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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Досвід воєнних конфліктів, 

проведення антитерористичної операції (АТО), операції Об’єднаних сил (ООС) на 

сході України, участі українських підрозділів у міжнародних операцій з підтримання 

миру та безпеки, а також у ліквідації наслідків стихійних лих, свідчить про важливу 

роль інженерних військ у вирішенні завдань інженерного забезпечення військ (сил) 

Збройних Сил (ЗС) України та спонукають до активізації всебічного вивчення досвіду 

їх функціонування та застосування у 1992–2018 рр., зокрема для ліквідації наслідків 

збройної агресії Російської Федерації проти України. 

Актуальність означеної теми в сучасних умовах обумовлена потребами 

сьогодення, відсутністю критичного аналізу здобутків і прорахунків у діяльності 

військово-політичного керівництва України у реформуванні інженерних військ у 

визначених хронологічних межах; недостатньою розробкою у вітчизняній і зарубіжній 

історичній науці цієї теми, що не виділялася із загальної проблематики історії 

військового будівництва в Україні, відсутністю цілісного, ґрунтовного й об’єктивного 

воєнно-історичного дослідження. 

Отже, дослідження обраної теми становить певний науковий і практичний інтерес 

у контексті розвитку воєнно-історичної науки. Це сприятиме розширенню знань 

військових фахівців з історії спеціальних військ, їх озброєння та військової техніки, 

зокрема розбудови та застосування інженерних військ ЗС України, їх сил і засобів під 

час виконання завдань інженерного забезпечення військ (сил) у 1992–2018 рр. 

У дисертації військова і спеціальна термінологія визначається відповідно з діючими 

довідковими виданнями
1
. Ключовим поняттям у дисертації є “інженерні війська”. 

Під цим терміном розуміють спеціальні війська, що призначені для виконання 

найбільш складних завдань інженерного забезпечення бойових дій об’єднань, 

з’єднань і частин усіх видів (родів) військ, які вимагають спеціальної підготовки 

особового складу та використання засобів інженерного озброєння (ЗІО), а також 

завдання втрат противнику через застосування інженерних боєприпасів. 

З огляду на актуальність теми дисертантом сформульовано наукове завдання, 

яке полягає у вивченні, узагальненні та систематизації досвіду створення, розвитку та 

застосування інженерних військ ЗС України, їх сил і засобів під час виконання завдань 

інженерного забезпечення військ (сил) у 1992–2018 роках. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у розкритті процесу 

створення інженерних військ ЗС України, їх реформування та розвитку в 1992–

2018 рр., з’ясуванні змін в їх організаційній структурі та засобах інженерного 

                                                           

1 Советский энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. Москва : Воениздат, 1983. С. 291, 
698; Советская Военная Энциклопедия [В 8 томах] / Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. Москва : Воениздат, 1977. 
Т. 3 Гражданская – Йокота. С. 544; Военно-инженерный энциклопедический словарь. Справочное издание / Военно-
инженерный университет. Москва : Воениздат, 1999. С. 106, 288; Военно-инженерный энциклопедический словарь. 
Справочное издание / Военно-инженерный университет. Москва : Воениздат, 2004. С. 124, 367; Демідчик Ф. А. 
Бойове застосування частин і підрозділів інженерних військ Збройних Сил України: Навчальний посібник / 
Ф. А. Демідчик, Є. І. Брижатий, В. М. Геник / КПНУ ім. Івана Огієнка, кафедра військової підготовки. Кам’янець-
Подільський, 2017. С. 9; Івасюк М. О. Тактика дій підрозділів інженерних військ : Навчальний посібник / 
[М. О. Івасюк, О. Й. Мацько, Ю. О. Фтемов, та ін.]. Львів : НАСВ, 2017. С. 11. 
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озброєння, завданнях інженерного забезпечення та формах і способах застосування 

інженерних частин і підрозділів. 

Для досягнення поставлено мети передбачено виконання таких завдань: 

проаналізувати стан наукової розробки теми, джерельну базу, визначити методи 

та напрями дослідження; 

запропонувати й обґрунтувати періодизацію розбудови інженерних військ 

ЗС України; 

дослідити організаційну структуру інженерних військ ЗС України та зміни, яких 

вона зазнала у досліджуваний період; 

виявити зміни в силах і ЗІО інженерних військ ЗС України та їх матеріально-

технічного забезпечення; 

узагальнити та систематизувати досвід застосування інженерних військ ЗС України, 

зокрема в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків 

стихійних лих і в АТО на сході України; 

з’ясувати особливості підготовки військових фахівців, насамперед офіцерського 

складу для інженерних військ ЗС України. 

Об’єкт дослідження – спеціальні війська Збройних Сил України. 

Предмет дослідження – розбудова та досвід застосування інженерних військ 

Збройних Сил України. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1992 р. по 2018 р. Вибір 

нижньої межі обумовлено сформуванням Управління начальника інженерних військ 

Головного (Генерального) штабу ЗС України, якому підпорядкували всі інженерні 

війська на території України. Верхня межа обумовлена завершенням відновлення 

інженерних військ ЗС України на рівні оперативних командувань в умовах АТО. 

Разом з тим, досліджуючи передумови створення інженерних військ ЗС України, 

автор розглядав окремі факти та події, що вийшли за хронологічні межі. 

Методи дослідження. Робота має комплексний характер, тому під час проведення 

дослідження дисертант керувався принципами історизму, об’єктивності та всебічності, 

системності, конкретності. 

Автор застосував низку загальнонаукових методів дослідження. Використання 

методів узагальнення, наукового аналізу та синтезу дозволило забезпечити 

формулювання обов’язкових формальних атрибутів дисертації – актуальності, 

об’єкта та предмета, мети й завдань дослідження, обґрунтування наукової новизни 

отриманих наукових результатів, теоретичних положень, висновків, узагальнень і 

рекомендацій для ЗС України. 

Дисертантом застосовано декілька методів історичного дослідження. За 

допомогою історично-біографічного методу виявлено відомості про розформовані 

військові частини й уточнено місця їх дислокації. Застосування логічного методу 

дозволило простежити послідовність змін в організаційно-штатних структурах та 

переорієнтування інженерних військ ЗС України на оборонну спрямованість. Метод 

періодизації дозволив виявити основні періоди розбудови та застосування інженерних 

військ у загальному процесі військового будівництва України у визначених 

хронологічних межах. Метод контент-аналізу дозволив систематизувати наявний 

інформаційний матеріал з історії інженерних військ ЗС України, і при цьому уникнути 

особистісного впливу на оцінку інформаційного матеріалу. Систематизацію основних 
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завдань інженерного забезпечення здійснено через застосування методу класифікації. 

Роль і місце інженерних військ ЗС України в загальній системі всебічного забезпечення 

дозволив з’ясувати структурно-функціональний метод. Методом інтерв’ювання 

вивчено й узагальнено досвід учасників АТО з питань інженерного забезпечення 

військ (сил) під час участі в АТО у 2014–2018 рр. Поєднання зазначених принципів і 

методів дозволило реалізувати поставлену мету та завдання дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що при вирішенні 

наукового завдання, яке раніше комплексно не розглядалося воєнно-історичною 

наукою, у дисертації вперше: 

запропоновано й обґрунтовано авторську періодизацію створення та розвитку 

інженерних військ ЗС України за пріоритетністю завдань; 

розкрито організаційну структуру інженерних військ ЗС України від підрозділу до 

з’єднання включно та зміни, яких вона зазнала у досліджуваний період; 

виявлено зміни в силах і засобах інженерного озброєння інженерних військ 

ЗС України від вузької до універсальної спеціалізації; 

встановлено кількісні та якісні показники виконання основних завдань інженерного 

забезпечення та перехід від конкретизації завдань до їх універсалізації, що обумовило 

зниження можливостей інженерних військ через скорочення певних інженерних 

підрозділів; 

узагальнено і систематизовано досвід застосування інженерних військ ЗС України 

під час виконання основних завдань інженерного забезпечення, зокрема в міжнародних 

операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків стихійних лих та АТО 

на сході України для використання в сучасних умовах; 

виявлено особливості підготовки військових фахівців, насамперед офіцерського 

складу, для інженерних військ ЗС України. 

