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АНОТАЦІЯ 

 

Бідний В.А. Створення та розвиток системи воєнно-історичної 

роботи у Збройних Силах України (1991 – 2020 рр.). – Кваліфікаційна 

наукова робота на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2021. 

Актуальність теми дисертації визначалася тим, що:  

по-перше, в умовах зовнішньої агресії важливого значення набула 

воєнно-історична робота, що спонукало переглянути підходи до її організації 

у ЗС України; 

по-друге, важливістю визначення в умовах реформування Збройних Сил 

пріоритетних напрямів воєнно-історичної роботи у розвитку морально-

професійних якостей особового складу; 

по-третє, потреба у використанні досвіду воєнно-історичної роботи з 

метою підвищення як професійної підготовки, так і загального розвитку 

військових кадрів; 

по-четверте, недостатньою дослідженістю вітчизняною воєнно-

історичною наукою проблем воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

У дисертаційній роботі виконано наукове завдання, яке полягало у 

розкриті процесу створення та розвитку системи воєнно-історичної роботи у 

ЗС України, виявлені особливостей і тенденцій удосконалення цієї системи в 

умовах протистояння російській агресії та розроблені рекомендації щодо 

поліпшення стану воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Основні наукові результати дослідження. 

У першому розділі «Стан наукової розробки теми, джерельна база та 

методи дослідження» проаналізовано стан наукової розробки теми, джерельну 

базу роботи, а також визначено й охарактеризовано методи проведення 

дослідження. Здійснено аналіз наукових праць, у яких досліджувались 
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проблеми воєнно-історичної роботи. 

У дисертації автор наукові видання умовно розподілив за чотирма 

групами. До першої групи віднесено узагальнюючі праці з воєнної історії 

України та її війська, які є базовими для воєнно-історичної роботи. Це доволі 

значний масив багатотомних наукових видань, монографій, історичних 

нарисів, енциклопедичних видань з історії України.  

До іншого напряму автор відніс роботи військових істориків, які 

відображають звитяги українських військових формувань часів визвольних 

змагань, боротьбу УПА проти окупантів. Більшість праць підготовлені 

професійними військовими науковцями за спеціальністю 20.02.22 – військова 

історія й позначені професійними підходами до характеристики воєнного 

мистецтва, стратегічного, оперативного й тактичного планування і ведення 

воєнних дій, озброєння та військової техніки, інших складових військового 

будівництва, що потребують спеціальних знань.  

Наступний напрям складають праці, що висвітлюють військове 

будівництво в Україні за часів її незалежності та особливості застосування 

Збройних Сил у миротворчих операціях. Роботи військових істориків, які 

відображають протистояння російській збройній агресії проти України 

наукових праць другої групи, що залучені до дисертації, автор відніс та 

функціонування зарубіжних воєнно-історичних структур, що дало змогу 

вивчити передові технології воєнно-історичної діяльності для врахування 

стандартів країн НАТО при розробці практичних рекомендацій за 

результатами дисертації.  

Третя група – це наукові праці, у яких безпосередньо висвітлюється стан 

та процеси розвитку воєнно-історичної роботи у контексті будівництва ЗС 

України.  

У дисертації відображено сукупність джерел, що стали базою у 

дослідженні процесу створення та розвитку системи воєнно-історичної роботи 

в ЗС України. Джерельна база розглянута у межах таких груп: законодавча, що 

дала змогу відстежити еволюцію розвитку нормативних, нормативно-
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правових актів, що регулюють процес воєнно-історичної роботи в ЗС України; 

поточна документація Міністерства оборони України, Генерального штабу 

ЗС України дала змогу прослідкувати основні напрями, на які звертали увагу 

органи військового управління у виконанні завдань воєнно-історичної роботи. 

Крім того, автор відібрав та залучив до дослідження такі види 

історичних джерел: документи архівного зберігання (використано матеріали 

19 архівних справ 7 фондів 2 архівів), опубліковані документи, документи 

поточного зберігання, електронні ресурси тощо.  

Обрана джерельна база дала змогу встановити основні підходи до 

воєнно-історичної роботи в Україні після проголошення незалежності, основні 

проблемні питання з урахуванням суспільно-політичної та економічної 

ситуації у державі. 

У другому розділі «Умови та чинники формування вітчизняної системи 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України» окреслено суспільно-

політичні умови та чинники, що впливали на становлення та розвиток 

вітчизняної системи воєнно-історичної роботи: проголошення незалежності 

України та створення вітчизняних Збройних Сил; необхідність вивчення та 

впровадження воєнно-історичного досвіду будівництва та розвитку збройних 

сил; наявність зарубіжного та вітчизняного досвіду організації і проведення 

воєнно-історичної роботи; агресія РФ проти України та необхідність 

протидіяти фальсифікаціям історії, як одному із проявів гібридної війни, 

необхідність вивчення досвіду збройного протистояння, опису героїчних 

звитяг Українського війська. 

З проголошенням незалежності України постало питання створення всіх 

державних інституцій, зокрема й ЗС України. У процесі розбудови 

вітчизняного війська відбувалось формування нормативно-правової бази і 

концептуальних засад їх функціонування, актуальним було питання 

поглибленого вивчення воєнної історії України, використання воєнно-

історичних знань в інтересах ЗС України. Проте, в СРСР та його ЗС воєнна 

історія України окремо не вивчалась, а її окремі фрагменти розглядались в 
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контексті загальної воєнної історії Російської імперії та СРСР, зокрема й з 

використанням класового підходу як однієї із методологічних засад. Така 

ситуація викликала необхідність перегляду усталених підходів до воєнно-

історичних подій, пов’язаних з Україною, зміни методологічних засад воєнно-

історичних досліджень, використання результатів наукових пошуків 

іноземних істориків та активного впровадження нових знань у практичну 

діяльність ЗС України, воєнно-патріотичне виховання тощо. Водночас, 

сформована в СРСР система воєнно-історичної роботи припинила своє 

функціонування, а в Україні та її ЗС залишились лише її окремі фрагменти. 

У процесі будівництва та подальшого реформуванні і розвитку ЗС України, 

вироблення засад їх застосування виникла необхідність вивчення та впровадження 

світового та вітчизняного досвіду у всі сфери діяльності вітчизняного війська. 

Процес накопичення, вивчення та впровадження досвіду мав носити 

цілеспрямований, організований, всебічно забезпечений характер у нормативно-

правовому, концептуальному, організаційному та інституціональному аспектах. 

Проте, до початку російської агресії у 2014 р. усвідомлення вищим воєнно-

політичним керівництвом необхідності створення цілісної системи воєнно-

історичної роботи не було. Її окремі елементи функціонували самостійно, не 

скоординовано, що суттєво зменшувало можливості використання воєнно-

історичних знань в інтересах ЗС України. 

У дисертації проаналізована діяльність воєнно-історичних структур 

збройних сил зарубіжних країн, передусім країн-членів НАТО. Досвід 

провідних країн світу свідчить, що наукові дослідження в галузі воєнної історії 

є основою для планування процесів розвитку збройних сил, форм і способів їх 

застосування, визначення напрямів розвитку озброєння і військової техніки 

тощо. У США, зокрема під час розроблення перспективних планів розвитку 

збройних сил на 10–20 років проводиться воєнно-історичне дослідження 

розвитку воєнного мистецтва за останні 100 років. У сусідніх з Україною 

державах повноцінно функціонують воєнно-історичні установи: у Польщі – 

бюро воєнно-історичних досліджень; у Румунії – інститут досліджень історії 
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війн, стратегії та оперативного мистецтва. Для проведення фундаментальних, 

пошукових та прикладних наукових досліджень у галузі воєнної історії 

передові країни мають розгалужену систему відповідних наукових установ. 

Цілісна система воєнно-історичної роботи функціонує і в ЗС РФ. 

З початком агресії РФ проти України у 2014 р. стало очевидним, що 

воєнно-історичні знання широко використовуються у інформаційній боротьбі. 

Фальсифікація історії і маніпуляція історичними фактами стали одним із 

інструментів гібридної війни, чинили негативних вплив на населення та 

особовий склад ЗС України. Відповідно, постала проблема протидії таким 

діям агресора, активізація воєнно-патріотичного виховання на прикладах 

героїчного минулого Українського війська, впровадження нових традицій та 

зміни наративів, що використовував агресор у своїх інтересах. Збройні Сили 

України ведуть боротьбу за Україну не лише по лінії зіткнення з російськими 

окупаційними силами на сході держави.  

