокрема: пошук і виявлення ВНП, знищення 
(знешкодження) ВНП, маркування (позначення) замінованих або забруднених ВНП 
ділянок місцевості; 

проведено оцінку переносних засобів пошуку та виявлення ВНП, що 
використовувалися у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки за 
критеріями рівня технічної досконалості, обґрунтовано із застосуванням комбінації 
спеціальних методів історичного дослідження у поєднанні із методом 
прогресуючого еталону перспективні напрями їх розвитку; 

виявлено тенденції, що проявилися у процесі розмінування території і об’єктів 
у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.  

Уточнено та доповнено: відомості щодо впливу на характер, особливості та 
результативність розмінування у міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки таких основних чинників, як: фізико-географічні та природно-кліматичні 
умови у районі відповідальності українських миротворчих контингентів; тактико-
технічні характеристики основних типів ВНП (СВП), що підлягали розмінуванню; 
прийоми і способи дій збройних формувань з мінування об’єктів і території. 

Набули подальшого розвитку: історіографія за напрямом дослідження; до 
наукового обігу введено раніше не оприлюднені архівні матеріали, зокрема історичні 
формуляри військових частин, що брали участь у міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки і виконували бойові завдання із розмінування, а також 
наказові, розпорядчі та бойові документи. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у сприянні подальшим 
воєнно-історичним дослідженням з цієї тематики, розширенню знань військових 
фахівців, а також пошуку пріоритетних і результативних способів вирішення 
аналогічних бойових завдань у сучасних умовах. Викладені у дисертації матеріали, 
окремі теоретичні висновки, положення й узагальнення мають прикладний характер 
і суттєво доповнюють знання з історії застосування інженерних підрозділів 
ЗС України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також для 
розвитку інженерних озброєнь і військової техніки. Отримані результати доцільно 
використовувати в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів 
України, у практиці бойової діяльності інженерних підрозділів Сил оборони 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій та інших складових сектору безпеки і оборони України.  

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові результати дослідження та 
їх публікації виконані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено і схвалено на 
засіданні кафедри історії війн і воєнного мистецтва Національного університету 
оборони України (НУОУ) ім. Івана Черняховського. Основні положення роботи 
обговорені на наукових семінарах кафедр історії війн і воєнного мистецтва, а також 
оперативного та бойового забезпечення НУОУ ім. Івана Черняховського та 
оприлюднені на 5 науково-практичних конференціях і семінарах: Міжнародній 
науково-технічній конференції “Перспективи розвитку озброєння та військової 
техніки Сухопутних військ” (Львів, 16–17 травня 2019 р.), міжнародному науково-
практичному семінарі “Проблемні питання протимінної діяльності та протидії 
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вибухонебезпечним загрозам” (Київ, 12 квітня 2020 р.), міжвузівському науково-
практичному семінарі “Досвід застосування Збройних Сил у світових війнах і 
воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 
24 травня 2018 р.; 23 травня 2019 р.; 21 травня 2020 р.).  

Результати дисертаційної роботи впроваджені у практику підготовки фахівців з 
розмінування військової частини А2641 (акт від 09.04.2019 р.) і в освітній процес 
НУОУ ім. Івана Черняховського (акт від 09.06.2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені у 
12 наукових працях: історичному нарисі, 6 статтях у наукових фахових виданнях (у 
т. ч. 2 міжнародних) та у 5 матеріалах науково-практичних конференцій і семінарів. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації підпорядкована меті та 
завданням дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів і списків 
використаних джерел до них, висновків і додатків. Обсяг основного тексту 
дисертації складає 179 арк., 12 додатків на 70 арк. Повний список використаних 
джерел включає 332 найменувань на 80 арк. Загальний обсяг дисертації – 329 арк. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

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

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

Історіографія теми дослідження за змістом публікацій, аналізом подій та їх 
оцінкою представлена працями переважно українських дослідників. Усі вони умовно 
зведені у чотири групи: наукові статті у фахових друкованих і електронних 
виданнях; наукові статті та тези наукових конференцій і семінарів; дисертаційні 
дослідження, магістерські та реферативні роботи; підручники та навчальні 
посібники, що розроблялися і видавалися у вищих військових навчальних закладах 
України. У закордонній історіографії проблематика розмінування території і об’єктів 
українськими інженерними підрозділами у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки не досліджувалася.  

Першу групу складають наукові статті у фахових друкованих і електронних 

виданнях. Окремі аспекти виконання бойових завдань інженерними підрозділами ЗС 
України із розмінування території і об’єктів у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки фрагментарно висвітлювали у межах своїх наукових досліджень 
А. Лега, С. Зіньковський, О. Пулима, О. Луник, І. Сокаль, В. Кожевніков та ін. 
Безпосередньо цій темі присвячені ряд наукових статей І. Красоти1. В них 
розглянуто завдання, сили, засоби, організацію та інші питання інженерного 

                                                           
1
 Красота І.В. Досвід застосування підрозділів інженерних військ Збройних Сил України під час розмінування об’єктів і 

місцевості на території України та інших держав (1992–2000 рр.). Воєнно-історичний вісник: зб. наук. праць НУОУ. 2017. 

Вип. 1 (23). С. 125–129; Красота І.В. Досвід застосування інженерних військ Збройних Сил України під час організації та 

виконання розмінування території України та інших держав (2001–2013 рр.). Воєнно-історичний вісник: зб. наук. праць НУОУ. 

2017. Вип. 4 (26). С. 123–129. 



 5 

забезпечення, а також, у загальних рисах, діяльність українських груп розмінування 
в Іраку, Анголі та Лівані. Але, поза увагою автора залишилися актуальні питання 
розвитку способів розмінування, досвід розмінування території і об’єктів в 
Афганістані й Югославії тощо. 

Фрагментарні відомості за темою дисертації містяться в публікаціях у наукових 

статтях і тезах наукових конференцій, семінарів і “круглих столів”. Серед 
незначної їх кількості відзначаються праці В. Коцюруби, Р. Колоса і Т. Плазової1, в 
яких за досвідом антитерористичної операції в окремих районах Донецької і 
Луганської областей України розглядаються загальні проблемні питання організації 
та виконання бойових завдань з розмінування, фрагментарно показані особливості 
міжнародного військового співробітництва з підготовки українських інженерних 
фахівців до цієї діяльності, їх оснащення, обґрунтовуються раціональні способи 
виявлення ВНП (СВП), а також наводяться окремі результати боротьби з мінною 
небезпекою в окремих міжнародних місіях.  