Набули подальшого розвитку: історіографія за напрямом дослідження, до 

наукового обігу введено раніше не опубліковані архівні та музейні матеріали. 
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладені 

матеріали, теоретичні висновки й узагальнення доповнюють наукові знання з історії 

розбудови інженерних військ ЗС України можуть бути використані при:  

плануванні оперативної підготовки інженерних військ ЗС України; 

підготовці офіцерського складу для підрозділів і частин інженерних військ 

ЗС України; 

розробленні воєнно-історичних праць, підручників і навчальних посібників за 

цією тематикою, доповненні сучасних знань про форми і методи застосування 

інженерних військ під час інженерного забезпечення військ (сил). 

Викладені у дисертації матеріали, окремі теоретичні висновки, положення й 

узагальнення мають прикладний характер і доповнюють знання з історії розвитку сил і 

засобів інженерного озброєння інженерних військ ЗС України та їх матеріально-

технічного забезпечення. 

Особистий внесок здобувача. Усі отримані результати дослідження та їх 

публікації виконані автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи обговорені 

на наукових семінарах і засіданнях науково-дослідного відділу проблем гуманітарної 

політики Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України 
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та оприлюднені на 4 наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародній 

науковій конференції “Людина і техніка у визначних битвах світових воєн 

ХХ століття” (Львів, 25 червня 2019 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, 25 червня 2019 р.). 

Результати дисертаційного дослідження використані при підготовці змістовної 

частини щорічних офіційних видань Міністерства оброни України “Біла книга – 2015. 

Збройні Сили України”, “Біла книга – 2016. Збройні Сили України” та “Біла книга – 

2017. Збройні Сили України” (акт № 401/1/437 від 01.02.2019 р.). Крім того, окремі 

матеріали дисертації впроваджені в освітній процес Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (акт № 182/67 від 9.01.2019 р.) та 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (акт 

№ 1161 від 27.02.2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені у 

15 наукових працях: історично-біографічному довіднику, 10 – у фахових виданнях 

(у т. ч. двох закордонних), 4 – у матеріалах наукових і науково-практичних 

конференцій. 

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 158 арк., 8 додатків на 48 арк. Повний список використаних 

джерел включає 448 найменувань на 31 арк. Загальний обсяг дисертації – 309 арк. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовано актуальність 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 “Історіографія та джерельна база дослідження” 

проаналізовано літературу за темою дослідження та джерельну базу, а також 

визначено й охарактеризовано методи проведення дослідження. 

Історіографію складає сукупність науково-історичних праць дослідників, які з 

різним світоглядним підходом і ступенем глибини досліджували окремі аспекти цієї 

тематики. Історіографію теми дослідження за походженням публікацій, їх змістом, 

аналізом подій та оцінкою умовно поділено на дві групи: зарубіжну та сучасну 

українську. 

Зарубіжна історіографія представлена працями білоруських і російських 

дослідників. Серед них заслуговує на увагу історичний нарис І. Місурагіна
1
, в якому 

розкрито зміни організаційних структур інженерних військ збройних сил СРСР, 

розвиток ЗІО, у т. ч. інженерних боєприпасів. У роботі М. Сердцева
2
 узагальнено 

                                                           

1 Инженерные войска. Краткий исторический очерк / Управление начальника инженерных войск МО Республики 
Беларусь; под ред. И. А. Мисурагина. Минск, 2000. 167 с. 

2 Инженерные войска России. Исторический очерк / под редакцией Н. И. Сердцева. Москва : ВИУ, 2001. 396 с. 



5 

організаційно-штатні структури інженерних військ окружного та армійського рівня 

збройних сил СРСР, зокрема й дислокованих на території Української РСР. У роботі 

В. Феськова
1
 відображено дислокацію військ Радянської армії в 1991 р., у т. ч. 

інженерних військ. Крім того, варто згадати монографію А. Д’якова
2
, який розглянув 

скорочення нестратегічної ядерної зброї, зокрема ядерних мін (фугасів). У 1998 р. на 

території Російської Федерації (РФ) залишилось 100 ядерних мін (фугасів), в це 

число входили 36 ядерних мін, що зберігались на території України та в 1992 р. буди 

передані до ЗС РФ. 

Питаннями створення, розбудови, застосування інженерних військ ЗС України 

та їх участі у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки займалися й 

сучасні українські дослідники. Ними на основі архівних матеріалів і спогадів 

безпосередніх учасників написані праці, які умовно можемо поділити на декілька 

груп. 

Першу групу складають монографії. Серед них заслуговують на увагу праці, що 

охоплюють період з кінця 1980–1990-х років до початку 2000-х, в яких розглянуто 

передумови створення інженерних військ і процес їх розбудови. Так, монографія 

В. Воробйова
3
 разом зі спогадами ветеранів інженерних військ присвячена сучасним 

інженерним військам ЗС України до 2002 р. У 2006 р. фахівці Національної академії 

оборони України в історичному виданні під редакцією В. Бринцева
4
 в окремий 

розділ виокремили “Інженерні війська Збройних Сил України”. Варто відзначити 

монографії О. Кузьмука
5
, в яких відображено реформування ЗС України. Ядерному 

роззброєнню України, зокрема передачі ядерних мін РФ присвячено монографію 

Ю. Костенка
6
. Початковий етап створення сучасних ЗС України розкрито в моно-

графії В. Діброви
7
, де описані процеси, дотичні до інженерних військ ЗС України. 

До другої групи віднесено дисертаційні дослідження українських істориків. 

Передумови створення ЗС України у своїй дисертації розглянув А. Папікян
8
. У 

дисертації О. Покотила
9
 висвітлено процес створення та динаміку змін чисельності 

ЗС України. У наукових працях відкритого характеру розкрито переважно досвід 

                                                           

1 Феськов В. И., Калашников К. А., Голиков В. И. Советская Армия в годы “холодной войны” (1945–1991). Томск : 
Изд-во ун-та, 2004. 246 с. 

2 Нестратегическое ядерное оружие. Проблемы контроля и сокращения / А. С. Дьяков, Е. В. Мясников, 
Т. Т. Кадышев / Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии при МФТИ. Долгопрудный, 2004. 
72 с. 

3 Інженерні війська Збройних Сил України: [історія, спогади, сучасність] / В. С. Воробйов [та ін.]. Київ : Вид-во 
Людопринт, 2002. 224 с. 

4 Збройні Сили незалежної України. Перші 10 років (1991–2001) / Кол. авторів. За ред. Бринцева В.В. Київ : НАОУ, 
2006. 378 с. 

5 Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети / За заг. ред. Кузьмука О. І. 
Київ : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. 448 с.; Кузьмук О. І. Формування та еволюція Воєнної організації (сектору 
безпеки і оборони) України (1991–2012) : монографія. Київ : НУОУ, 2013. 436 с. 