Також з початком воєнних дій виникла необхідність збору, аналізу, 

узагальнення досвіду застосування військ (сил) в АТО та його оперативного 

впровадження у підготовку військ (сил). Розв’язання цих проблем було 

можливим в рамках воєнно-історичної роботи у ЗС України, що й призвело до 

її остаточного формування я к повноцінної системи. 

У третьому розділі «Роль і місце воєнно-історичної роботи у 

військовому будівництві незалежної України» розкривається процес 

становлення та розвитку системи воєнно-історичної роботи, з урахуванням 

основних подій, що відбувались у процесі будівництва ЗС України.  

З’ясовано, що на початку першого періоду – «Формування основ 

вітчизняної системи воєнно-історичної роботи (1992–2000 рр.)» ЗС України 

успадкувала від колишньої радянської армії окремі елементи системи воєнно-

історичної роботи, а саме: керівні документи, напрацьовані форми і методи 

роботи, предметно-методичні комісії на кафедрах вищих військових 

навчальних закладів (далі – ВВНЗ), архівні та музейні установи тощо. У 

воєнній науці домінували радянські погляди на характер можливих війн, 
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підготовку до них країни та збройних сил, форми і способи ведення збройної 

боротьби тощо. Перед керівництвом держави та ЗС України постала проблема 

перегляду й уточнення концептуальних основ воєнного мистецтва та його 

трансформації в інтересах становлення та розвитку вітчизняної стратегії 

будівництва Збройних Сил. Однією з перешкод на цьому шляху стала 

відсутність власної воєнно-історичної наукової школи та підготовки фахівців.  

Для другого періоду характерні трансформаційні процеси у воєнно-

історичній роботі в ході реформування та розвитку Збройних Сил України 

(2001–2013 рр.). За змістом трансформаційних змін у ньому виділяються три 

етапи. 

За першого етапу (2001–2004 рр.) посилюється інтерес з боку 

керівництва держави та ЗС України до воєнної історії, усвідомлення 

необхідності дослідження та використання воєнно-історичного досвіду для 

розвитку Українського війська.  

У 2004 р. після перемоги на виборах Президента України В. Ющенка 

відбулись суттєві змістовні зміни у підходах до висвітлення української 

історії. Вони вплинули й на стан воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Більше уваги стало приділятись висвітленню історичного минулого з 

національно-патріотичних позицій, неодноразово керівництвом держави і 

збройних сил проголошувалось про необхідність активізації воєнно-

історичних досліджень та розповсюдження набутих знань з вітчизняної 

воєнної історії. 

Особливістю третього етапу (2010–2013 рр.) стала різка зміна векторів 

воєнно-історичної роботи з приходом до влади проросійських сил. 

Президентом України В. Януковичем та урядом за час своєї каденції було 

вжито низку заходів, що суперечили інтересам розвитку України та несли 

негативні наслідки для неї. Зокрема, активно проводили політику із 

замовчування героїчного воєнно-історичного минулого українців та 

досліджень з воєнної історії. У роботі з особовим складом стали домінувати 

наративи, пов’язані з культом перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні, 
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проведення ритуальних заходів з залученням військовослужбовців країн СНД. 

У дисертації стверджується, що для другого періоду характерні як 

позитивні, так і негативні процеси з огляду на стан воєнно-історичної роботи: 

поступове усвідомлення керівництвом ЗС України її важливості, реалізацію 

заходів, спрямованих на використання воєнно-історичних знань в інтересах 

розвитку ЗС. Водночас, різкі зміни концептуальних підходів до висвітлення 

воєнної історії України, постійні реорганізаційні заходи стримували 

використання потенціалу вітчизняних воєнних істориків. Реалізація основних 

заходів воєнно-історичної роботи часто відбувалась завдяки ентузіазму 

вітчизняної наукової спільноти. Незважаючи на окремі позитивні рішення, 

необхідна увага до воєнної історії з боку вищого військово-політичного 

керівництва держави не приділялась, а усвідомлення необхідності створення 

повноцінної системи воєнно-історичної роботи у керівництва ЗС України не 

сформувалось. Цілісного, системного підходу до організації воєнно-

історичної роботи у ЗС у 2001–2013 рр. не забезпечено цей період не було. 

У третьому періоді (2014–2020 рр.) відбулося становлення воєнно-

історичної роботи у ЗС України як цілісної системи та її удосконалення в 

умовах відбиття та стримування збройної агресії РФ.  

З початком воєнних дій на Сході України особливо актуальним стало 

завдання вивчення, узагальнення та впровадження набутого бойового досвіду. 

Існувала потреба перегляду концептуальних підходів до воєнної історії, 

вдосконалення змісту воєнно-патріотичного виховання як особового складу 

ЗС України, так і населення держави, розгортання системної роботи щодо 

організації воєнно-історичних досліджень та викладання воєнно-історичних 

дисциплін в системі військової освіти тощо. Виконання цих завдань 

потребувала запровадження воєнно-історичної роботи у ЗС України як 

цілісної системи. Воєнно-історична робота повинна була мати три основні 

підсистеми: управлінську, дослідницьку та підсистему забезпечення. Процес 

її формування відбувався доволі динамічно та поступово.  

30 серпня 2014 р. спільною директивою Міністерства оборони України 
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та Генерального штабу Збройних Сил України від № Д322/1/30 був створений 

науково-дослідний центр воєнної історії у складі Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського.  

Важливою подією третього етапу розвитку системи воєнно-історичної 

роботи стало відновлення у 2017 р. у складі Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського кафедри історії війн і воєнного 

мистецтва. 

Спільною директивою Міністерства оборони України та Генерального 

штабу Збройних Сил України від 04.05.2016 № Д-322/1/8 дск такий підрозділ 

був створений у складі Воєнно-наукового управління Генерального штабу 

ЗС України – воєнно-історичний відділ. У 2019 р. був утворений сектор 

воєнно-історичної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної 

та гуманітарної політики Міністерства оборони України. 

Починаючи від 2017 р. здійснюється щорічне планування та підбиття 

підсумків воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

У третьому періоді розвитку системи воєнно-історичної діяльності нового 

значення набула діяльність установ, які забезпечують воєнно-історичну 

діяльність. З початком російської агресії основна діяльність мережі музейних 

установ, яку складають Національний військово-історичний музей України а 

також п’ять філій у його складі, була спрямована на проведення воєнно-

історичних досліджень, наукового комплектування фондових колекцій та 

створення науково обґрунтованих музейних експозицій і виставок з висвітлення 

подій збройного конфлікту на Сході України. В ході повсякденної діяльності 

співробітниками музеїв здійснено значний обсяг науково-пошукових робіт. 

Результати науково-пошукової діяльності використовуються і впроваджуються в 

експозиціях музею, в тому числі й тематичних, а також під час проведення 

екскурсій, зустрічей, святкових заходів. 

Важливе місце в системі воєнно-історичної роботи належить архівним 

установам. З 2015 р. до Галузевого державного архіву Міністерства оборони 

України почали надходити на зберігання документи штабу АТО на території 
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Донецької та Луганської областей, військових частин, особовий склад яких 

брав участь у її проведенні, а з 2018 р. документи Об’єднаного командного 

пункту ООС. 

Таким чином, у ході третього періоду проявились такі тенденції: вперше 

за роки існування ЗC України було створено повноцінну систему воєнно-

історичної роботи, яка включає три підсистеми: управлінська, дослідницька та 

забезпечення; значно покращився рівень воєнно-історичної роботи; збільшено 

кількість науково-історичних досліджень та їх впровадження в освітній процес 

та воєнно-патріотичну роботу у ЗC України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що її 

положення та висновки можуть бути використані при проведенні воєнно-

історичних наукових досліджень; для подальшого удосконалення системи 

воєнно-історичної роботи у ЗС України; у підготовці військових істориків. 

Результати дослідження використані при опрацюванні та підтверджені 

відповідними актами: Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних 

Силах України, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Сил 

України від 29.03.2017 № 109; Концепції воєнно-історичної роботи, 

затвердженої Міністром оборони України 11.12.2017; Положення про 

організацію та проведення у Збройних Силах України щорічного конкурсу на 

кращий науковий реферат з воєнної історії України, затвердженого наказом 

Генерального штабу Збройних Силах України від 31.01.2020 № 31; Доктрини 

з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, затвердженої 

начальником Генерального штабу Збройних Сил України 07.10.2020.  