Діяльність інженерних підрозділів ЗС України з розмінування території і 
об’єктів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки знайшла часткове 
відображення у дисертаційних, магістерських і реферативних працях. Це дисертації 
С. Попка, І. Козинця2 та ін., загальними рисами яких є те, що вони мають значно 
вужчі територіальні й хронологічні межі, а їх автори фрагментарно розглядали 
проблематику розмінування у загальному контексті своїх досліджень.  

Більш ширше ця тема розкривається у магістерських і реферативних роботах 
слухачів НУОУ ім. Івана Черняховського, зокрема С. Стеця, В. Добжанського, 
О. Дідіченка, С. Андріанова3 та ін. Використовуючи звітний і статистичний матеріал, 
автори досліджували проблематику виконання українськими інженерними 
підрозділами бойових завдань із розмінування у миротворчих місіях, наводять 
цифрові показники результативності цієї діяльності тощо. Водночас, зазначені 
роботи не містять наукового аналізу і за своєю суттю є описовими.  

Розширили історіографію за темою дослідження підручники і навчальні 

посібники
4, присвячені організації інженерного забезпечення у ЗС України. Їх автори 

                                                           
1
 Коцюруба В.І. Аналіз результатів мінної війни в ході антитерористичної операції на території Донецької та Луганської 

областей. Труди університету: зб. наук. праць НУОУ ім. Івана Черняховського. 2014. № 4(125). С. 187–192; Коцюруба В.І. 

Порівняння активних та пасивних електромагнітних методів виявлення вибухонебезпечних предметів із феромагнітними 

корпусами. Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: матер. 13 наук.-техн. конф. (Феодосія, 

5–6 вересня 2013 р.). Феодосія: ДНВЦ ЗС України, 2013. С.59–60; Колос Р. Л. Міжнародне військове співробітництво у сфері 

підготовки військових інженерів та розвитку технологій з розмінування місцевості (2000–2006 рр.). Вісник Кам’янець-

Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки: зб. наук. праць. 2012. Вип. 5. С. 283–293; 

Плазова Т. I. Міжнародні сили сприяння безпеці і миротворча місія України в Ісламській республіці Афганістан. Виклики 

політики безпеки : історія і сучасність: зб. тез доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 16–18 червня 2016 р.). Львів: НАСВ, 

2016. C. 138–139. 
2
 Попко С.М. Застосування українського миротворчого контингенту в операції з підтримання миру в Республіці Ірак у 2003–

2005 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Попко Сергій Миколайович ; Нац. акад. оборони України. Київ, 2010. 198 арк.; 

Козинець І. П. Участь Збройних Сил України в міжнародній миротворчій діяльності (1992–2006 рр.): дис... канд. іст. наук: 

20.02.22 / Козинець Іван Павлович ; Нац. акад. оборони України. Київ, 2008. 226 арк. 
3
 Стец С. М. Досвід розмінування місцевості у сучасних військових конфліктах. Київ: НАОУ, 2004. 68 с.; 

Добжанський В. В. Особливості виконання завдання з розмінування за досвідом збройних конфліктів сучасності. Київ: НАОУ, 

2006. 24 с.; Дідіченко О.А. Особливості виконання завдань з розмінування за досвідом локальних війн і збройних конфліктів 

кінця XX – початку XXI сторіч. Київ: НАОУ, 2006. 17 с.; Андріанов С. М. Розробка пропозицій щодо розмінування та 

знешкодження вибухо-небезпечних предметів у міжнародних миротворчих операціях. Київ: НАОУ, 2008. 35 с.  
4
 Лісневський В. В., Петренко М. М. Інженерне забезпечення миротворчої операції. Київ: НАОУ, 2006. 67 с.; Дії підрозділу 

на території де можливе застосування саморобних вибухових пристроїв: метод. посіб. Київ: ГУОЗ ЗС України, 2012. 94 с.; 
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на підставі аналізу чинних українських і міжнародних керівних документів та 
набутого досвіду, зокрема в колишній Югославії, Південному Лівані, Іраку та 
Афганістані, розкривають загальні засади інженерного забезпечення у ЗС України, 
завдання, зміст і загальний порядок дій груп розмінування та кінологічних 
розрахунків під час виявлення, знешкодження та знищення ВНП (СВП) різних типів, 
спираючись на ґрунтовні результати психологічних експериментів, показують 
специфіку організації психологічного забезпечення військовослужбовців, які 
залучалися до дій в екстремальних умовах, зокрема до боротьби з мінною 
небезпекою. 

Аналіз історіографії теми розмінування території і об’єктів інженерними 
підрозділами ЗС України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, 
яка представлена переважно працями українських дослідників, показав, що вона є 
обмеженою за кількістю наукових праць і вузькою за напрямами досліджень. Автори 
розглядали переважно військово-політичні та правові аспекти участі українських 
миротворчих контингентів (персоналу) у миротворчих місіях. Комплексне вивчення 
обраної проблематики залишилося поза увагою дослідників, що є певною 
прогалиною в новітній воєнно-історичній науці. Недостатньо розкритими 
залишилися питання організації, способів і тактичних прийомів виконання завдань з 
виявлення, знешкодження та знищення ВНП (СВП), підготовки особового складу до 
дій із розмінування в реальній бойовій обстановці та складних фізико-географічних і 
природно-кліматичних умовах, оснащення підрозділів розмінування відповідними 
засобами тощо.  

Джерельну базу дослідження сформувала сукупність документів і матеріалів, 
які прямо або опосередковано стосуються різних аспектів обраної дисертаційної 
теми. Враховуючи обмеженість історіографічних джерел та їх незначну 
інформативність, основні зусилля спрямовувалися на пошук джерел, які б дозволили 
в повній мірі розкрити тему та вирішити наукове завдання. З метою аналізу 
джерельної бази дослідження її систематизовано й умовно поділено на такі групи: 
документи та матеріали, що містяться в архівних установах; документи та матеріали, 
що зберігаються у фондах музейних установ; міжнародні та національні законодавчі 
та нормативно-правові документи; звітні документи і матеріали, що містять кількісні 
та якісні показники, а також узагальнення бойового досвіду діяльності українських 
інженерних підрозділів із розмінування у миротворчих місіях; довідкові видання 
(текстуальні і картографічні); спогади учасників подій; військові періодичні 
видання; відео- та фотодокументи і матеріали. 