6 Костенко Ю. Історія ядерного роззброєння України. Київ : Ярославів вал, 2015. 464 с. 
7 Військові кадри Збройних Сил України на рубежі століть (1991–2009) / В. В. Мазур, В. В. Колесник, О. В. Яцино / 

за заг. ред. В. А. Діброви. Київ, 2010. 300 с. 
8 Папікян А. Л. Збройні сили України на шляху її незалежності [Текст] : дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Папікян 

Арташес Леонідович ; Державний ун-т “Львівська політехніка”. Львів, 1997. 182 арк. 
9 Покотило О. І. Створення Збройних Сил України: історіографія [Текст] : дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / 

Покотило Олексій Іванович ; Нац. ун-т оборони України. Київ, 2012. 241 арк. 
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участі інженерних підрозділів ЗС України у міжнародних операціях з підтримання 

миру та безпеки. Це дисертації С. Попка
1
, І. Козинця

2
, А. Леги

3
. 

У дисертації Г. Воробйова
4
 розкрито організацію, систему управління та 

підготовки Сухопутних військ ЗС України, у т. ч. їх складової – інженерних військ. У 

дисертації М. Коваля
5
 висвітлено довготривалі фортифікаційні комплекси на 

теренах України, у т. ч. в районі проведення АТО на сході України. У 2004 р. першу 

дисертацію, пов’язану з історією інженерних військ ЗС України захистив Р. Колос
6
, 

який дослідив підготовку офіцерських кадрів для потреб інженерних військ 

ЗС України у 1991–2000 рр. Також стала у нагоді дисертація Д. Окіпняка, в якій 

розкрито підготовку фахівців гуманітарного розмінування та досліджено цей процес 

в Україні та поза її межами. 

У третю групу увійшли наукові статті у фахових періодичних виданнях, 

зокрема праці В. Воробйова, Г. Гайдарли, Ю. Гергеля, Ф. Демідчика, І. Козинця, 

Р. Колоса, В. Лісневського, О. Луника, О. Мацька, І. Печенюка та ін., в яких 

висвітлено деякі аспекти участі інженерних військ ЗС України в міжнародних 

операціях з підтримання миру та безпеки в Анголі, Афганістані, Косово, Лівані та 

Іраку, а також виконання ними основних завдань інженерного забезпечення, у т. ч. у 

районі проведення АТО. 

Розширили історіографію за темою дослідження матеріали наукових і науково-

практичних конференцій та семінарів, на яких неодноразово обговорювалися 

особливості підготовки та застосування підрозділів інженерних військ ЗС України. 

Тези доповідей А. Карштеня, Р. Колоса, В. Коцюруби, В. Кривцуна та ін. складають 

четверту групу праць українських дослідників. 

Таким чином, аналіз зарубіжної та сучасної української історіографії засвідчив, 

що тематичний напрям створення, розвитку та застосування інженерних військ 

ЗС України, не виділявся із загальної проблематики військового будівництва в 

Україні. Деякі аспекти створення основ інженерних військ ЗС України та їх 

застосування висвітлені фрагментарно. Комплексне її вивчення залишилося поза 

увагою дослідників, що є певною прогалиною в новітній воєнно-історичній науці, 

зокрема не розглянуто такі питання, як: розвиток інженерних військ ЗС України 

після 2002 р.; трансформація організаційних структур та основних завдань інженерних 

військ ЗС України під час будівництва та реформування української армії; досвід 

                                                           

1 Попко С. М. Застосування українського миротворчого контингенту в операції з підтримання миру в Республіці 
Ірак у 2003–2005 рр. [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Попко Сергій Миколайович ; Нац. акад. оборони 
України. Київ, 2010. 198 арк. 

2 Козинець І .П. Участь Збройних Сил України в міжнародній миротворчій діяльності (1992–2006 рр.) [Текст] : 
дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Козинець Іван Павлович ; Національна академія оборони України. Київ, 2008. 226 арк. 

3 Лега А. Ю. Участь Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992–2006 рр.) [Текст] : дис. ... 
канд. іст. наук: 07.00.01 / Лега Андрій Юрійович ; Черкаський держ. технологічний ун-т. Черкаси, 2009. 192 арк. 

4 Воробйов Г. П. Створення та розвиток Сухопутних військ Збройних Сил України (1991–2005 рр.) [Текст] : дис. 
... канд. іст. наук : 20.02.22 / Воробйов Генадій Петрович ; Нац. ун-т оборони України. Київ, 2014. 241 арк. 

5 Коваль М. В. Спорудження і застосування довготривалих фортифікаційних комплексів на теренах України у 
XX – на початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. ... д-ра військ. наук : 20.02.22 / Коваль Михайло Володимирович ; 
Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. Київ, 2016. 36 с. 

6 Колос Р. Л. Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України за досвідом Військово-інженерного 
інституту 1991–2000 рр. [Текст] : дис. ... канд. іст. наук: 20.02.22 / Колос Руслан Леонідович ; Нац. акад. оборони 
України. Київ, 2004. 187 арк. 
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застосування підрозділів інженерних військ під час ліквідації наслідків бойових дій і 

стихійних лих та в АТО. 

З метою аналізу джерельної бази дослідження її було систематизовано й 

умовно поділено на такі групи: документи та матеріали, що зберігаються в архівних 

установах; джерела (документи, експонати, письмові та фотоматеріали та ін.), що 

зберігаються в музейних установах; законодавчі та нормативно-правові документи; 

підручники та навчальні посібники; інформаційні бюлетені, довідникові та військово-

історичні видання; спогади ветеранів інженерних військ ЗС України та інтерв’ю 

учасників історичних подій; періодичні видання; відео та фотоматеріали; матеріали, 

що розміщені в мережі Інтернет. 

Важливу групу джерел становлять документи та матеріали, що зберігаються 

в архівних установах. Фонд 5622 (12 описів, 27 справ) Галузевого державного архіву 

Міністерства оборони (ГДА МО) України містить накази та розпорядження 

начальника Головного управляння оперативного забезпечення (ГУОЗ) ЗС України за 

2007–2010 рр., звітні матеріали ГУОЗ ЗС України в яких збереглися дані щодо 

комплекту підпорядкованих їм інженерних військових частин та установ, а також 

віднайдені й опрацьовані унікальні документи, зокрема річні звіти з розмінування 

території України за 2005–2009 рр., у т. ч. колишніх авіаційних полігонів. Більша 

частина використаних автором фондів ГДА МО України – це історичні формуляри, 

історичні довідки та накази командирів з’єднань, військових частин та установ 

інженерних військ МО СРСР і ЗС України. 

Іншу групу джерел складають документи та експонати, що зберігаються в 

музейних установах України. Зокрема в основному фонді Національного військово-

історичного музею України зберігаються бойові прапори інженерних частин, які 

збереглися завдяки фахівцям музейної справи, про що згадує у своїх працях 

В. Карпов
1
. У фондах науково-дослідного відділу військових втрат України та 

історичної пам’яті Національного музею історії України у Другій світовій війні 

зберігаються історичні довідки інженерних частин, що додані до бойових прапорів 

цих частин. 

У законодавчих і нормативно-правових документах регламентовано питання 

військового будівництва України, у т. ч. інженерних військ ЗС України, їх функціо-

нування в Україні та поза її межами, направлення українських інженерних підрозділів 

до міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки, нагородження особового 

складу. 