Ключові слова: воєнно-історична робота у Збройних Силах України, 

воєнна історія України, воєнно-історичні дослідження, музейна справа, 

архівна справа, антитерористична операція, операція Об’єднаних сил. 

SUMMARY 

 

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

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

of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2021. 

The relevance of the dissertation topic was determined by the fact that: 

first, in the conditions of external aggression, military-historical work became 

important, which prompted to reconsider the approaches to its organization in the 

Armed Forces of Ukraine; 

secondly, the importance of determining in the conditions of reforming the 

Armed Forces the priority areas of military-historical work in the development of 

moral and professional qualities of the personnel; 

thirdly, the need to use the experience of military history in order to improve 

both training and general development of military personnel; 

fourth, insufficient research of the problems of military-historical work in the 

Armed Forces of Ukraine by domestic military-historical science. 

In the dissertation the scientific task was performed, which consisted in 

revealing the process of creation and development of the system of military-

historical work in the Armed Forces of Ukraine, revealed features and tendencies of 

improvement of this system in the face of Russian aggression and developed 

recommendations for improving military-historical work in the Armed Forces of 

Ukraine. 

The main scientific results. 

The first section «The state of scientific development of the topic, source base 

and research methods» analyzes the state of scientific development of the topic, the 

source base of the work, as well as identifies and describes the methods of research. 

The analysis of scientific works in which problems of military-historical work were 

investigated is carried out. 

In the dissertation the author conditionally divided the scientific editions into 

four groups. The first group includes generalizing works on the military history of 

Ukraine and its troops, which are basic for military-historical work. This is a fairly 
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large array of multivolume scientific publications, monographs, historical essays, 

encyclopedic publications on the history of Ukraine. 

In another direction, the author attributed the work of military historians, 

which reflect the victories of Ukrainian military formations during the liberation 

struggle, the struggle of the UPA against the occupiers. Most of the works were 

prepared by professional military scientists in the specialty 20.02.22 - military 

history and marked by professional approaches to the characterization of martial arts, 

strategic, operational and tactical planning and conduct of hostilities, weapons and 

military equipment, other components of military construction that require special 

knowledge. 

The next direction is the work that covers military construction in Ukraine 

during its independence and the peculiarities of the use of the Armed Forces in 

peacekeeping operations. The works of military historians, which reflect the 

opposition to Russian armed aggression against Ukraine, the scientific group of the 

second group involved in the dissertation, the author attributed the functioning of 

foreign military-historical structures, which allowed to study advanced military-

historical technologies to take into account NATO standards recommendations 

based on the results of the dissertation. 

The third group is scientific works, which directly cover the state and 

processes of development of military-historical work in the context of the 

construction of the Armed Forces of Ukraine. 

The dissertation reflects a set of sources that became the basis for the study of 

the process of creation and development of the system of military-historical work in 

the Armed Forces of Ukraine. The source base is considered within the following 

groups: legislative, which made it possible to track the evolution of the development 

of normative, normative-legal acts regulating the process of military-historical work 

in the Armed Forces of Ukraine; The current documentation of the Ministry of 

Defense of Ukraine, the General Staff of the Armed Forces of Ukraine made it 

possible to trace the main areas to which the military administration paid attention 

in carrying out the tasks of military-historical work. 
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In addition, the author selected and involved in the study the following types 

of historical sources: documents of archival storage (used materials of 19 archival 

files 7 funds 2 archives), published documents, documents of current storage, 

electronic resources and more. 

The selected source base made it possible to establish the main approaches to 

military-historical work in Ukraine after the declaration of independence, the main 

problematic issues taking into account the socio-political and economic situation in 

the country. 

The second section «Conditions and factors of formation of the domestic 

system of military-historical work in the Armed Forces of Ukraine» outlines socio-

political conditions and factors that influenced the formation and development of the 

domestic system of military-historical work: proclamation of Ukraine's 

independence and creation of domestic Armed Forces; the need to study and 

implement military-historical experience in the construction and development of the 

armed forces; availability of foreign and domestic experience in organizing and 

conducting military-historical work; the aggression of the Russian Federation 

against Ukraine and the need to counteract the falsifications of history as one of the 

manifestations of a hybrid war, the need to study the experience of armed 

confrontation, to describe the heroic victories of the Ukrainian army. 

With the proclamation of Ukraine's independence, the question arose of 

creating all state institutions, including the Armed Forces of Ukraine. In the process 

of building the domestic army was the formation of the regulatory framework and 

the conceptual foundations of their operation. There was a question of in-depth study 

of the military history of Ukraine, the use of military-historical knowledge in the 

interests of the Armed Forces of Ukraine. However, in the USSR and its Armed 

Forces, Ukraine's military history was not studied separately, and its individual 

fragments were considered in the context of the general military history of the 

Russian Empire and the USSR, including using the class approach as one of the 

methodological principles. This situation necessitated a revision of established 

approaches to military-historical events related to Ukraine, changes in the 



 14 

methodological principles of military-historical research, use of research results of 

foreign historians and active introduction of new knowledge into the practice of the 

Armed Forces of Ukraine, military-patriotic education. At the same time, the system 

of military-historical work formed in the USSR ceased to function, and in Ukraine 

and its Armed Forces only some fragments of it remained. 

In the process of construction and further reforming and development of the 

Armed Forces of Ukraine, developing the principles of their application, there was 

a need to study and implement world and domestic experience in all areas of the 

domestic army. The process of accumulation, study and implementation of 

experience was to be purposeful, organized, comprehensively provided in the 

normative-legal, conceptual, organizational and institutional aspects. However, 

before the beginning of the Russian aggression in 2014, the top military-political 

leadership was not aware of the need to create a holistic system of military-historical 

work. Its individual elements functioned independently, uncoordinated, which 

significantly reduced the possibilities of using military-historical knowledge in the 

interests of the Armed Forces of Ukraine. 

The dissertation analyzes the activities of military-historical structures of the 

armed forces of foreign countries, primarily NATO member countries. The 

experience of the world's leading countries shows that scientific research in the field 

of military history is the basis for planning the development of the armed forces, 

forms and methods of their use, determining the directions of development of 

armaments and military equipment and more. In the United States, in particular, 

when developing long-term plans for the development of the armed forces for 10-20 

years, a military-historical study of the development of martial arts over the past 100 

years is being conducted. In the countries neighboring Ukraine, military-historical 

institutions are fully functioning: in Poland - the Bureau of Military-Historical 

Studies; in Romania, the Institute for the Study of the History of War, Strategy, and 

Operational Art. Advanced countries have an extensive system of relevant scientific 

institutions for conducting basic, exploratory and applied scientific research in the 

field of military history. An integrated system of military-historical work also 
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functions in the Russian Armed Forces. 

With the beginning of the Russian aggression against Ukraine in 2014, it 

became obvious that military-historical knowledge is widely used in the information 

struggle. Falsification of history and manipulation of historical facts became one of 

the tools of hybrid war, had a negative impact on the population and personnel of 

the Armed Forces of Ukraine. Accordingly, there was a problem of counteracting 

such actions of the aggressor, intensification of military-patriotic education on the 

examples of the heroic past of the Ukrainian army, introduction of new traditions 

and change of narratives used by the aggressor in his interests. The Armed Forces 

of Ukraine are fighting for Ukraine not only along the lines of confrontation with 

the Russian occupation forces in the east of the country. 

Also with the beginning of hostilities there was a need to collect, analyze, 

summarize the experience of the use of troops (forces) in the ATO and its operational 

implementation in the training of troops (forces). The solution of these problems 

was possible within the framework of military-historical work in the Armed Forces 

of Ukraine, which led to its final formation of a full-fledged system. 

The third section "The role and place of military-historical work in the military 

construction of independent Ukraine" reveals the process of formation and 

development of the system of military-historical work, taking into account the main 

events that took place during the construction of the Armed Forces of Ukraine. 

It was found that at the beginning of the first period - "Formation of the 

foundations of the domestic system of military history (1992-2000)" the Armed 

Forces of Ukraine inherited from the former Soviet army some elements of the 

system of military history, namely: guidelines, forms and methods of work, subject-

methodical commissions at the departments of higher military educational 

institutions, archival and museum institutions, etc. Soviet science was dominated by 

Soviet views on the nature of possible wars, the preparation of the country and the 

armed forces for them, the forms and methods of conducting armed struggle, and so 

on. The leadership of the state and the Armed Forces of Ukraine faced the problem 

of revising and clarifying the conceptual foundations of military art and its 
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transformation in the interests of the formation and development of the national 

strategy for building the Armed Forces. One of the obstacles on this path was the 

lack of its own military-historical scientific school and training. 