Важливу групу джерел становлять архівні документи і матеріали. Автором 
опрацьовано 23 фонди державних архівів, використані матеріали 38 справ. У 
Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України 
(ЦДАВО України, м. Київ) (5 фондів і 11 справ), опрацьовано фонди Адміністрації 
Президента (Управління документального забезпечення та Відділу редагування і 
                                                                                                                                                                                                            

Хавронюк О.В. Інженерне обладнання позицій миротворчих сил ООН у Лівані : Навч. посіб. для військ та військ. навч. закл. / 

О.В. Хавронюк, В. М. Гераськін; ред. В.М. Ковальський; Військовий інженерний ін-т ПДАТА. Кам’янець-Подільський: Абетка-

НОВА, 2004. 100 с.; Виконання завдань інженерного забезпечення у збройних конфліктах та миротворчих операціях: Навч. 

посіб. / Ф.А. Демідчик, С.В. Мальченко, О.В. Ситнік. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2014. 184 с.; Стасюк В.В., 

Примак П.Т., Хміляр О.Ф. Психологічне забезпечення професійної діяльності саперів-миротворців: навч. посіб. / В.В Стасюк, 

П.Т. Примак, О.Ф. Хміляр. Ніжин: ТОВ “Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2009. 160 с. 
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випуску актів Президента України) та Верховної Ради України (Протокольного 
сектору та Комісії з питань оборони і державної безпеки), які містять нормативно-
правові документи щодо направлення українських інженерних підрозділів до 
миротворчих місій і визначення завдань, що на них покладалися. У Галузевому 
державному архіві Міністерства оборони України (ГДА МО України, м. Київ) 
(18 фондів і 27 справ) опрацьовано історичні формуляри та історичні довідки 
військових частин ЗС України, що брали участь у міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки. Опрацьовані документи і матеріали дозволили розкрити 
історію цих частин, зміст бойових наказів і розпоряджень щодо характеру, 
особливостей і результатів виконання бойових завдань, зокрема з розмінування, у 
миротворчих місіях. З урахуванням їх інформативних можливостей вони вперше 
вводяться до наукового обігу, що розширює знання з предмету дослідження. 

Іншу групу джерел складають документи і матеріали, що зберігаються у 

фондах музейних установ, зокрема Національного військово-історичного музею 
України (м. Київ) та 143-го Центру розмінування ЗС України (в/ч А2641, 
м. Кам'янець-Подільський). У роботі використані матеріали, що знаходяться у 
фондах кафедр оперативного та бойового забезпечення, історії війн і воєнного 
мистецтва Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського та 
в приватних архівах військовослужбовців, які безпосередньо виконували бойові 
завдання із розмінування у миротворчих місіях. Це матеріали історичних довідок 
військових частин, наказові і розпорядчі документи, довідкові та фотографічні 
матеріали тощо.  

Вагомою групою джерел, що сприяли усвідомленню правових засад 
регулювання участі ЗС України у міжнародних операціях з підтримки миру і 
безпеки, стали міжнародні та національні нормативно-правові документи. Вони, 
відповідно до їх ієрархічності умовно поділені на три підгрупи. Першу підгрупу 
складають міжнародно-правові акти, прийняті за участю ООН і ратифіковані 
Україною. В іншу підгрупу зведені нормативно-правові акти України, що 
визначають загальні засади державної політики у сфері миротворчої діяльності, а 
також на законодавчому рівні регулюють участь миротворчого контингенту 
(персоналу) ЗС України у миротворчих місіях. До третьої підгрупи увійшли 
нормативно-правові акти Міністерства оборони України, що безпосередньо 
регулювали діяльність українських інженерних підрозділів у сфері розмінування. 
Вищезазначені нормативно-правові документи дозволили з’ясувати основні засади, 
зміст і особливості участі українських інженерних підрозділів у миротворчих місіях, 
а також уточнити сутність тих чи інших термінів і понять, що використовуються у 
дисертації.  

В іншу групу джерел увійшли звітні документи і матеріали, що містять 
кількісні та якісні показники, а також узагальнення бойового досвіду діяльності 
інженерних підрозділів ЗС України з розмінування території і об’єктів у 
миротворчих місіях. Це звіти й інформаційний матеріал щодо виконання завдань 3-м 
окремим інженерним батальйоном у Південному Лівані, 5-ю, 6-ю окремими 
механізованими бригадами в Республіці Ірак, підготовки військовослужбовців 143-
го Центру розмінування ЗС України до виконання завдань в Афганістані, 901-ю 
окремою понтонно-мостовою ротою в Анголі та ін.  
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Довідникові видання дозволили уточнити загальні відомості щодо фізико-
географічних і природно-кліматичних умов в країнах, в яких виконували бойові 
завдання українські миротворчі контингенти (персонал), командного складу 
інженерних частин і підрозділів, який безпосередньо організовував роботи із 
розмінування, типів і тактичних характеристик ВНП (СВП), що застосовувалися 
регулярними й іррегулярними військовими формуваннями та, відповідно, підлягали 
розмінуванню інженерними підрозділами ЗС України тощо. 

Окрему групу джерел склали спогади учасників подій, що аналізувалися 
дисертантом. Їх аналіз засвідчив, що вони не містять ґрунтовних мемуарно-
дослідницьких праць, а представлені коротенькими нарисами, що розкривають 
окремі епізоди участі інженерних підрозділів ЗС України у процесі розмінування. 
При підготовці дисертації автор взяв інтерв’ю у посадових осіб структурних 
підрозділів МО України, ГШ ЗС України та командирів військових частин, які 
організовували і забезпечували підготовку українських інженерних підрозділів до 
виконання завдань за призначенням, а також безпосередньо здійснювали 
розмінування території і об’єктів у миротворчих місіях. У роботі дисертант 
використав власний досвід виконання бойових завдань в Республіці Ірак. 