Важливим джерелом інформації стали підручники та навчальні посібники, які 

умовно можна розділити на такі групи: радянські та українські. Матеріали радянських 

підручників, керівництв, настанов, методичних рекомендацій і посібників 

використані дисертантом з метою порівняння організації та виконання основних 

завдань інженерного забезпечення військ (сил), а також сил і засобів, що залучалися 

до їх виконання. 

                                                           

1
 Карпов В. Музейна справа у Збройних Силах України (1996–2006) / Центральний музей ЗС України. Київ, 2007. 

96 с., іл.; Карпов В. В. Становлення та розвиток військової символіки України. 1991–2012 рр. : Монографія. Київ : 
НАКККіМ, 2014. 232 с. 
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Українські фахівці приділяли певну увагу інженерним військам та інженерному 

забезпеченню військ (сил). У Національній академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) видано навчальні посібники з інженерного 

забезпечення бою, де особливу увагу приділено питанням мінної безпеки, 

фортифікаційному обладнанню позицій та інших завдань інженерного забезпечення 

військ (сил). Крім того, діяльність інженерних військ ЗС України в миротворчих 

операціях висвітлено в підручнику “Історія українського війська”. Фахівцями 

кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка видано навчальні посібники з виконання окремих завдань 

інженерного забезпечення та застосування інженерних військ ЗС України. 

Спогади ветеранів інженерних військ ЗС України та інтерв’ю учасників 

історичних подій дозволили отримати уявлення про умови служби та перебіг подій, 

в яких перебували безпосередні учасники. Насамперед це спогади першого начальника 

інженерних військ ЗС України генерал-лейтенанта В. Безродного
1
 та начальника 

інженерних військ Одеського військового округу за часів СРСР і ЗС України 

генерал-майора Б. Рогожкіна
2
. 

Значний обсяг інформації щодо предмету нашого дослідження міститься в 

інформаційних бюлетенях, довідникових і військово-історичних виданнях. Це щорічні 

інформаційні бюлетені “Біла книга. Оборонна політика України” та “Біла книга. 

Збройні Сили України”, в яких регулярно висвітлювали миротворчу діяльність 

України, у т. ч. участь інженерних підрозділів у міжнародних операціях з 

підтримання миру та безпеки, а починаючи з 2014 р. громадськість поінформована 

про участь ЗС України в АТО на сході України. У військово-історичних працях 

М. Слободянюка
3
 присвячених історії та символіці Сухопутних військ ЗС України 

значну увагу приділено інженерним частинам, а саме: історії 12-го інженерного 

полку 8-го армійського корпусу, 14-го інженерного полку 13-го армійського 

корпусу, а також 703-го інженерного Вінницького орденів Червоного Прапора і 

Богдана Хмельницького полку Оперативного командування (ОК) “Захід”. Дисертантом 

підготовлено видання історично-біографічного довідника про офіцерів інженерних 

військ ЗС України, що охоплює керівників від посади начальника інженерних військ 

ЗС України, військових округів до начальників інженерних служб бригад і 

командирів окремих інженерних частин. Ця праця дозволила простежити деякі 

зміни в організаційних структурах інженерних військ ЗС України, яких не було у 

відкритих джерелах інформації. 

Періодичні видання одне з найбільших джерел інформації в дисертації, в яких 

систематично висвітлювали діяльність інженерних військ ЗС України. До них 

належать, насамперед друковані органи МО України, зокрема центральні: журнал 

“Військо України” та газета “Народна Армія”, регіональні газети Західного ОК 

“Армія України”, Південного ОК “Слава і честь”, Північного ОК “Північні військові 

відомості” та газета Військ протиповітряної оборони “Вартові неба”. 
                                                           

1 Безродний В. Жизнь прожить – не поле перейти: [Мемуари]. Київ : Ред. журналу “Охорона праці”, 2015. 400 с. 
2 Рогожкин О. Б. По минному полю жизни: [Мемуари]. Одесса : Изд-во “Барбашин”, 2010. 336 с. 
3 Слободянюк М. В. Сухопутні війська України: історія та символіка 8-го армійського корпусу. Львів: Астролябія, 

2011. 226 с.; Слободянюк М. Сухопутні війська України: Історія та символіка 13-го армійського корпусу. Монографія. 
Львів: Астролябія, 2012. 268 с.  
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Ще одну групу джерел, які відображають події, що відбувалися, учасників цих 

подій, і надають уявлення про засоби інженерного озброєння, у т. ч. інженерну 

техніку, становлять документальні і навчальні відеофільми та фотографічні 

матеріали. Зокрема в документальному фільмі “Рейд. Сила нескорених” згадуються 

дії інженерних підрозділів в АТО, коли вони забезпечували переправу через р. Міус. 

Випуск 78 програми “Армія” присвячений інженерним військам, в якій показано 

історію цих військ від давнини до сьогодення. Окремо показано участь інженерних 

підрозділів у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки в Афганістані, 

Лівані, Косово, а також участь інженерного батальйону “Тиса” під час ліквідації 

наслідків повені в Закарпатті. Інші відеоролики демонструють паромну переправу 

під час проведення командно-штабних навчань “Літня гроза–2016” та “Південний 

вітер–2016”. Деякі відеоматеріали демонструють повсякденне життя і діяльність 

військових частин інженерних військ та їх участь в АТО. 

При зборі інформації було використано матеріали низки сайтів і порталів 

мережі Інтернет, що значно посприяло пошукам потрібної інформації.  

Отже, аналіз історіографії та джерельної бази засвідчив, що тематика створення 

та розвитку інженерних військ ЗС України у 1992–2018 рр. не залишалася поза 

увагою українських і зарубіжних дослідників. Однак, процес їх становлення та 

застосування висвітлений фрагментарно, сама тема не була предметом окремого 

дослідження і потребує комплексного дослідження. Автором встановлено, що наявна 

джерельна база є достатньою для вирішення визначеного наукового завдання, а 

залучення маловідомих джерел суттєво розширило знання за обраною темою. 

Другий розділ “Створення та розвиток інженерних військ Збройних Сил 
України (1992–2018 рр.)” побудовано відповідно до змісту основних подій, що 

відбулись в інженерних військах ЗС України. Проаналізувавши їх, дисертант встановив 

періодизацію процесу створення та розвитку інженерних військ ЗС України, що 

тісно пов’язаний з процесом будівництва та розвитку ЗС України. Цей процес умовно 

поділено на два періоди, а саме: перший період (1992–2013 рр.) – створення основ 

інженерних військ ЗС України, їх подальше реформування (скорочення) у мирний 

час; другий період (2014–2018 рр.) – відновлення інженерних військ ЗС України в 

умовах виконання бойових завдань під час їх участі в АТО на сході України.  

Особливістю першого періоду було створення основ інженерних військ ЗС України, 

розформування (скорочення) інженерних з’єднань, частин та установ ЗС України, коли 

комплекти інженерних військ привели відповідно до завдань на особливий період та 

нової Воєнної доктрини оборонної спрямованості. З угруповання інженерних військ 

ЗС СРСР, яке дислокувалося на території України, було створено основи інженерних 

військ ЗС України, що задовольняли потреби ЗС України. Системні зміни в 

організаційно-штатних структурах спеціальних військових частин інженерних 

військ ЗС України спрямовувалися у бік оборонної направленості інженерних 

частин і підрозділів. Через це пріоритет надавали таким інженерним підрозділам, як 

позиційні, загородження та інженерно-саперні – 70–80% від загальної чисельності 

інженерних полків. У цей період відбувалося скорочення інженерних військ на фоні 

значного зменшення чисельності ЗС України та концепції збільшення частки 

бойових частин і підрозділів за рахунок частин і підрозділів забезпечення, у т. ч. 