The second period is characterized by transformational processes in military-

historical work during the reform and development of the Armed Forces of Ukraine 

(2001–2013). According to the content of transformational changes, there are three 

stages. 

During the first stage (2001–2004), the interest of the leadership of the state 

and the Armed Forces of Ukraine in military history, awareness of the need to study 

and use military-historical experience for the development of the Ukrainian army. 

In 2004, after the victory in the election of the President of Ukraine Viktor 

Yushchenko, significant substantive changes took place in the approaches to the 

coverage of Ukrainian history. They also influenced the state of military-historical 

work in the Armed Forces of Ukraine. More attention was paid to the coverage of 

the historical past from national-patriotic positions, the leadership of the state and 

the armed forces repeatedly proclaimed the need to intensify military-historical 

research and disseminate the acquired knowledge of national military history. 

A feature of the third stage (2010–2013) was a sharp change in the vectors of 

military-historical work with the coming to power of pro-Russian forces. During his 

term in office, the President of Ukraine Viktor Yanukovych and the government 

took a number of measures that contradicted the interests of Ukraine's development 

and had negative consequences for it. In particular, they actively pursued a policy of 

silencing the heroic military-historical past of Ukrainians and researching military 

history. 

Narratives related to the cult of the USSR's victory in the Great Patriotic War 

and the holding of ritual events with the involvement of CIS servicemen began to 

dominate the work with the personnel. 

The dissertation states that the second period is characterized by both positive 

and negative processes given the state of military history: the gradual awareness of 

the leadership of the Armed Forces of Ukraine of its importance, the implementation 
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of measures to use military history knowledge in the interests of the Armed Forces. 

At the same time, sharp changes in conceptual approaches to the coverage of 

Ukraine's military history and ongoing reorganization measures restrained the use of 

the potential of domestic military historians. The implementation of the main 

measures of military-historical work often took place due to the enthusiasm of the 

domestic scientific community. Despite some positive decisions, the necessary 

attention to military history was not paid by the top military-political leadership of 

the state, and the leadership of the Armed Forces of Ukraine did not form an 

awareness of the need to create a full-fledged system of military-historical work. 

There was no holistic, systematic approach to the organization of military-historical 

work in the Armed Forces in 2001–2013. 

In the third period (2014–2020), the formation of military-historical work in 

the Armed Forces of Ukraine as a holistic system and its improvement in the 

conditions of repelling and deterring the armed aggression of the Russian Federation 

took place. 

With the beginning of hostilities in eastern Ukraine, the task of studying, 

generalizing and implementing the acquired combat experience became especially 

important. There was a need to revise conceptual approaches to military history, 

improve the content of military-patriotic education of both personnel of the Armed 

Forces of Ukraine and the population of the state, deploy systematic work on the 

organization of military-historical research and teaching military-historical 

disciplines in military education. The implementation of these tasks required the 

introduction of military-historical work in the Armed Forces of Ukraine as a holistic 

system. Military-historical work had to have three main subsystems: management, 

research and support subsystem. The process of its formation took place quite 

dynamically and gradually. 

On August 30, 2014, a joint directive of the Ministry of Defense of Ukraine 

and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine from № D322 / 1/30 

established a military history research center within the Ivan Chernyakhovsky 

National Defense University of Ukraine. 
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An important event in the third stage of development of the system of military 

history was the restoration in 2017 of the National University of Defense of Ukraine 

named after Ivan Chernyakhovsky, Department of History of War and Martial Arts. 

By a Joint directive of the Ministry of Defense of Ukraine and the General 

Staff of the Armed Forces of Ukraine dated 04.05.2016 № D-322/1/8 DSK such a 

unit was created as part of the Military Science Department of the General Staff of 

the Armed Forces of Ukraine - Military History Department. In 2019, the military-

historical policy sector of the Department of Military Education, Science, Social and 

Humanitarian Policy of the Ministry of Defense of Ukraine was established. 

Starting from 2017, the annual planning and summarizing of military-

historical work in the Armed Forces of Ukraine is carried out. 

In the third period of development of the system of military-historical activity, 

the activity of institutions that provide military-historical activity acquired new 

significance. With the beginning of the Russian aggression, the main activity of the 

network of museum institutions, which consists of the National Military History 

Museum of Ukraine and its five branches, was aimed at conducting military history 

research, scientific acquisition of stock collections and creation of scientifically 

based museum expositions and exhibitions. events of the armed conflict in eastern 

Ukraine. In the course of their daily activities, museum staff carried out a significant 

amount of research work. The results of research activities are used and implemented 

in the museum's expositions, including thematic ones, as well as during excursions, 

meetings, and festive events. 

An important place in the system of military-historical work belongs to 

archival institutions. In 2015, the Sectoral State Archives of the Ministry of Defense 

of Ukraine began to receive documents from the ATO headquarters in Donetsk and 

Luhansk regions, military units whose personnel participated in its implementation, 

and from 2018 the documents of the Joint Command Post of the Joint Forces 

operation. 

Thus, during the third period the following tendencies appeared: for the first 

time during the years of existence of the Armed Forces of Ukraine a full-fledged 



 19 

system of military-historical work was created, which includes three subsystems: 

management, research and support; the level of military-historical work has 

significantly improved; increased the number of scientific and historical research 

and their implementation in the educational process and military-patriotic work in 

the Armed Forces of Ukraine. 

The practical significance of the obtained results is that its provisions and 

conclusions can be used in conducting military-historical scientific research; for 

further improvement of the system of military-historical work in the Armed Forces 

of Ukraine; in the training of military historians. 

The results of the study were used in the study and confirmed by the relevant 

acts: Regulations on military history in the Armed Forces of Ukraine, approved by 

the order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine from 29.03.2017 № 

109; Concepts of military-historical work approved by the Minister of Defense of 

Ukraine on December 11, 2017; Regulations on the organization and holding in the 

Armed Forces of Ukraine of the annual competition for the best scientific abstract 

on the military history of Ukraine, approved by the order of the General Staff of the 

Armed Forces of Ukraine dated 31.01.2020 № 31; Doctrines on military-historical 

work in the Armed Forces of Ukraine, approved by the Chief of the General Staff of 

the Armed Forces of Ukraine on October 7, 2020. 

Keywords: military-historical work in the Armed Forces of Ukraine, military 

history of Ukraine, military-historical research, museum business, archival business, 

anti-terrorist operation, Joint Forces operation. 
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Обґрунтування теми дослідження. 24 серпня 2021 р. Україна 

відзначила 30-річчя відродження своєї незалежності. Ця подія ознаменувалась 

також розбудовою одного із наріжних атрибутів державності – Збройних Сил 

(далі – ЗС) України.  
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Будучи поза військовими блоками, без’ядерною державою, отримавши 

від провідних держав світу гарантії безпеки, Україна на початку 2014 р. 

несподівано зіткнулася зі збройною агресією Російської Федерації (далі – РФ), 

яка спочатку призвела до окупації Криму, а в подальшому спричинила 

збройний конфлікт на Сході України. Для відсічі та стримування цієї агресії 

Україна застосувала сили сектору безпеки і оборони. Формою їх застосування 

з 14 квітня 2014 р. стала антитерористична операція (далі – АТО), а від 30 

квітня 2018 р. – операція Об’єднаних сил (далі – ООС). 

Низка аналітичних документів органів державного та військового 

управління засвідчує, що російська агресія у Криму та на Сході України стала 

суворим випробуванням для Української держави та її захисників. Вона 

наочно продемонструвала прогалини у вітчизняному військовому будівництві, 

зокрема і у сфері воєнно-історичної роботи, та виявила низку системних 

проблем, в числі яких несформованість системи наукового воєнно-

історичного аналізу сучасних воєнних конфліктів; низьку ефективність 

впровадження набутих воєнно-історичних знань в освітній процес і підготовку 

військ (сил); відсутність системної воєнно-історичної роботи з формування 

патріотизму та морально-бойового духу захисників України, що призвело до 

неготовності значної частини українських громадян до виконання свого 

конституційного обов’язку – захисту незалежності та територіальної 

цілісності держави тощо. Ці проблеми посилювались через панування 

історичних стереотипів і міфів в оцінюванні подій воєнної історії, 

інформаційну експансію низки країн, що фальсифікували історію України.  