Частково доповнили джерельну базу статті, нотатки, інформаційні 
повідомлення та ін. матеріали, що містяться в українських і закордонних 
періодичних друкованих та електронних виданнях, а також відео- та 

фотоматеріали, що зведені в окремі групи джерел.  
Таким чином, виявлена та проаналізована джерельна база засвідчила, що вона є 

достатньою для об’єктивного осмислення теми дисертації і вирішення визначених 
наукових завдань. Залучення маловідомих джерел суттєво розширило знання за 
обраною темою. 

У другому розділі “Чинники, що впливали на процес розмінування у 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” розглянуто фізико-
географічні та природно-кліматичні умови, що спостерігалися в районі (зоні) 
відповідальності українських інженерних підрозділів у колишній Югославії, Анголі, 
Південному Лівані, Афганістані та Іраку, а також способи дій збройних формувань з 
мінування об’єктів і території та основні типи ВНП (СВП), що підлягали 
розмінуванню.  

Досвід виконання завдань з виявлення, знешкодження та знищення ВНП (СВП) 
засвідчив, що вагомим чинником, що впливав на результативність цього процесу, 
були фізико-географічні і природно-кліматичні умови. За характером впливу їх 
умовно поділено на дві групи: постійно діючі (загальні фізико-географічні умови) – 
характер рельєфу місцевості та ґрунту; змінні, що змінюються в часі і в просторі – 
природно-кліматичні умови (температура, опади), а також характер рослинного і 
тваринного світу.  

Фізико-географічні і природно-кліматичні умови здебільшого негативно 
впливали як на психічний стан особового складу, так і на виконання ним бойових 
завдань з виявлення, знешкодження та знищення ВНП (СВП) в усіх миротворчих 
місіях. Так, розташування мінних полів у гірській місцевості, серед каміння та густої 
рослинності, ускладнювало застосування засобів зв’язку, переміщення спеціальної 
техніки до місць виконання завдань та її використання. Кам’янистий ґрунт, його 
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велика щільність і твердість виключали використання щупа для пошуку та 
уточнення контуру ВНП, що знаходився в ґрунті, а насиченість феромагнітними 
елементами як природнього, так і штучного походження, значно ускладнювала 
застосування різних типів міношукачів. Високі температури з підвищеною сонячною 
радіацією знижували працездатність механіків-водіїв, саперів і мінно-розшукових 
собак, призводили до перегрівання та відмов техніки. Прямі та відбиті від поверхні 
сонячні промені негативно впливали на очі та були причиною тимчасового 
погіршення зору. Рясні дощі викликали зсув ґрунту на заміновані площі, змивали 
міни з місця їх встановлення, а також змінювали конфігурацію мінних полів. На 
результативність розмінування значно впливав характер рослинності. Так, густа 
рослинність (чагарники, висока трава та ін.), особливо в літній період, 
перешкоджала якісному проведенню розвідки мінних полів, ускладнювала 
використання мінно-розшукових собак і механізованих засобів розмінування. 
Небезпеку для роботи груп розмінування створювали отруйні змії, павуки, скорпіони 
та ін. представники тваринного світу, які були розповсюджені в місцях проведення 
робіт.  

Зазначене засвідчило, що у процесі розмінування обов’язково слід враховувати 
особливості фізико-географічних і природно-кліматичних умов району виконання 
завдань, які здебільшого ускладнювали розвідку та розмінування забрудненої 
території, знижували результативність робіт, збільшували ризик і час їх виконання, 
призводили до напруги і стресових станів особового складу груп розмінування.  

Встановлено, що у збройній боротьбі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
значно зросли масштаби використання регулярними та іррегулярними збройними 
формуваннями ВНП. Широкого поширення знайшли СВП (міни-пастки, начинені 
вибухівкою автомобілі, радіокеровані фугаси з ініціюванням вибуху через 
радіоприймачі, мобільні телефони, короткохвильові передавачі тощо), що 
застосовувалися для знищення (поранення) військового і цивільного персоналу, 
місцевого населення, знищення, виведення з ладу чи пошкодження стаціонарних і 
рухомих об’єктів, нанесення психогенних втрат особовому складу і місцевому 
населенню за рахунок формування ефекту “мінної боязні”, унеможливлення 
використання місцевості для господарських та інших цілей, сковування дій військ 
(сил) тощо. Частка СВП у збройній боротьбі склала 62 % від загальної кількості 
ВНП, що застосовувалися. Велика кількість і ексклюзивність конструкцій СВП 
спричиняла складність при їх виявленні та знешкодженні.  

У дисертації визначено характеристики та класифіковано ВНП (СВП) за такими 
ознаками: тип ВНП (СВП); тип матеріалу корпусу; спосіб встановлення (місце 
встановлення); тип датчика та спосіб передачі імпульсу детонації.  

Аналіз можливих способів встановлення ВНП (СВП) у різних середовищах 
(неоднорідні ґрунти різного складу та вологості; прісна та морська вода, поверхнева 
рослинність; сніг і крига тощо) висвітлив тенденцію до збільшення частки таких 
способів як встановлення на ґрунт (з 15 до 35%) та у воді (з 8 до 11,5%), а також 
зменшення частки застосування способу встановлення ВНП під шаром ґрунту (з 72 
до 34,2%). У випадках встановлення ВНП (СВП) на поверхні ґрунту, на деревах або 
штучних предметах їх ретельно маскували. 
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Отже, знання будови та принципу дії ВНП (СВП), тактики мінування об’єктів і 
території полегшував процес виявлення, знешкодження та знищення ВНП (СВП).  

У третьому розділі “Досвід виконання завдань із розмінування інженерними 
підрозділами Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки”, розглянуто діяльність українських миротворчих контингентів 
(персоналу) у складі сил ООН і НАТО з виявлення, знешкодження та знищення ВНП 
(СВП), зокрема 240-го окремого спеціального батальйону (“Укрбат-1”) і 60-го 
окремого спеціального батальйону (“Укрбат-2”) у складі Сил ООН по охороні 
(UNPROFOR) та багатонаціональних Сил виконання угоди (IFOR) під керівництвом 
НАТО в колишній Югославії від липня 1992 р. до грудня 2014 р., 901-ї окремої 
понтонно-мостової роти в Контрольній миротворчій місії ООН в Анголі 
(UNAVEM III, січень 1996 р. – лютий 1999 р.), 3-го окремого інженерного 
батальйону у складі Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL, липень 2000 – квітень 
2006 рр.), українського миротворчого персоналу в операції Міжнародних сил 
сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан (ISAF) та у Тренувально-
дорадчій місії НАТО з навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану – 
операції “Рішуча підтримка” (Resolute Support Mission) від 2007 до 2018 рр., а також 
5-ї, 6-ї, 7-ї окремих механізованих бригад і 81-ї тактичної групи в Республіці Ірак 
(2003–2005 рр.).  