інженерного забезпечення. Поступові зміни в системі управління інженерних військ 
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ЗС України призвели до усунення їх органів управління керівництвом ЗС України на 

другий і третій рівень, що унеможливлювало їх своєчасне відновлення та забезпечення 

у разі потреби. У цей час скорочено окремі інженерно-саперні батальйони дивізій, а 

самі дивізії скорочено до бригад. Натомість створено нові підрозділи, а саме: групи 

інженерного забезпечення бригад та інженерні взводи батальйонів, що дозволило 

зберегти деякі можливості з питань інженерного забезпечення бригад. Створення 

штатних інженерних підрозділів у тактичній (батальйон) та оперативно-тактичній 

(бригада) ланках, як готових елементів бойового порядку, а саме: рухомих загонів 

загородження, загонів забезпечення руху, загонів розмінування та розгородження 

дозволило збільшити самостійність і зберегти ці підрозділи у військовій ланці. 

Водночас інженерні бригади, у т. ч. понтонно-мостові були скорочені до полків, а 

більшість з них розформовано. У дисертації стверджується, що скорочення інженерних 

військ в оперативній та оперативно-стратегічних ланках призвело до втрати ними 

практичних спроможностей інженерного забезпечення оперативно-стратегічних 

угруповань. 

У другому періоді, який співпав з проведенням АТО на сході України, 

відбувалося відновлення комплекту інженерних військ ЗС України, що дозволило 

виконувати основні завдання інженерного забезпечення військ (сил). З цією метою 

додатково було сформовано інженерну бригаду центрального підпорядкування та 

полк оперативного забезпечення ОК “Південь”. 

З’ясовано, що підготовку військових фахівців для інженерних військ ЗС України у 

1993–2012 рр. здійснювали у Військовому інженерному інституті (факультеті, 

м. Кам’янець-Подільський). З 2001 р. підготовку офіцерів оперативно-тактичного рівня 

переведено до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

(НУОУ, м. Київ). У 2012 р. підготовку інших категорій військових інженерів 

продовжено у НАСВ (м. Львів). 

У дисертації висвітлено процес створення та розвитку інженерних з’єднань і 

військових частин, які станом на кінець 2018 р. перебували у складі інженерних 

військ ЗС України, зокрема: 48-ї Кам’янець-Подільської інженерної бригади 

(м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.), 808-го понтонно-мостового полку 

(м. Білгород-Дністровський Одеської обл.) центрального підпорядкування ГУОЗ 

ЗС України, військові частини, що підпорядковані Командуванню Сухопутних військ 

ЗС України, а саме: 91-й окремий полк оперативного забезпечення ОК “Схід” 

(м. Охтирка Сумської обл.), 703-й окремий полк оперативного забезпечення ОК “Захід” 

(м. Самбір Львівської обл.), 12-й окремий полк оперативного забезпечення ОК “Північ” 

(м. Новоград-Волинський Житомирської обл.), 16-й окремий полк оперативного 

забезпечення ОК “Південь” (с. Семенівка Мелітопольського р-ну Запорізької обл.) 

та 534-й окремий інженерно-саперний батальйон 128-ї гірсько-піхотної бригади 

ОК “Захід” (м. Виноградів Закарпатської обл.). Разом з тим, розглянуто історію 

створення та функціонування військових частин інженерних військ ЗС України, що 

розформовані у 2003–2013 рр., а саме: 210-ї понтонно-мостової Верхньодніпровської 

ордена Червоної Зірки бригади (м. Київ), 95-го окремого інженерно-саперного 

батальйону 1-ї аеромобільної дивізії Південного ОК (м. Болград Одеської обл.). 

Проаналізовано та відображено зміни в їх організаційно-штатній структурі та вплив 
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цих змін на їх спроможності виконувати основні завдання інженерного забезпечення 

військ (сил). 

У третьому розділі “Застосування інженерних військ Збройних Сил України 
під час виконання основних завдань інженерного забезпечення військ (сил)” 
проаналізовано стан виконання основних завдань інженерного забезпечення військ 

(сил) у досліджуваний період. Здійснено порівняльний аналіз змін в інженерних 

підрозділах, включаючи зміни у силах і засобах інженерних військ ЗС України. 

Окремо розкрито досвід застосування частин і підрозділів інженерних військ 

ЗС України під час ліквідації наслідків стихійних лих, міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки та в АТО. 

Встановлено, що на початку створення інженерних військ ЗС України під час 

виконання ними основних завдань інженерного забезпечення військ (сил) 

використовували сили та засоби, що залишились у спадок від Радянської армії та 

прийняті на озброєння ЗС України. У подальшому спеціалізовані інженерні 

підрозділи трансформували в сучасні групи інженерного забезпечення механізованої 

(танкової) бригади, які замінили інженерні частини (підрозділи) механізованих 

(танкових) дивізій (полків). Таким чином, для забезпечення виконання найскладніших 

завдань інженерного забезпечення застосовували спеціально підготовлені й 

оснащені інженерні військові частини та установи, які мали особливу організацію, 

це насамперед інженерні бригади (полки), понтонно-мостові бригади (полки), а 

також спеціальні інженерні частин (установи), зокрема арсенали, бази та склади на 

яких зберігалися інженерні боєприпаси, інженерна техніка та інженерне майно. 

Доведено, що основні завдання інженерного забезпечення до 2013 р. не зазнали 

значних змін порівняно з початком 1990-х рр., а починаючи з 2014 р. до кінця 

2018 р. відповідно до вимог часу були об’єднані та трансформовані в чотири основні 

групи завдань. Аналіз досвіду застосування інженерних частин і підрозділів 

засвідчив, що трансформація основних завдань інженерного забезпечення дозволила 

з 2014 р. ефективніше організовувати та виконувати завдання інженерного 

забезпечення військ (сил), при цьому пріоритетними завданнями були підвищення 

мобільності та живучості своїх військ. 

Інженерні війська ЗС України постійно залучалися до ліквідації наслідків повеней 

і стихійних лих в Україні, зокрема евакуації населення, розчищення русел річок та 

автомобільних доріг, евакуації техніки під час снігових заметів, укріплення дамб, 

будівництва мостів та ін. Крім того, з метою оперативного реагування на повені, що 

постійно загрожують Карпатському регіону у 1999 р. створено багатонаціональний 

інженерний батальйон “Тиса”, до складу якого ввійшли інженерні підрозділи 

ЗС України, Угорщини, Румунії та Словаччини. 

З’ясовано, що у 1992–2006 рр. значно зросла частка участі інженерних підрозділів 

ЗС України у миротворчих операціях від інженерного взводу в Косово (20 осіб) до 

окремого інженерного батальйону в складі Тимчасових сил ООН у Південному 

Лівані (650 осіб). Інженерні підрозділи виконували самостійні завдання в місіях 

ООН в Анголі (901-а понтонно-мостова рота) та Південному Лівані (3-й окремий 

інженерних батальйон). Крім того, в колишній Югославії, Боснії і Герцеговині, 

Косово, Іраку, Афганістані, Конго, коли вони виконували завдання інженерного 

забезпечення у складі українських миротворчих контингентів. Під час участі у 
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міжнародних операціях в Анголі, Південному Лівані та Іраку українські військові 

інженери виконували, насамперед роботи із знешкодження вибухонебезпечних 

предметів (ВНП), що дозволило підтримувати їх бойову готовність. У подальшому 

набутий досвід, знання та якісну підготовку використали під час участі підрозділів 

інженерних військ ЗС України в АТО на сході України. 