Відтак постало завдання проаналізувати процес створення системи 

воєнно-історичної роботи у ЗС України. Водночас, аналіз наукової літератури 

із означених питань демонструє недостатню увагу військових істориків до 

системи воєнно-історичної роботи у ЗС України та набуття нею пріоритетного 

значення в умовах особливого періоду. З огляду на зазначене, дослідження 

обраної теми становить теоретичне і практичне значення для розвитку воєнно-

історичної науки та сприятиме поглибленню наукових знань з урахуванням 
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набутого ЗС України власного бойового досвіду та досвіду армій зарубіжних 

країн.  

Виходячи з актуальності теми та стану її наукового розроблення, 

сформульовано наукове завдання, що полягає у розкриті процесу створення та 

розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, виявлені 

особливостей і тенденцій удосконалення цієї системи в умовах протистояння 

російській агресії та розроблені рекомендації щодо поліпшення стану воєнно-

історичної роботи у ЗС України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертація виконана відповідно до планів наукової та науково-

технічної діяльності у ЗС України та Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського у рамках науково-дослідних робіт, шифр 

“Застосування-3” (номер державної реєстрації 0117U000040т), “Застосування-

4” (номер державної реєстрації 0118U000041т), “Застосування-ОС” (номер 

державної реєстрації 0119U000057т), що виконувалися науково-дослідним 

центром воєнної історії Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського. У рамках цих наукових проєктів автором розроблені 

положення щодо місця і ролі воєнно-історичної роботи в ході застосування 

військ (сил) у воєнному конфлікті гібридного характеру.  

Автор під час опрацювання дисертаційного дослідження брав участь у 

виконанні міжнародних наукових проєктів. У складі авторського колективу 

працю “The white book of the anti-terrorist operation in the East of Ukraine (2014–

2016)”, опублікованою за програмою The Defence Education Enhancement 

Programme (DEEP) НАТО. У рамках Платформи Україна – НАТО з вивчення 

досвіду протидії гібридній війні в Україні автор взяв участь у проєкті A-1 

“Протидія гібридній війні: воєнний аспект”. Матеріали дисертації використані 

у багатонаціональному міжнародному проєкті SAS-161 “Military Aspects of 

Countering Hybrid Warfare: Experiences, Lessons, Best Practices”.  

Мета і завдання дослідження. На основі узагальненого досвіду 

створення та розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗС України у 1991–
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2020 рр. окреслити шляхи її розбудови відповідно до євроатлантичних 

прагнень України та опанування ЗС України стандартами НАТО. 

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:  

з’ясувати стан наукової розробленості теми, окреслити джерельну базу 

та теоретико-методологічні аспекти дослідження; 

визначити основні умови та чинники, що впливали на становлення та  

розвиток системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, передусім 

нормативно-правове забезпечення воєнно-історичної діяльності;  

узагальнити зарубіжний досвід функціонування воєнно-історичних 

структур та його врахування в ЗС України на етапі створення та трансформації 

воєнно-історичних вітчизняних структур в контексті євроінтеграційних 

процесів в Україні; 

розкрити становлення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у 

ЗС України, її значення у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ, 

встановити роль та місце воєнно-історичної складової вітчизняної науки, 

освіти та військо-патріотичного виховання, особливості та тенденції воєнно-

історичного процесу; 

розробити практичні рекомендації щодо поліпшення стану воєнно-

історичної роботи у ЗС України відповідно до євроатлантичних прагнень 

України та опанування ЗС України стандартами НАТО. 

Об’єктом дослідження є воєнно-історична робота у Збройних Силах 

України. 

Предметом дослідження є створення та розвиток системи воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України у 1991–2020 рр. 

Хронологічні межі дослідження зумовлені предметом наукового 

пошуку й охоплюють період 1991–2020 рр. Вибір нижньої межі пов’язаний з 

початком будівництва ЗС України та відповідно формуванням основ 

вітчизняної системи воєнно-історичної роботи. Верхня межа обумовлена 

прийняттям у 2020 році Доктрини воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять 

базові наукові принципи об’єктивності, історизму, системності, 

комплексності, україноцентризму тощо. Загальнонаукові методи дослідження, 

серед яких основними є історичний і логічний доповнюються методами 

аналізу, синтезу, індукції та дедукції, порівняння тощо. Їх використання 

дозволило студіювати предмет дисертації у безперервній динаміці та 

діалектичній взаємопов’язаності його змісту та часово-просторових 

складових. Специфіка предмета дисертації передбачала поєднання  

спеціальних методів воєнно-історичного дослідження, таких як: періодизації, 

історико-системного, проблемно-хронологічного, історико-порівняльного, 

історико-генетичного з методами інших наук, зокрема: воєнної науки, 

педагогіки, політології, дослідження управлінської діяльності.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні 

наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-історичною наукою. 

У дисертації вперше: 

узагальнено досвід та визначено особливості діяльності воєнно-

історичних органів, освітніх і наукових установ і підрозділів у ЗС України та 

громадських організацій у 1991–2020 рр.; 

розкрито значення воєнно-історичної роботи у боротьбі проти гібридної 

російської війни, у стримуванні збройної агресії РФ;  

визначено періодизацію становлення та розвитку системи воєнно-

історичної роботи у ЗС України; 

встановлено тенденції удосконалення системи воєнно-історичної роботи 

в умовах АТО/ООС. 

Уточнено і доповнено: 

систему знань про зарубіжний досвід воєнно-історичної роботи: 

функціонування вертикалі воєнно-історичних структур, проведення воєнно-

історичних операцій, діяльність воєнно-історичних комісій тощо; 

набула подальшого розвитку історіографія за напрямом дослідження, до 

наукового обігу введено раніше не опубліковані архівні джерела. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що її 

положення та висновки можуть бути використані при проведенні воєнно-

історичних наукових досліджень; для подальшого удосконалення системи 

воєнно-історичної роботи у ЗС України; у підготовці військових істориків. 

Результати дослідження використані при опрацюванні та підтверджені 

відповідними актами: Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних 

Силах України, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Сил 

України від 29.03.2017 № 109; Концепції воєнно-історичної роботи, 

затвердженої Міністром оборони України 11.12.2017; Положення про 

організацію та проведення у Збройних Силах України щорічного конкурсу на 

кращий науковий реферат з воєнної історії України, затвердженого наказом 

Генерального штабу Збройних Силах України від 31.01.2020 № 31; Доктрини 

з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, затвердженої 

начальником Генерального штабу Збройних Сил України 07.10.2020.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням автора. Отримані результати дослідження та їх публікації у 

наукових виданнях виконані дисертантом як у співавторстві, так і самостійно. 

У статті: “Роль та місце воєнно-історичної роботи за кордоном”, що виконана 

у співавторстві, дисертантом висвітлено основні складові системи воєнно-

історичної роботи з військовослужбовцями іноземних армій, розкриті 

алгоритми її здійснення та обґрунтовано значення використання зарубіжного 

досвіду у практиці вітчизняного військового будівництва. У статті “Роль і 

місце історичної свідомості у процесі військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України”, що виконана у співавторстві, 

здобувачем розкрито актуальність воєнно-історичної роботи з 

військовослужбовцями ЗС України та оприлюднено власні результати аналізу 

стану вивчення у вітчизняних військових навчальних закладах історичних 

дисциплін з урахуванням подій сучасної воєнної історії. У статті “The use of 

military historical issuers in Russian anti-Ukraine propaganda” (пер. з англ. 

“Використання військово-історичних питань у російській антиукраїнській 
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пропаганді”), що виконана у співавторстві, автором обґрунтовано необхідність 

формування історичної свідомості військовослужбовців ЗС України з 

урахуванням особливостей російської гібридної війни. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження обговорені на наукових семінарах і засіданнях науково-

дослідного центру воєнної історії та оприлюднені на 7 науково-практичних 

конференціях і семінарах, зокрема: Міжнародній науково-практичній 

конференції “Відродження українського війська: сучасність та історична 

ретроспектива” (Київ, 1–2 грудня 2016 р.); Міжнародній науково-технічній 

конференції “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки 

Сухопутних військ” (Львів, 17–18 травня 2018 р.); І Міжнародній науково-

практичній конференції “Українське військо: сучасність та історична 

ретроспектива” (Київ, 27 листопада 2020 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Українське військо: сучасність та історична 

ретроспектива” (Київ, 1 грудня 2017 р., 29 листопада 2019 р.); науково-

практичній конференції “Застосування сухопутних військ Збройних Сил 

України у конфліктах сучасності” (Львів, 15 листопада 2018 р.); 

міжвузівському науково-практичному семінарі “Досвід застосування 

збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах XX – початку XXI ст.: 

тенденції та закономірності” (Київ, 21 травня 2020 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

оприлюдненні у 10 наукових працях: 3 – у фахових виданнях (у т. ч. одному 

закордонному), 7 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій і 

семінарів. 