Участь миротворчих контингентів (персоналу) ЗС України у міжнародних 
миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки відбувалася відповідно до 
міжнародних зобов’язань України як держави-члена ООН, а також до міжнародних і 
національних законодавчих і нормативно-правових актів. Їх аналіз висвітлив потребу 
адаптації національних відомчих нормативно-правових актів, зокрема інструкцій із 
розмінування, до міжнародних стандартів, передусім чинних у країнах НАТО.  

Встановлено, що розмінування було одним із головних завдань миротворчого 
контингенту (персоналу) ЗС України. Інженерні підрозділи виконували такі 
завдання: пошук і виявлення ВНП (СВП) на забруднених територіях, у місцях 
розташування своїх частин і підрозділів у пунктах дислокації, злітно-посадкових 
смугах, автошляхах, мостах та інших важливих об’єктах, знищення (знешкодження) 
ВНП (СВП), вилученої зброї та боєприпасів; маркування (позначення) мінних полів, 
замінованих або забруднених ВНП ділянок місцевості, проведення навчальних 
занять і тренувань з мінної безпеки в інтересах усього контингенту тощо. Роботи з 
розмінування ускладнювалися відсутністю достовірної інформації щодо масштабу 
замінованих територій, а також конкретних місць і кількості встановлених ВНП 
(СВП). Проведені розрахунки показали, що найбільші обсяги припадали на такі 
завдання, як пошук та виявлення ВНП (СВП), знищення (знешкодження) ВНП 
(СВП), маркування (позначення) замінованих або забруднених ВНП ділянок 
місцевості.  

Зазначені завдання виконувалися групами розмінування зі складу інженерно-
саперних взводів (рот). У дисертації відмічається позитивний досвід місії розмінування 
в Афганістані, яке здійснювалося окремими спеціальними підрозділами – групою 
знищення вибухових предметів і групою протидії саморобним вибуховим пристроям 
(з кінологічним розрахунком).  
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Досвід застосування українськими інженерними підрозділами засобів 
розмінування показав, що важкі та незручні бронежилети і сталеві каски не 
забезпечують надійного захисту, передусім від вертикального осколкового ураження, 
від вибуху міни, що знаходилася в землі. Водночас, використання більш досконалого 
захисного спорядження, наданого країнами-партнерами, підвищувало безпеку. У 
роботі доведено, що особовий склад груп розмінування повинен забезпечуватися 
легкими спеціальними захисними комплектами, які відповідають міжнародним 
стандартам, зокрема прийнятим у країнах НАТО.  

Вивчений досвід засвідчив, що група розмінування повинна оснащуватися як 
засобами для виявлення стандартних (вироблених на оборонних підприємствах 
відповідно до державних стандартів), так і нестандартних ВНП (СВП). На озброєнні 
інженерних підрозділів ЗС України, що виконували завдання розмінування в 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, перебували переносні засоби 
пошуку та виявлення ВНП (ИМП-2, ММП, ИМБ), що розроблялися ще за часів 
СРСР. У дисертації обґрунтовано їх результативність порівняно з найбільш 
сучасними закордонними зразками – “Медуза” (Росія), ОGF-L (Україна, Росія), Ferex 
4021 (ФРН), а також перспективні напрями розвитку переносних засобів пошуку та 
виявлення ВНП. За критерій обрано: темп пошуку, глибина і ширина зони виявлення 
ВНП, що потребує максимізації (max), а маса пристрою – мінімізації (min). Аналіз 
отриманих результатів (значення узагальненого показника технічної досконалості 
обраних засобів такі: “Медуза” – 1,0; ИМБ – 0,81; Ferex 4021 – 0,77; ОGF-L – 0,75; 
ИМП-2 – 0,57, ММП – 0,43) показав, що вітчизняні зразки значно поступаються 
майже за всіма характеристиками закордонним, вони морально та фізично застаріли. 
Для розв’язання виявленої невідповідності у практиці розмінування потрібна або 
глибока модернізація існуючих, або закупівля більш сучасних закордонних засобів 
пошуку та виявлення ВНП.  

У роботі доводиться, що важливими елементами оснащення груп розмінування 
також мають бути: робототехнічні комплекси для дистанційного розмінування, 
передусім СВП, що виключають безпосередній контакт людини з ВНП; 
великогабаритні машини розмінування для перевезення ВНП; маневрені, броньовані 
транспортні засоби для швидкого переміщення груп розмінування, кінологічних 
розрахунків, передусім у важкодоступній місцевості, а також їх захисту під час 
блокування доріг дорожніми завалами, що може супроводжуватися масовими 
демонстраціями місцевого населення тощо. Практика виконання завдань 
кінологічними розрахунками з мінно-пошуковими собаками підтверджує необхідність 
обов’язкового включення таких підрозділів до складу груп розмінування. Водночас, 
собака, відповідно до умов розмінування, повинен вміти здійснювати пошук як 
вибухових речовин на поверхні, так і у важкодоступних місцях (на дорожніх 
завалах, будівлях тощо), у будь-яку пору доби та за наявності особливо сильних 
подразників (пострілів, вибухів, вигуків натовпу тощо).  

Встановлено, що виконання завдань із розмінування реалізовувалося різними 
способами. Пошук та виявлення ВНП здійснювалися переважно вручну щупом та 
міношукачами електромагнітними способами (магнітометричним, радіолокаційним, 
індукційним тощо) у поєднанні з біофізичним способом (залучення міно-пошукових 
собак). Також застосовувався механічний спосіб (за допомогою спеціальної техніки). 
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Знищення (знешкодження) ВНП відбувалося вибуховим і механічним способами, а 
також розстрілом і спаленням. Маркування (позначення) замінованих або 
забруднених ВНП ділянок місцевості було тимчасовим, напівпостійним і постійним. 

Результати проведених розрахунків показали, що найкращими серед способів 
пошуку та виявлення ВНП є електромагнітні способи (коефіцієнт ефективності – 
0,46). Дещо поступаються їм біофізичний (0,28) і механічний (0,18) способи, що 
також набули широкого застосування.  