Під час проведення АТО на сході України інженерні підрозділи виконували 

такі основні завдання інженерного забезпечення військ (сил): інженерна розвідка під 

час забезпечення руху військ; фортифікаційне обладнання першої та другої смуг 

оборони; розмінування місцевості та знешкодження ВНП; обладнання переправ і 

переходів замість зруйнованих мостів, влаштування інженерних загороджень для 

прикриття позицій своїх військ. 

Встановлено, що частка втрат особового складу від саморобних вибухових 

пристроїв від загальної кількості втрат у ході проведення АТО поступово зростала, і 

в 2016 р. досягла 25% ‒ від загиблих і 16% ‒ від поранених. Загалом, у 2014–

2018 рр. кожний одинадцятий загинув на мінах. 

Під час проведення АТО зі складу штатних інженерних підрозділів тимчасово 

були створені зведені інженерні загони (групи), загони (групи) розмінування та 

загони забезпечення руху. У 2015–2016 рр. пріоритетними завданнями інженерних 

військ ЗС України в зоні АТО були: фортифікаційне обладнання трьох смуг оборони, 

розмінування місцевості та знешкодження ВНП, обладнання переправ і переходів. 

Отже, у 2014–2018 рр. підрозділами інженерних військ ЗС України під час АТО 

за безпосередньої участі обласних державних адміністрацій було побудовано 600 км 

оборонних споруд. Виключно інженерними військами ЗС України було обладнано 

28 опорних пунктів першої смуги оборони, знешкоджено понад 409 тис. ВНП і 

влаштовано 10 мостових переправ (переходів), встановлено 293,7 км інженерних 

загороджень, з них: мінно-вибухових – 187,2 км, невибухових – 106,5 км. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягало у вивченні, 

узагальненні та систематизації досвіду створення, розвитку та застосування інженерних 

військ ЗС України, їх сил і засобів під час виконання завдань інженерного забезпечення 

військ (сил) у 1992–2018 роках. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки: 

1. Аналіз історіографії та джерельної бази за обраною темою засвідчив, що тема 

розбудови та застосування інженерних військ ЗС України, незважаючи на її 

актуальність, розкрита не повною мірою. Дотепер немає узагальнюючої наукової 

праці, незважаючи на оприлюднення значної кількості досліджень українських і 

зарубіжних авторів з даної тематики. Однак, здебільшого вони розкрили окремі 

аспекти цієї теми та мають описовий і фрагментарний характер. 

2. Встановлено, що процес розбудови інженерних військ ЗС України та їх 

застосування в досліджуваний період пройшов два періоди: перший (1992–2013 рр.) – 

створення основ інженерних військ ЗС України, їх реформування (скорочення) у 

мирний час; другий (2014–2018 рр.) – відновлення інженерних військ ЗС України в 

умовах виконання бойових завдань в АТО на сході України. 
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Перший період (з 30 вересня 1992 р. до кінця 2013 р.) умовно поділено на три 

етапи: перший (1992–1995 рр.) – формування управління інженерних військ 

Головного (Генерального) штабу ЗС України та основ інженерних військ ЗС України 

на базі угруповання інженерних військ Радянської армії, що перебували на території 

України, розформування інженерних з’єднань, військових частин та установ; другий 

(1996–1999 рр.) – завершення створення угруповання інженерних військ центрального 

підпорядкування та видів ЗС України; третій (2000–2013 рр.) – реформування 

(скорочення) інженерних військ ЗС України на фоні значного зменшення чисельності 

ЗС України та впровадження концепції збільшення частки бойових частин і 

підрозділів за рахунок частин і підрозділів забезпечення під час реалізації Державної 

програми реформування та розвитку ЗС України до 2005 р., Державної програми 

розвитку ЗС України на 2006–2011 рр. і Державної комплексної програми реформування 

та розвитку ЗС України на період до 2017 р., що була призупинена у 2014 р.  

Другий період (з початку 2014 р. до 30 квітня 2018 р.) умовно поділено на два 

етапи: перший (2014–2015 рр.) – відновлення інженерних з’єднань, частин та установ 

оперативних командувань ЗС України; другий (2015–2018 рр.) – формування нових 

з’єднань і частин центрального підпорядкування та видів ЗС України, що забезпечило 

відновлення спроможностей з інженерного забезпечення військ (сил) в умовах 

воєнного конфлікту на сході України та виконання бойових завдань в АТО. 

3. З’ясовано, що в організаційній структурі інженерних військ ЗС України 

відбулися такі зміни: 

інженерні війська ЗС України від Радянської армії успадкували інженерні 

з’єднання, військові частини, установи та заклади трьох військових округів, армії 

протиповітряної оборони, чотирьох повітряних та ракетної армій, що стали основою 

для розбудови вітчизняних інженерних військ. Штатна кількість посад інженерних 

військ усіх видів ЗС України станом на початок 1992 р. складала не більше 30 тис. 

осіб (3,8% від загальної чисельності ЗС України), зокрема інженерні війська налічували: 

сім бригад, десять полків, вісім окремих армійських (корпусних) інженерно-саперних 

батальйонів, двадцять два окремих дивізійних інженерно-саперних батальйонів, крім 

того, три центральні інженерні бази, арсенал, три інженерних склади, ремонтний завод 

та Кам’янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище імені 

маршала інженерних військ В. К. Харченка; 

чисельність інженерних військ станом на початок 2000 р. складала понад 9 тис. 

осіб (2,3% від загальної чисельності ЗС України), а інженерні війська ЗС України 

включали: шість бригад, п’ять полків, арсенал, десять баз і складів, чотирнадцять 

окремих батальйонів, Військово-інженерний інститут та ін.; 

у 2001–2004 рр. інженерні та понтонно-мостові бригади були скорочені до 

полків або розформовані. Чисельність інженерних військ станом на кінець 2005 р. 

зменшилась до 8 тис. осіб (3,3% від загальної чисельності ЗС України); 

у 2012–2013 рр. продовжувалось скорочення інженерних військ ЗС України в 

оперативній та оперативно-стратегічних ланках, що призвело до втрати ними 

практичних спроможностей інженерного забезпечення оперативно-стратегічних 

угруповань. Станом на кінець 2013 р. залишилось тільки три інженерних та один 

понтонно-мостовий полки, а їх чисельність складала близько 3 тис. осіб (1,8% від 

загальної чисельності ЗС України); 
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з початку АТО у 2014 р. розпочалося формування нової інженерної бригади та 

полку оперативного забезпечення. Станом на кінець 2018 р. інженерні війська 

налічували: одну бригаду, п’ять полків, арсенал, три центри, дві центральні інженерні 

бази, один окремий батальйон, 21 групу інженерного забезпечення бригад, а їх 

чисельність складала близько 6 тис. осіб (2,4% від загальної чисельності ЗС України). 

4. Від початку створення інженерні війська ЗС України продовжували 

використовувати в основному ЗІО радянського виробництва, у т. ч. велику кількість 

інженерних боєприпасів. У 1991 р. на території Прикарпатського військового округу 

знаходились 36 ядерних інженерних мін (фугасів), що призначалися для мінування 

Карпатського гірського хребта, які в 1992 р. передали ЗС РФ разом з іншими 

тактичними ядерними боєприпасами. 