Структура та обсяг дисертації підпорядкована меті та завданням 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів і списків 

використаних джерел до них, висновків і 5 додатків. Обсяг основного тексту 

рукопису дисертації складає 8 авторських аркушів. Повний список 

використаних джерел включає понад 250 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ, 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки теми  

 

Створення системи воєнно-історичної роботи У Збройних Силах 

України розпочалося майже водночас із здобуттям нашою країною 

незалежності. За цей час, що охоплює тридцять років, створено певний 

історіографічний здобуток, який супроводжує й висвітлює означений процес, 

зокрема й ту його частину, що стосується створення системи воєнно-

історичної роботи. Як встановлено, історіографія створення та розвитку 
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системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України у 1991-2020 рр. 

представлена науковими працями вітчизняних і закордонних фахівців, які 

досліджували окремі аспекти цієї проблеми. При цьому слід зазначити, що на 

висвітлення історичних подій (передусім – оціночне) помітно впливали 

суспільно-політична й ідеологічна обстановка, в якій здійснювався науковий 

пошук.  

Автором проаналізовано стан наукової розробки теми та здійснено 

аналіз наукових праць, у яких досліджувались проблеми воєнно-історичної 

роботи. 

Наукові видання умовно розподілені за чотирма групами. До першої 

групи віднесено узагальнюючі праці з воєнної історії України та її війська, які 

є базовими для воєнно-історичної роботи. Це доволі значний масив 

багатотомних наукових видань, монографій, історичних нарисів, 

енциклопедичних видань з історії України. Суттєві наукові напрацювання з 

історії України та її воєнної організації проведено в Інституті історії України 

НАН України, який очолює академік В. Смолій. Значний внесок у дослідження 

національної воєнної історії зробили В. Голубко, О. Гуржій, В. Котляр, М. 

Литвин, О. Лисенко, О. Реєнт, І. Стороженко, В. Трофимович, Т. Чухліб та 

інші. Вітчизняними істориками висвітлені глибинні пласти історичних знань 

воєнної справи Давньої України, доби Гетьманщини, Української 

національно-демократичної революції (1917–1921 рр.), місця та ролі України 

у двох світових війнах. Ці наративи використовувалися у воєнно-історичній 

роботі з сучасними захисниками України. Великий масив наукових 

досліджень з визначеної тематики втілений в унікальному енциклопедичному 

проекті – 10-томній Енциклопедій історії України. 

До цієї групи також віднесений цикл опублікованих праць науково-

популярного характеру, яких об’єднує тема “Історія Українського війська”. На 

час формування основ воєнно-історичної роботи у ЗС України такою роботою 

стала перевидана праця авторського колективу під керівництвом 

І. Крип’якевича, розроблену ще у 1930-х роках. Продовжили дослідження 
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історії національного війська Владислав та Людмила Гриневичі, Б. Якимович, 

Я. Дашкевич та інші, які у 1996 р. видали “Історію Українського війська (1917–

1996)”. 

У сучасній українській історіографії формується кілька напрямів 

баталістики. До першого належать праці, присвячені висвітленню військової 

справи Давньої України та воєнно-історичних подій Середньовіччя. На цій 

ниві плідно працюють наукові школи Л. Войтовича (Львів), В. Бережинського 

(Київ), І. Шрамко (Харків), відомі наукові студії воєнних істориків В. 

Грицюка, В. Микитишина, І. Печенюка, В. Топальського, С. Шеломенцева-

Терського та ін. 

До іншого напряму автор відніс роботи військових істориків, які 

відображають звитяги українських військових формувань часів визвольних 

змагань, боротьбу УПА проти окупантів. Це праці О. Даценка, Л. Кривизюка, 

О. Науменка, С. Сегеди, П. Слюсаренка, П. Ткачука. Значна кількість праць 

присвячена осмисленню воєнної історії України в добу радянської влади (1921 

– серпень 1991 р.) з позицій україноцентризму (Д. Вєдєнєєв, В. Вятрович, 

М. Коваль, О. Куцька, О. Лисенко, І. Патриляк, Р. Пилявець, С. Сидоров, 

І. Фурман, та ін.). Більшість праць підготовлені професійними військовими 

науковцями за спеціальністю 20.02.22 – військова історія й позначені 

професійними підходами до характеристики воєнного мистецтва, 

стратегічного, оперативного й тактичного планування і ведення воєнних дій, 

озброєння та військової техніки, інших складових військового будівництва, 

що потребують спеціальних знань.  

Наступний напрям складають праці, що висвітлюють військове 

будівництво в Україні за часів її незалежності (І. Руснак, М. Литвин, М. Рибак, 

Г. Перепелиця), та особливості застосування Збройних Сил у миротворчих 

операціях. Роботи військових істориків, які відображають протистояння 

російській збройній агресії проти України, представлені працями С. Сегеди, 

В. Шевчука, О. Покотила, П. Щипанського, С. Попка, В. Грицюка, 

О. Пашкової [1; 2; 3]. 
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Героями книг Міністерства оборони України «Побратими» та 

«Відчайдухи» стали учасники антитерористичної операції на Донбасі – 

держслужбовці, робітники, вантажники, вчителі, фермери – люди різних 

професій [4; 5; 6; 7; 8]. 

Значний масив інформації за темою дослідження містить підручник 

“Історія українського війська” (2017 р.), який підготовлений військовими 

істориками Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного. Авторами цього видання особливу увагу приділено 

питанням історії створення і розвитку вітчизняних Збройних Сил після 

відновлення незалежності України у 1991 р. [9]. 

Автори навчального посібнику “Нариси воєнно-політичної історії 

України”, опираючись на ґрунтовну джерельну базу, праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, зробили спробу простежити головні етапи 

державотворення України, зокрема на сучасному етапі в період збройної 

агресії Російської Федерації проти України. У нарисі вчених-істориків В. 

Грицюка, О. Лисенка, С. Сегеди, В. Трофимовича наведено періодизацію 

збройного конфлікту на Сході України, яка є основою для подальших воєнно-

історичних досліджень природи і суті гібридної війни Російської Федерації 

[10]. 

До наукових праць другої групи, що залучені до дисертації, автор відніс 

дослідження досвіду воєнно-історичної роботи в країнах НАТО. 

Функціонування зарубіжних воєнно-історичних структур відображено у 

монографії білоруського автора О. Кісельова “Воєнно-історична служба армій 

іноземних держав” [11]. К. Заланский здійснив дослідження воєнно-історичної 

роботи в російській армії кінця XIX – початку XX ст. Воєнно-історичну роботу 

радянського періоду висвітлив у докторській дисертації С. Борисньов [12]. 

Діяльність воєнно-історичних структур РФ та їх зв’язок з ідеологічними 

потугами кремлівських можновладців частково розкритий у публікаціях 

М. Гарєєва. Детально розглянута діяльність органів воєнно-історичної роботи 
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у збройних сил США в наукових статтях українських істориків В. Грицюка, 

М. Гребенюка [13], що дало змогу вивчити передові технології воєнно-

історичної діяльності для врахування стандартів країн НАТО при розробці 

практичних рекомендацій за результатами дисертації.  

Третя група – це наукові праці, у яких безпосередньо висвітлюється стан 

та процеси розвитку воєнно-історичної роботи у контексті будівництва ЗС 

України. Реальні оцінки виявлених проблем та шляхи виходу з них 

запропонували В. Смолій, І. Руснак [14], В. Горбулін [15], М. Рибак. 

Традиційно означена проблематика обговорюється на щорічних науково-

практичних конференціях «Українське військо: сучасність та історична 

ретроспектива». Дієвий аналіз та слушні пропозиції щодо покращення стану 

справ надали Ю. Гусак, І. Фурман, В. Рєзнік, О. Скрябін, С. Сегеда, В. Коваль, 

П. Щипанський [16; 17; 18]. 

Низка праць присвячена методичним аспектам використання воєнно-

історичних знань у навчанні та вихованні військовослужбовців [19; 20; 21; 22; 

23; 24; 25; 26]. 