Пріоритетним способом знищення (знешкодження) ВНП (СВП) виявився 
вибуховий спосіб як найефективніший (коефіцієнт ефективності – 0,43). Другу 
позицію посідає спосіб розстрілу (0,32). Однак, як засвідчив досвід, для практичної 
реалізації даного способу потрібно готувати фахівця із розмінування з поглибленою 
снайперською підготовкою. Останнє місце належить механічному способу (0,19). 
Найбільшої пріоритетності серед способів маркування (позначення) замінованих або 
забруднених ВНП ділянок місцевості набуло тимчасове маркування терміном на 
півроку та постійне на більш тривалий проміжок часу. 

Отже, на основі досвіду розмінування в міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки встановлено та обґрунтовано раціональні способи виконання завдань 
із розмінування та перспективних напрямів розвитку переносних засобів пошуку та 
виявлення ВНП. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та вирішення актуального 
наукового завдання, яке полягало у розкритті процесу й узагальненні досвіду 
діяльності інженерних підрозділів Збройних Сил України із розмінування території і 
об’єктів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки для використання в 
сучасних умовах. 

Наукові результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі 
висновки: 

1. Аналіз історіографії підтвердив актуальність обраної теми та її недостатню 
розробленість в українській воєнно-історичній науці. З’ясовано, що в Україні 
оприлюднена незначна кількість наукових праць з даної проблематики, які 
здебільшого мають описовий характер або висвітлюють лише окремі її аспекти. 
Заявлена тематика також не знайшла належного висвітлення у працях зарубіжних 
дослідників. Вказане обумовило потребу поглибленого дослідження досвіду 
розмінування території та об’єктів, набутий українськими інженерними 
підрозділами ЗС України у миротворчих місіях, який стане у нагоді під час 
розмінування забруднених територій Донецької і Луганської областей України. 

Наявна джерельна база представлена значною кількістю документів і 
матеріалів, які включають законодавчі та нормативно-правові міжнародні і 
національні акти, документи та матеріали, що зберігаються в архівних і музейних 
установах України, звітні та розпорядчі документи, спогади учасників подій, 
довідникові та періодичні видання, фотографічні документи і матеріали тощо. 
Виявлені джерела є достатньо репрезентативними для вирішення поставлених у 
дослідженні завдань. Використання та введення окремих з них до наукового обігу у 
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поєднанні з опрацьованою літературою дозволило зробити узагальнення і висновки, 
досягти мети та реалізувати дослідницькі завдання дисертації. 

2. Встановлено, що починаючи з 1992 р. Україна взяла участь у 35 міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки, зокрема: місії ООН – 21, місії ОБСЄ – 2, 
місії Європейського Союзу – 3, спільні операції з НАТО – 7, місії на підставі угод з 
іншими державами – 2. У 6 з них (17%) – у колишній Югославії (Боснія і 
Герцеговина та Косово), Анголі, у Південному Лівані, Афганістані й Іраку, – 
вирішувалося важливе бойове завдання з розмінування території і об’єктів. 

На результати розмінування на території цих країн впливали, здебільшого 
негативно, такі групи взаємопов’язаних чинників: фізико-географічні і природно-
кліматичні умови зони відповідальності українських миротворчих контингентів 
(персоналу); прийоми та способи дій збройних формувань з мінування об’єктів і 
території, а також основні типи ВНП, що ними використовувалися. 

Ступінь та спрямованість впливу фізико-географічних і природно-кліматичних 
умов у різних регіонах відрізнялися і значною мірою залежали від завчасної 
підготовки особового складу до дій у складних, конкретних і мінливих умовах 
зовнішнього середовища та відповідності технічної оснащеності інженерних 
підрозділів умовам застосування. Отже, в дисертації встановлено залежність 
спроможностей інженерних підрозділів виконувати завдання з розмінування від 
фізико-географічних і природно-кліматичних умов. 

У результаті аналізу досвіду розмінування встановлено зростання у збройній 
боротьбі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. масштабів використання ВНП. 
Простежено чітку тенденцію до збільшення частки використання у воєнних 
конфліктах СВП, неконтактних підривників, основаних на принципах дії, що раніше 
не використовувались, а також керованих по радіо фугасів. Швидка еволюція 
тактичних прийомів і способів мінування об’єктів і території, а також 
різноманітність типів ВНП (СВП) створювали значні труднощі інженерним 
підрозділам ЗС України при їх виявленні, ідентифікації, знешкодженні та знищенні. 
У дисертації визначено залежність між характером і способами використання мінної 
зброї та вимогами до сил і засобів розмінування. 

Узагальнений досвід засвідчив, що саперу для розмінування потрібні не тільки 
міношукач і щуп для виявлення мін і мінімальний захист, а більш досконале 
спорядження, що перебуває на озброєнні країн-партнерів, зокрема НАТО. Це не 
лише покращує результативність виявлення та знешкодження ВНП (СВП), а й 
зберігає життя саперу, що є критично важливим. Не менш важливим елементом 
професійної підготовки інженерних підрозділів ЗС України є обов’язкове вивчення і 
врахування зазначених чинників у процесі підготовки не лише до виконання 
бойових завдань із розмінування у міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки, а й у сучасних умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, 
наслідком якої стало забруднення мінами значної території Донецької та Луганської 
областей. 

3. Участь миротворчих контингентів (персоналу) ЗС України у міжнародних 
операціях з підтримання миру і безпеки відбувалася відповідно до міжнародних 
зобов’язань України як держави-члена ООН, а також до міжнародних і 
національних законодавчих і нормативно-правових актів. Встановлено, що чинна 
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законодавча і нормативно-правова база дозволяла виконувати завдання із 
розмінування на територіях визначених у дисертації країнах. Водночас, враховуючи 
практику виконання українськими інженерними підрозділами бойових завдань 
спільно з військовими підрозділами інших країн, які залучалися до місії під егідою 
ООН і НАТО, актуальним проблемним завданням було адаптування національних 
відомчих нормативно-правових актів (передусім інструкцій із розмінування) до 
світових стандартів, зокрема прийнятих у країнах НАТО. Це ускладнювало 
підготовку українських підрозділів розмінування до виконання завдань за 
призначенням. 