Великі запаси інженерної техніки та майна дозволяли задовольнити потреби 

ЗС України аж до початку 2000-х рр. У 1999 р. на озброєння для дистанційного 

мінування було прийнято мінний загороджувач І-52 (“Кремінь”), який перебував у 

12-му інженерному полку (м. Новоград-Волинський Житомирської обл.). У цей же 

період проводились роботи з удосконалення існуючої інженерної техніки для 

фортифікаційного обладнання позицій військ (сил), зокрема: полкову землерийну 

машину ПЗМ-2 у 2001 р. удосконалено до зразка ПЗМ-3 (“Стройдормаш”, м. Київ), 

можливості якої зросли майже на 40%. У подальшому розроблено проект 

землерийної машини ПЗМ-3-01 на шасі КрАЗ-5233НЕ (Крюковський вагонобудівний 

завод, м. Кременчук Полтавської обл.). З початком АТО, через постійні обстріли під 

час фортифікаційного обладнання оборонних рубежів і позицій військ (сил), було 

розроблено проект ПЗМ-3-01-Б з спеціальною броньованою кабіною для екіпажу, 

яку було прийнято на озброєння у 2018 р. 

Встановлено, що основні завдання інженерного забезпечення у 1992–2013 рр. 

значних змін не зазнали, а починаючи з 2014 р. з проведенням АТО їх об’єднали та 

трансформували в чотири основних групи завдань: інженерна підтримка мобільності 

своїх військ (сил); інженерні заходи щодо обмеження мобільності сил і засобів 

противника, підвищення живучості та безпеки застосування військ (сил) і об’єктів; 

загальна інженерна підтримка військ (сил). Така трансформація дозволила більш 

ефективно організовувати та виконувати завдання інженерного забезпечення військ 

(сил), при цьому пріоритетними завданнями залишалися підвищення мобільності та 

живучості своїх військ. 

Одним із надскладних завдань інженерних підрозділів залишалося розмінування 

місцевості та знешкодження ВНП. У першому періоді розбудови та застосування 

інженерних військ ЗС України було організовано виконання завдань стосовно 

виявлення, знешкодження та знищення ВНП і створено систему підготовки груп 

розмінування, що дозволяла підтримувати необхідний рівень їх готовності, у т. ч. 

керівників груп розмінування – офіцерів інженерних військ ЗС України.  

Загалом, у 1992–2018 рр. очищено 133,7 тис. га небезпечної території України 

та знешкоджено 773,2 тис. ВНП. Якщо порівняти розмінування місцевості у перше 

дев’ятиріччя (1992–2000 рр.) з другим і третім (2001–2018 рр.) можемо дійти 

висновку, що кількість знешкоджених ВНП зросла вдвічі (через розмінування 

колишніх авіаполігонів і бойові дії на сході України), і, разом з тим, кількість груп 

розмінування зменшилась утричі. 
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5. З’ясовано, що в хронологічних межах дослідження підрозділи інженерних 

військ ЗС країни взяли участь у шести міжнародних операціях з підтримання миру 

та безпеки, які уже завершені, та в трьох продовжують свою участь. Інженерні 

підрозділи пройшли самостійні місії в Анголі та Південному Лівані, а також у складі 

спільних місій, виконуючи завдання інженерного забезпечення українських 

миротворчих контингентів. Загалом, у міжнародних операціях з підтримання миру та 

безпеки українськими саперами знищено понад 1,8 млн. ВНП, що дозволило 

підтримати їх бойову готовність та набути практичного досвіду, який у подальшому 

трансформувався в якісне виконання бойових завдань в зоні проведення АТО. 

Інженерними військами ЗС України для ліквідації наслідків повеней і стихійних 

лих в Україні у 1993–2013 рр. було побудовано 45 мостів через 15 річок, з яких 13 

дерев’яних загальною довжиною майже 1,8 км. Крім того, у 2013 р. інженерні 

підрозділи розчистили понад 7 тис. км автомобільних доріг від снігових заметів. 

Водночас, багатонаціональним інженерним батальйоном “Тиса” у 1999–2008 рр. 

було евакуйовано понад 7 тис. осіб, розчищено понад 53 км русел річок і понад 

200 км автомобільних доріг, створено 3,5 км дренажних систем, укріплено 21,5 км 

дамб, перевезено 1500 тонн вантажу, відкачано 12,4 тис. куб. метрів води. 

У ході проведення АТО в 2014–2018 рр. було створено і задіяно понад 50 груп 

розмінування від інженерних військ ЗС Україні, інженерних підрозділів Державної 

спеціальної служби транспорту та піротехнічних груп Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, які розмінували 29,6 тис. га територій, 1356 км доріг і 

1588 км залізничних колій. При цьому виявлено та знешкоджено понад 409 тис. 

ВНП. Тільки підрозділами інженерних військ ЗС України очищено 3,66 тис. га 

територій і знешкоджено 242 тис. ВНП в АТО, що становило понад половину від їх 

загальної кількості. Загалом, у 1992–2018 рр. інженерними підрозділами очищено 

133,7 тис. га території України та знешкоджено 773,2 тис. ВНП. 

Під час АТО співвідношення інженерних підрозділів до військовослужбовців 

інших видів (родів) військ ЗС України постійно зростало. Якщо у 2014 р. один сапер 

забезпечував діяльність від 16 до 44 військовослужбовців, то у 2018 р. на одного 

сапера припадало від 12 до 20 військовослужбовців інших видів (родів) військ. 

6. Починаючи з 1993 р. у Військовому інженерному інституті (факультеті, 

м. Кам’янець-Подільський) здійснювали підготовку військових кваліфікованих фахівців, 

а саме: осіб офіцерського, сержантського та солдатського складу, у т. ч. фахівців з 

розмінування. З 2012 р. підготовку військових інженерів переведено до НАСВ 

(м. Львів). У 1994–2000 рр. у цьому інституті здійснювали підготовку офіцерів 

оперативно-тактичного рівня, яку з 2001 р. переведено до Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (НУОУ) (м. Київ). Станом на кінець 

2018 р. система підготовки військових фахівців для потреб інженерних військ 

ЗС України мала такий вигляд: 

допризовна підготовка молоді у Кам’янець-Подільському військовому ліцеї з 

посиленою військово-фізичною підготовкою; 

військово-професійна підготовка осіб рядового, сержантського (старшинського) 

складу строкової військової служби та військової служби за контрактом у 201-у 

Навчальному центру інженерних військ і 143-у Центрі розмінування (143-й ЦР) ГУОЗ 

ЗС України (м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.); 
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підготовка осіб на посади сержантського (старшинського) складу військової 

служби за контрактом з одночасним здобуттям вищої освіти у Військовому коледжі 

сержантського складу НАСВ (с. Старичі Яворівського р-ну Львівської обл.); 

підготовка осіб на посади офіцерського складу: тактичного рівня освіти у 

НАСВ (м. Львів); офіцерів запасу тактичного рівня освіти на кафедрі військової 

підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів освіти в НУОУ (м. Київ). 

Усього у 1994–2018 рр. підготовлено 17 офіцерів з оперативно-стратегічним 

рівнем освіти, 275 офіцерів з оперативно-тактичним рівнем освіти, понад 1,8 тис. 

офіцерів з тактичним рівнем освіти та 6,2 тис. офіцерів запасу. Водночас фахівцями 

143-го ЦР за весь період його існування підготовлено близько 7 тис. висококласних 

саперів для всіх видів ЗС України та інших силових структур України. 