Музейний сегмент воєнно-історичної роботи перебуває у полі зору 

В. Карпова, О. Скрябіна, В. Горєлова, В. Машталіра, Б. Ільєнка, Я. Тинченка 

та ін. У монографії В. Карпова «Музейна справа у Збройних Силах України  

(1996-2007)» висвітлюються передумови і розвиток провідної музейної 

установи Збройних Сил України Національного військово-історичного музею 

України та його філій. 

Значення архівів у воєнно-історичних дослідженнях підкреслено в 

роботах В. Бугери, В. Турчика, М. Мітцевої, Л. Нецької та інших.  

Значну кількість інформації містять періодичні видання, де 

розкриваються конкретні проблеми становлення та розвитку структур воєнно-

історичної роботи у ЗС України, висвітлюються важливі події в 

життєдіяльності військ (сил), що дозволило автору на основі досвіду більш 

точно відтворити події, що відбувалися в період, що досліджується.  
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Так, у статті “Захист України повинен відбуватися не тільки зі зброєю в 

руках – історики можуть дати бій у цій війні” розповідається про роботу 

круглого столу щодо розвитку воєнно-історичної роботи у ЗС України. У своїх 

виступах представники суб’єктів системи воєнно-історичної роботи ЗС 

України торкнулись проблематики: структури системи воєнно-історичної 

роботи у ЗС України; досвіду воєнно-історичної роботи провідних країни 

світу; підготовки кадрів у галузі воєнної історії; запровадження конкурсу 

курсантських робіт на військово-історичну тематику; присвоєння почесних 

найменувань військовим частинам [27]. 

У статті “Наші воїни можуть бити ситими і добре спорядженими, але без 

ідеології це досі радянські війська” воєнний історик В. Павлов, завідувач 

сектору воєнно-історичної політики Департаменту військової освіти, науки, 

соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України у своєму 

інтерв’ю висвітлює правові аспекти запровадження воєнно-історичної роботи 

у ЗС України, а також формування нової мілітарної традиції вшанування 

українського війська [28]. В іншій статті “Українцям необхідно пишатися 

власними перемогами і позбутися комплексу жертви” цей дослідник звернув 

увагу на  необхідності створення власної історичної політики держави, яка, 

зокрема, ґрунтуватиметься на сучасних воєнно-історичних наративах  

героїзму захисників України [29]. В інтерв’ю, що розміщено у статті “Нова 

символіка й ідеологія ЗСУ: військо приймає зміни, коли вони освячені кров’ю” 

В. Павлов окреслив структури ЗС України, які здійснюють воєнно-історичні 

дослідження [30]. 

Військовий журналіст Г. Карпюк у статті «Ребрендинг армії», 

посилаючись на В. Павлова, проаналізував деякі аспекти проведення воєнно-

історичної роботи у ЗС України, зокрема, щодо присвоєння військовим 

частинам ЗС України почесних найменувань [31]. В наступній статті 

«В Україні вперше з’являться фахові військові історики», що містить інтерв’ю 

В. Павлова, розглядаються структурні підрозділи МО України та ГШ ЗС 

України, на які покладені функції воєнно-історичної роботи. Окремо у статті 
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обговорюється процес підготовки військових фахівців – істориків, навчання 

яких розпочато у Військовому інституті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка [32]. 

Аналітики країни-агресора (РФ) уважно слідкують за воєнно-

історичними процесами та ефективністю історичної діяльності органів 

військового управління  ЗС України. Про це свідчать публікації Н Морозової, 

яка піддає фальсифікації  виховання військовослужбовців Збройних Сил 

України. Уважно досліджує стан воєнно-історичної роботи в ЗС України 

білоруський історик О. Кісельов, який в своїй монографії «Воєнно-історична 

служба армій іноземних держав» детально описує систему воєнно-історичної 

роботи у ЗС України, посилаючись на праці відомих українських вчених.  

Отже, аналіз закордонної історіографії засвідчив, що за кількістю праць 

за темою нашого дослідження вона є доволі малою і висвітлює в більшості 

історико-політичні аспекти у протистоянні Росії й України. 

Таким чином, аналіз історіографічного доробку за обраною темою 

дисертації свідчить, що дотепер немає узагальнюючої праці, яка б містила 

наукове дослідження процесу створення та розвитку системи воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України у 1991–2020 рр. На висвітлення 

історичних подій помітно впливали суспільно-політична й ідеологічна 

обстановка, в якій здійснювався науковий пошук, а також час написання і 

специфіка діяльності авторів. Вітчизняна історіографія не достатньо 

багатогранна і незначна за кількістю публікацій. Оприлюднені джерела 

висвітлюють лише окремі аспекти формування системи воєнно-історичної 

роботи у визначених у дисертації хронологічних межах, що не дозволяє 

відтворити цілісну картину цього процесу. Можна відмітити певну 

особливість вітчизняної історіографії: усі автори праць за темою дисертації 

були безпосередніми учасниками процесу розвитку системи воєнно-

історичної роботи. 

Зарубіжна історіографія представлена працями російських та 

білоруських фахівців. Її характерною рисою є те, що зарубіжні дослідники 
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основну увагу акцентували на протистоянні між військово-політичним 

керівництвом України і Росії.  

Відтак, процеси воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

Україні ще не знайшли належного висвітлення у дисертаційних дослідженнях, 

що підтверджує актуальність обраної нами теми. 

 

1.2. Джерельна база дисертації 

 

Джерельну базу дисертації складає сукупність документів (планів), 

архівних матеріалів, опублікованих нормативно-правових документів, 

наукових праць, публікацій в періодичних виданнях, які прямо, або 

опосередковано висвітлюють створення та розвиток системи воєнно-

історичної роботи у ЗС України.  

Основу джерельної бази складають законодавчі та нормативні акти 

державних і військових органів управління, що приймались після 1991 року, а 

також матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України та Галузевого державного архіву Міністерства оборони 

України.  

Джерельна база дослідження, відповідно до її походження, автором 

систематизована та поділена на такі групи:  

Перша. Законодавчі та нормативні акти державних і військових органів 

управління. В них закладені основи функціонування системи та розвиток 

системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, її структурні компоненти.  

Це, в першу чергу, Конституція України, закони України, постанови 

Верховної Ради, укази та розпорядження Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України. Зокрема, серед використаної 

масивності автором аналізуються постанови Кабінету Міністрів України про 

утворення воєнно-історичних структур, Положення про воєнно-історичну 

роботу у Збройних Силах України, Концепція воєнної історії України, 

Концепція військово-морської історії України, Доктрина з воєнно-історичної 
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роботи у Збройних Силах України, Інструкція з ведення Історичного 

формуляра, Історичної довідки та Журналу бойових дій [33–36]. 

Проведеним аналізом нормативно-правових (нормативних) актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України встановлено, що 

Положення про Міністерство оборони України та Положення про 

Генеральний штаб Збройних Сил України не містять жодних завдань та 

функцій, пов’язаних з проведенням воєнно-історичної роботи [37; 38]. 

В ході дослідження нормативно-правової бази було встановлено, що в 

Міністерстві оборони України «з метою відродження військових національно-

історичних традицій та проведення фундаментальних воєнно-історичних 

досліджень» постановою Кабінету Міністрів України було утворено Науково-

дослідний центр воєнної історії [39]. Однак наступного року, іншим рішенням 

Уряду ця постанова втратила чинність. Отже, ще не будучи остаточно 

сформованим, Науково-дослідний центр воєнної історії було ліквідовано. У 

пояснювальній записці до урядового нормативно-правового акту доводилось, 

що в державі вже існує Українській центр воєнної історії. Про те, вказана 

воєнно-історична організація не є державною установою, а створена на 

громадських засадах [40; 41, с. 59]. 

До першої групи також відносяться накази та директиви Міністра 

оборони України (Міністерства оборони України), начальника Генерального 

штабу Збройних Сил України − Головнокомандувача Збройних Сил України 

(Генерального штабу Збройних Сил України) стосовно організації діяльності 

Збройних Сил в цілому та, зокрема, проведення воєнно-історичної роботи у 

військах (силах).  

Комплексний аналіз документів дав змогу дисертанту на підставі 

визначених періодів будівництва ЗС України, виявити структурні компоненти 

системи воєнно-історичної роботи ти її організації, ступінь їх взаємозв’язку та 

періоди історичного розвитку.  