4. Узагальнений у роботі досвід засвідчив, що необхідність процесу 
розмінування обумовлювало існування навіть мінімальної загрози наявності чи 
застосування ВНП (СВП) у зоні відповідальності міжнародного миротворчого 
контингенту (персоналу). Тактика мінування, яку застосовували збройні 
формування у воєнних конфліктах, визначала перелік об’єктів, розмінування яких 
здійснювали інженерні підрозділи Збройних Сил України у миротворчих місіях. До 
них відносилися: забруднені ділянки (площі) місцевості, споруди різного 
призначення, автомобільні шляхи, роадблоки (дорожні завали), автомобільна 
техніка, мінні поля тощо.  

Виявлено, що завдання із розмінування виконувалося основними класичними 
способами: вручну (сапер із міношукачем і щупом; із залученням пошуково-
розшукових собак); механічним (за допомогою спеціальної техніки); вибуховим 
(накладанням зарядів вибухової речовини). Враховуючи той факт, що в перших 
миротворчих місіях оснащення особового складу українських груп розмінування 
було громіздким і незручним, що не відповідало міжнародним стандартам та 
ускладнювало проведення розмінування, а також відсутність кінологів і пошуково-
розшукових собак, тому переважно використовувався лише один перевірений спосіб 
розмінування – вручну. Основний недолік цього способу полягав в тому, що 
застосування щупів для пошуку мін було украй небезпечним, особливо у випадках, 
коли ґрунт містив у собі багато каміння, уламків різних предметів тощо. 
Розмінування класичними способами у поєднанні з негативним впливом фізико-
географічних і природно-кліматичних умов не завжди давало очікуваний результат. 
Найбільш ефективним стало комбінування зазначених способів, що набуло 
широкого застосування у миротворчих місіях. Досвід дій груп розмінування 
українського миротворчого контингенту засвідчив необхідність опрацьовування 
свого власного підходу до вибору способу розмінування залежно від мінної 
обстановки в зоні відповідальності. 

5. Встановлено, що важливою складовою у процесі розмінування було 
позначення виявлених ВНП (СВП). Для цих цілей групи розмінування 
використовували стандартні указки, що знаходилися на їх озброєнні. Цивільне 
населення, виявивши місце знаходження мін чи іншого ВНП (СВП), позначало їх 
будь якими помітними предметами (порожніми пластиковими пляшками на палиці; 
нагромаджуванням каміння; підв’язуванням біля міни на кущі чи дереві шматка 
тканини тощо). Досвідом підтверджено результативність таких способів позначення 
виявлених ВНП (СВП). 
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6. Одним із етапів розмінування було знешкодження та знищення виявлених 
ВНП (СВП) і зброї. Український і зарубіжний досвід засвідчив, що небезпечні 
предмети, зазвичай, завантажувалися на спеціально обладнаний для їх перевезення 
автомобіль та вивозилися до місць знищення. Однак, знищувати ВНП та, передусім 
СВП, було безпечніше на місці їх виявлення. Складність боротьби з останніми 
полягала в їх ексклюзивності, їх часто маскували під предмети широкого вжитку і 
не могли бути досконало описані та вивчені спеціалістами з їх знешкодження.  

Знищення ВНП (СВП) відбувалося основним способом – накладанням на них 
зарядів вибухової речовини з підриванням електрострумом. Малокаліберні патрони, 
сигнальні міни тощо знищувалися шляхом спалювання. Зазначені способи знищення 
ВНП (СВП) загалом, були результативними. Іншим способом було тралення мін 
спеціальною технікою з траловим устаткуванням для суцільного розмінування 
місцевості. Але цей спосіб не завжди себе виправдовував: під час тралення 15–20% 
мін детонували, частина занурювалася глибоко в ґрунт і була недосяжною для 
тралового устаткування, решта – механічно руйнувалися чи переходили у 
небезпечний стан; після багаторазового проїзду ґрунт утрамбовувався. Це значно 
ускладнювало повторну перевірку місцевості вручну і, водночас, підвищувало мінну 
небезпеку. Зазначене засвідчило, що для розмінування території і об’єктів 
командири підрозділів розмінування повинні в кожному окремому випадку 
визначати найбільш доцільний і безпечний спосіб із урахуванням реальної мінної 
обстановки.  

7. Аналіз процесу розмінування українськими інженерними підрозділами у 
миротворчих місіях дозволив встановити позитивні і негативні його аспекти. 
Позитивним було: продумана та раціональна організаційно-штатна структура 
підрозділів розмінування; набуття досвіду виконання бойових завдань у взаємодії з 
підрозділами країн НАТО; повна самостійність командирів підрозділів 
розмінування в прийнятті рішень на виконання бойових завдань, що виникали у 
місії; високий професіоналізм у цій сфері, що сприяло зростанню рівня довіри до 
України з боку країн-партнерів. Як недоліки зазначено: забезпечення 
військовослужбовців інженерних підрозділів ЗС України морально і фізично 
застарілими штатними засобами розмінування (щупом і міношукачем) і захисним 
спорядженням (важким шоломом і бронежилетом), що не дозволяло якісно, швидко 
і безпечно виконувати роботи з виявлення, знешкодження та знищення ВНП (СВП) 
нестандартних типів і невідомих виробників; невідповідність вітчизняних керівних 
документів вимогам міжнародних стандартів, зокрема прийнятих у країнах НАТО з 
питань застосування груп розмінування та матеріально-технічного забезпечення; 
недостатні знання особовим складом груп розмінування іноземної мови і невеликий 
термін їх спеціальної підготовки (один тиждень), а також її спрямованість за 
чинними у ЗС України керівними документами, що у багатьох питаннях не 
відповідало міжнародним стандартам.  

8. На основі застосування комбінації спеціальних методів історичного 
дослідження у поєднанні із методом аналізу ієрархій обґрунтовані раціональні 
способи виконання завдань із розмінування у міжнародній операції з підтримання 
миру та безпеки. Найбільш раціональними виявилися такі: для пошуку та виявлення 
ВНП – електромагнітні способи (магнітометричний, радіолокаційні, індукційний 
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тощо); для знищення (знешкодження) ВНП – вибуховий спосіб із застосуванням 
кумулятивних зарядів; для маркування замінованих ділянок місцевості – тимчасове 
маркування терміном на півроку та постійне на більш тривалий проміжок часу. 