З метою вирішення проблемних питань, що висвітлені в дисертаційному 

дослідженні, вважаємо за доцільне запропонувати такі рекомендації: організувати 

вивчення бойового досвіду в АТО/ООС і міжнародних операціях з підтримання миру 

та безпеки (Югославія, Боснія і Герцеговина, Ангола, Косово, Ірак, Південний Ліван, 

Конго, Афганістан); чисельність інженерних військ ЗС України, які забезпечують 

підрозділи видів (родів) військ (сил) ЗС України потрібно розраховувати не у 

відсотках, а в кількості військових інженерів (досвід США: Ірак (1991 р.) – один 

сапер на 12–14 осіб, а Ірак (2003 р.) один сапер на 7 осіб, досвід АТО (2014–2018 рр.) – 

один сапер на 12–20 осіб); інженерні підрозділи механізованих (танкових) батальйонів 

і групу інженерного забезпечення бригади об’єднати у зведений інженерний загін 

бригади для зосередженого використання командиром бригади інженерних сил і 

засобів (досвід АТО/ООС, Друга світова війна, Ірак 1991 р. і 2003 р.); сформувати 

інженерну бригаду (полк) штурму та розгородження для інженерного забезпечення 

подолання укріплень противника під час звільнення окупованих територій, у 

подальшому (у мирний час після конфлікту) для розмінування територій від ВНП; 

для дублювання існуючих мостів на великих водних перешкодах України додатково 

сформувати дві окремі понтонно-мостові бригади та два (чотири) окремих понтонно-

мостових батальйони; забезпечити бронезахистом кабіни операторів екскаваторів і 

кранів, у подальшому перейти на використання універсальної інженерної техніки з 

єдиною кабіною (досвід збройних сил держав НАТО); покращити інженерну 

підготовку інших видів, родів військ (сил) з питань самостійного влаштування мінно-

вибухових загороджень та їх фіксації; забезпечити інженерні підрозділи, насамперед 

групи розмінування, бронетехнікою для вогневого прикриття в умовах виконання 

завдань інженерного забезпечення під час участі у конфліктах сучасності. 

Запропоновані заходи дозволять підвищити боєздатність інженерних військ 

ЗС України та ефективність інженерного забезпечення військ (сил) і сприятимуть 

успішному застосуванню інженерних підрозділів під час бойових дій та в мирний 

час. 

Перспективними напрямами подальших досліджень можуть бути: вивчення 

бойового досвіду застосування інженерних військ ЗС України в операції Об’єднаних 

сил; створення та розвиток інженерної техніки та інших ЗІО в Україні, у т. ч. досвід 

вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу, що брали участь у їх 

розробці та виробництві; вивчення досвіду виконання окремих завдань інженерного 
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забезпечення під час АТО/ООС та міжнародних операціях з підтримання миру та 

безпеки. 
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АНОТАЦІЯ 
Красота І. В. Інженерні війська Збройних Сил України: розбудова та 

застосування (1992–2018 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, 2020. 

У дисертації на основі вивчення праць українських дослідників, архівних та 

опублікованих документів і матеріалів, мемуарної літератури та низки інших джерел 

показано стан наукової розробленості теми, розкрито процес та узагальнено досвід 

створення розвитку та застосування інженерних військ Збройних Сил (ЗС) України 

у 1992–2018 рр. 

У роботі досліджено досвід створення інженерних військ ЗС України, 

особливості їх реформування та розвитку у період у 1992–2018 рр., з’ясовано 

тенденції в змінах організаційної структури та підходів до їх застосування у 

зазначений період. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в постановці та 

розробці наукового завдання, яке до тепер не було предметом комплексного аналізу 

і не отримало всебічного висвітлення у вітчизняній і зарубіжній історичній науці. 

У дисертації вперше: запропоновано й обґрунтовано авторську періодизацію 

створення та розвитку інженерних військ ЗС України; розкрито структурну 

організацію інженерних військ ЗС України та її зміни у зазначений період; 

систематизовано досвід застосування підрозділів інженерних військ ЗС України під 
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час виконання основних завдань інженерного забезпечення; порівняно кількісні та 

якісні показники виконання основних завдань інженерного забезпечення; виявлено 

особливості застосування інженерних військ ЗС України під час їх участі у 

антитерористичних і миротворчих операціях та ліквідації наслідків стихійних лих. 

Набули подальшого розвитку: історіографія будівництва інженерних військ 

ЗС України; до наукового обігу введено нові архівні документи за темою 

дослідження. 

Практичне значення одержаних наукових результатів дослідження полягає у 

суттєвому доповненні і розширенні сучасних знань про форми і методи 

застосування інженерних військ під час оперативного (інженерного) забезпечення 

військ (сил). 

Матеріали дисертації можуть використовуватися у навчальному процесі 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного для 

підготовки та застосування частин і підрозділів інженерних військ ЗС України, 

проведення воєнно-історичних досліджень, розробки підручників і навчальних 

посібників з дисциплін оперативно-тактичного блоку для вищих військово-

навчальних закладів Міністерства оборони України. 

Ключові слова: Збройні Силі України, інженерні війська, інженерне 

забезпечення, антитерористична операція, міжнародна операція з підтримання миру 

та безпеки. 

 

ANNOTATION 
Krasota I. V. The Engineering troops of the Armed Forces of Ukraine: 

development and use (1992–2018). – Qualifying scientific work on the rights of 
manuscripts. 

The dissertation in support of a Candidate Degree in Historical Sciences in specialty 

20.02.22 – Military History. – National Defense University of Ukraine named after Ivan 

Cherniakhovskyi, Kyiv, 2020. 

The dissertation based on the study of works of Ukrainian researchers, archival and 

published documents and materials, memoirs and a number of other sources shows the 

state of scientific development of the topic, reveals the process and generalizes the 

experience of development and use of engineering troops of the Armed Forces of Ukraine 

in 1992–2018. 

In this work the experience of creating of engineering troops of the Armed Forces of 

Ukraine, features of their reformation and development in the period 1992–2018 was 

investigated, trends in changes in organizational structure and approaches to their use in 

the specified period were determined. 

The scientific novelty of the expected results of the research is to formulate and 

develop a scientific task, which until now was not the subject of a comprehensive analysis 

and did not receive comprehensive coverage in national and foreign historical science. 

In the dissertation for the first time: the author's periodization of the creation and 

development of engineering troops of the Armed Forces of Ukraine was proposed and 

enplaned; the structural organization of the engineering troops of the Armed Forces of 

Ukraine and its changes during the specified period were disclosed; the experience of 
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using the units of the engineering troops of the Armed Forces of Ukraine during the 

fulfillment of the main tasks of engineering support was systematized; quantitative and 

qualitative indicators of the implementation of the main tasks of engineering support were 

compared; the features of the use of engineering troops of the Armed Forces of Ukraine 

during their participation in the antiterrorist and peacekeeping operations and the 

elimination of the consequences of natural disasters were revealed. 

Acquired of further development: the historiography of the engineering troops 

building of the Armed Forces of Ukraine; new scientific documents on the subject of 

research were introduced to the scientific circulation. 

The practical significance of the scientific results obtained in the study are to 

substantially complement and expand the modern knowledge of the forms and methods of 

the usage of engineering troops during the operational (engineering) support of troops 

(forces). The materials of the dissertation can be used in the educational process of the 

National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, the Academy 

of Land Forces named after hetman Petro Sahaidachnyi for the preparation and use of  the 

engineering troops units of the Armed Forces of Ukraine, conducting of military historical 

research, development of textbooks and manuals on the disciplines of the operational-

tactical block for higher military educational establishments of the Ministry of Defense of 

Ukraine. 

Keywords: the Armed Forces of Ukraine, the engineering troops, engineering 

support, antiterrorist operation, peacekeeping operation. 