Із застосуванням комбінації спеціальних методів історичного дослідження у 
поєднанні із методом прогресуючого еталону обґрунтовані перспективні напрями 
розвитку переносних засобів пошуку та виявлення ВНП. На підставі одержаних 
результатів встановлено, що перспективними напрямами розвитку переносних 
засобів пошуку ВНП є зменшення ваги пошукового пристрою, збільшення глибини 
та ширини смуги виявлення, темпу пошуку та достовірності селекції ВНП (СВП).  

На підставі отриманих результатів дослідження сформульовано рекомендації 
щодо їх впровадження у практичну діяльність ЗС України для підвищення 
результативності, процесу розмінування, зменшення термінів очищення місцевості 
від ВНП (СВП), підвищення бойових спроможностей військових частин і 
підрозділів, що беруть участь в операції Об’єднаних сил на сході України, зокрема 
маневрених, розширення фронту робіт із розмінування, зменшення втрат як серед 
особового складу українських угрупувань, так і мирного населення. Визначальним 
обрано принцип мінімальної достатності, для реалізації якого слід виконати низку 
організаційно-технічних заходів, зокрема: подальша імплементація стандартів 
(процедур) НАТО, приведення національних стандартів із розмінування до 
міжнародних; перехід до структури підготовки підрозділів знищення ВНП та 
протидії СВП за стандартам НАТО; подальша розробка та глибока модернізація 
вітчизняних засобів розмінування та індивідуального захисту особового складу груп 
розмінування, закупівля сучасних їх зразків за кордоном. Враховуючи, що інженерні 
підрозділи ЗС України виконують бойові завдання в міжнародних місіях і 
перебувають у стані постійної мінної небезпеки, принцип “обмеженого 
фінансування” не повинен бути визначальним. 

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень може бути досвід 
розмінування окремих районів Донецької і Луганської областей України 
інженерними підрозділами ЗС України у 2014–2020 рр., підготовка інженерних 
підрозділів до виконання завдань з розмінування, використання тварин для 
виявлення та знищення ВНП (СВП), розвиток інженерних засобів пошуку та 
розмінування, зокрема систем дистанційного виявлення та знищення СВП. 
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АНОТАЦІЯ 
Гайдарли Г. С. Розмінування території і об’єктів інженерними підрозділами 

Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 
(1992–2018). – 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, 2020. 

На основі всебічного аналізу та вивчення багатьох бібліографічних та 
історичних джерел у дисертації представлено теоретичне узагальнення та вирішення 
актуального наукового завдання, яке полягає у вивченні досвіду діяльності 
інженерних підрозділів ЗС України із розмінування території і об’єктів у 
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у 1992–2018 рр. з метою його 
використання у сучасних умовах. 

Досліджено стан наукової розробленості теми й охарактеризовано джерельну 
базу дослідження. Визначено ступінь і спрямованість впливу групи 
взаємопов’язаних чинників на процес розмінування в колишній Югославії, Анголі, 
Південному Лівані, Афганістані та Іраку. Зокрема, розкрито фізико-географічні та 
природно-кліматичні умови, а також способи дій збройних формувань з мінування 
об’єктів і території та основні типи ВНП (СВП), що підлягали розмінуванню. 

Узагальнено та систематизовано досвід інженерних підрозділів ЗС України із 
розмінування території і об’єктів, простежено еволюцію завдань та досліджено 
способи виконання пошуку, знищення та знешкодження ВНП (СВП). На основі 
застосування комбінації спеціальних методів історичного дослідження та у 
поєднанні з математичними методами наукового дослідження обґрунтовано 
раціональні способи виконання завдань із розмінування та перспективні напрями 
розвитку переносних засобів пошуку і виявлення ВНП.  

У роботі сформульовано рекомендації щодо впровадження отриманих 
результатів у практичну діяльність ЗС України, зокрема з підвищення ефективності 
процесу розмінування та покращення бойових спроможностей військових частин і 
підрозділів, скорочення термінів очищення місцевості від ВНП (СВП) та зменшення 
втрат як серед особового складу українських угруповань так і мирного населення. 

Ключові слова: Збройні Сили України, міжнародні операції з підтримання 
миру і безпеки, протимінна діяльність, розмінування території і об’єктів, 
вибухонебезпечні предмети, саморобні вибухові пристрої. 

 



 19 

ANNOTATION 
Hryhorii Haidarly. Distribution of territory and objects engineering divisions of 

the Armed Forces of Ukraine in International peacekeeping and security operations 
(1992–2018). – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation to obtain the scientific degree of the Candidate of sciences (History), 
specialty 20.02.22 – Military history. – The National Defense University of Ukraine 
named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2020. 

On the basis of comprehensive analyses of a wide range of bibliographic and 
historical sources the dissertation presents a theoretical generalization and the ways of 
solving the topical scientific (problem)task, that is to study the experience of engineering 
units of the Armed Forces of Ukraine in demining the territory and facilities in 
international peacekeeping operations in 1992–2018 in order to use it in modern 
conditions. 

The state of scientific development of the topic is investigated and the source base of 
the research is characterized. The degree and directions of the impact that a group of 
interrelated factors had on the demining process in the former Yugoslavia, Angola, 
Southern Lebanon, Afghanistan and Iraq are determined. In particular, physical-
geographical and natural-climatic conditions, as well as the methods of action of armed 
groups to mine objects and territories and the main types of explosive devices (improvised 
explosive devices) subject to demining are revealed. 

The experience of engineering units of the Armed Forces of Ukraine in demining the 
territory and objects is generalized and systematized, the evolution of task types is traced, 
and the methods of search, destruction and neutralization of explosive devices (improvised 
explosive devices) are researched. Based on the use of a combination of special methods 
of historical research and in combination with mathematical methods of scientific 
research, rational ways of performing demining tasks and promising directions to develop 
portable means for search and detection of explosive objects are substantiated. 

The paper formulates recommendations as to the implementation of the results 
obtained into the practical activities of the Armed Forces of Ukraine, in particular to 
increase the efficiency of the demining process and to advance combat capabilities of 
military units and subunits, to reduce the time of clearing the area of explosives (explosive 
devices) and to decrease losses among Ukrainian personnel and civilians. 

Keywords: Armed Forces of Ukraine, international peacekeeping and security 
operations, mine action, demining of territory and objects, explosive devices, improvised 
explosive devices. 