Встановлено, що у МО України завдання та функції з воєнно-історичної 

роботи спочатку були покладені  на його структурний підрозділ – Департамент 



 39 

військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства 

оборони України. Одним із основних завдань цього структурного підрозділу 

стало сприяння розвитку системи воєнно-історичної роботи у Збройних 

Силах. Відповідно до наданих повноважень він мав, зокрема: 

розробляти нормативно-правові акти у сфері воєнно-історичної роботи; 

брати участь у розробленні державних програм розвитку 

(реформування) Збройних Сил, інших державних програм у сфері воєнно-

історичної роботи;  

планувати та організовувати в установленому порядку виконання 

заходів міжнародного співробітництва у сфері воєнно-історичної роботи; 

здійснювати координацію в установленому порядку діяльності 

структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Міноборони, 

Генерального штабу, інших органів військового управління, військових 

частин, ВВНЗ, установ з питань воєнно-історичної роботи; 

брати участь у протидій фальсифікації української військової історії, 

негативному інформаційному впливу у воєнно-історичних питаннях [42]. 

Після розформування зазначеної структури у 2020 р. її визначені функції 

з воєнно-історичної роботи перейшли до новоствореного Департаменту 

соціального та гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України 

(далі – Департамент). Згідно із положеннями про цей структурний підрозділ 

Департамент здійснює заходи щодо розвитку воєнно-історичної роботи в 

Міноборони, Збройних Силах та Державній службі спеціального транспорту 

та у відповідності до наданих повноважень, зокрема [43]: 

бере участь у розробленні державних програм з воєнно-історичної 

роботи; 

організовує в установленому порядку та бере участь у виконанні заходів 

міжнародного співробітництва з питань воєнно-історичної роботи; 

здійснює координацію в установленому порядку діяльності структурних 

підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Міноборони, Генерального 
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штабу, інших органів військового управління, військових частин, вищих 

військових навчальних закладів, установ щодо воєнно-історичної роботи;  

координує воєнно-історичної роботи в Міноборони, Збройних Силах та 

Державній службі спеціального транспорту, організовує впровадження 

воєнно-історичного досвіду, виступає замовником і визначає тематику 

проведення воєнно-історичних досліджень. 

У ГШ ЗС України завдання і функції з воєнно-історичної роботи 

покладені на Воєнно-наукове управління, яке має у своєму складі воєнно-

історичний орган – відділ науково-історичних досліджень. У відповідності до 

Положення про Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних 

Сил України цей структурний підрозділ ГШ ЗС України у межах компетенції 

[44]: 

здійснює планування, організацію, загальне керівництво, координацію 

та контроль ведення воєнно-історичної роботи в Збройних Силах України; 

готує проекти нормативних актів, що регламентують питання воєнно-

історичної роботи в Збройних Силах України; 

організовує проведення воєнно-історичних досліджень; 

розробляє пропозиції щодо фінансування воєнно-історичних 

досліджень; 

проводить аналіз стану, узагальнення та підведення підсумків воєнно-

історичної роботи в Збройних Силах України. 

Важливе місце в системі воєнно-історичної роботи у ЗС України посідає 

діяльність військових музеїв та музеїв (кімнат) бойових традицій, організація 

діяльності яких регламентується відповідною інструкцією. Цей документ 

визначає одним із головних завдань військових музеїв проведення науково-

дослідної роботи з метою дослідження військово-історичних процесів. Для  

пропагування досягнень воєнно-історичної науки та музейної практики 

зазначеним установам дозволено провадити видавничу діяльність. 

Зазначається також, що в структурі військових музеїв Національний 

військово-історичний музей України є головним щодо інших музеїв і 
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покликаний сприяти розвитку та науковій постановці музейної справи у 

Збройних Силах України [45].  

Вивчення нормативно-правових документів дозволило досліднику 

виявити закладені в них основи функціонування системи воєнно-історичної 

роботи  у ЗС України. Саме в цих документах формуються організаційні 

основи її становлення та розвитку.  

Так, наказом Генерального штабу Збройних Сил України у 2017 році 

було затверджено Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних Силах 

України (далі – Положення), що визначає зміст, основні напрями, завдання та 

види воєнно-історичної роботи у ЗС України, а також порядок її організації, 

планування та ведення. Положення уточнило понятійно-категорійний апарат 

у галузі воєнної історії, визначило суб’єктів воєнно-історичної роботи у ЗС 

України та основні форми воєнно-історичних досліджень. Окремий розділ 

цього Положення присвячений організації воєнно-історичної роботи у ЗС 

України, де прописані функції з воєнно-історичної роботи для Воєнно-

наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України (далі – ВНУ 

ГШ ЗС України), що здійснює загальне керівництво воєнно-історичною 

роботою у ЗС України, та органів військового управління і структурних 

підрозділів ГШ ЗС України [33].  

Наступним кроком по систематизації воєнно-історичної роботи стало 

затвердження Міністром оборони України в 2017 році Концепції воєнної 

історії (далі – Концепція). Розроблення цього важливого документа було 

обумовлено необхідністю: вдосконалення воєнно-історичної науки в Україні; 

забезпечення координації наукових досліджень; осмислення вітчизняного та 

світового воєнно-історичного досвіду; з’ясування особливостей, тенденцій та 

закономірностей еволюції воєнної справи в різні історичні періоди; 

врахування історичної спадщини для встановлення основ державної політики 

у сфері військового будівництва; збереження історичної пам’яті та 

національних військових традицій; патріотичного виховання молоді, 

створення сприятливих умов для формування кадрового потенціалу Збройних 
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Сил і інших військових формувань України; популяризації воєнно-історичних 

знань у суспільстві; реалізації актуальних наукових воєнно-історичних 

проектів з позицій відновлення історичної правди. 

Концепція закладає методологічні основи та відображає наукову 

систему поглядів на теоретичні, змістовні та організаційні засади дослідження 

воєнної історії України. В її основу покладено ідею утвердження державності 

як консолідуючого чинника української політичної нації.  

Вперше у Концепції було відображено періодизацію вітчизняної воєнної 

історії від воєнної справи Давньої України до воєнної історії незалежної 

України. Вона формує систему поглядів на наукове дослідження воєнної 

історії України як складової світової воєнної історії та використанні набутого 

досвіду в процесі будівництва Збройних Сил України. Концепція містить 

основні завдання, пріоритетні напрями дослідження воєнної історії України та 

основні напрями діяльності державних органів і органів військового 

управління із забезпечення реалізації положень Концепції [34]. 

Видання Концепції воєнної історії України надало поштовх для 

опрацювання аналогічних документів у видах ЗС України. Так, у грудні 

2019 року командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

було затверджено Концепцію військово-морської історії України. Вона 

визначає періодизацію військово-морської історії та її функції як сфери 

знання: світоглядну, виховну, освітню та методологічну. Зазначений документ 

в рамках розвитку системи воєнно-історичної роботи у ВМС ЗС України 

передбачає створення спеціального наукового підрозділу з дослідження 

військово-морської історії України [35]. 

У 2020 році в ЗС України було затверджено Інструкцію з ведення 

Історичного формуляру, Історичної довідки та Журналу бойових дій (далі – 

Інструкція). Ведення цих документів є одним із основних видів воєнно-

історичної роботи та здійснюється для відображення історії створення та 

функціонування військової частини (органу військового управління), 

відомостей про керівний склад, участь у бойових діях щодо захисту 
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суверенітету та територіальної цілісності України, визначних подій мирного 

часу, нагород та відзнак, прикладів виняткової мужності та героїзму особового 

складу тощо [36]. 

За результатами роботи системи воєнно-історичної роботи, її сучасного 

стану та з урахуванням досвіду збройних сил країн-членів НАТО [75–92] з 

питань воєнно-історичної діяльності, воєнно-історичної підтримки 

планування і ведення операцій (бойових дій) у 2020 році в ЗС України було 

затверджено Доктрину з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

(далі – Доктрина). Доктрина визначає основні засади планування, координації, 

здійснення воєнно-історичної роботи у процесі підготовки та застосування 

Збройних Сил України. Вона визначає роль органів військового управління, 

організаційних структур у здійсненні воєнно-історичної роботи та встановлює 

відповідальність за процеси її планування, проведення та результативність. 

Цим документом уточнюється категорійно-понятійний апарат в галузі 

воєнної історії, зазначаються основні напрями, завдання і функції воєнно-

історичної роботи, суб’єкти цієї роботи, а також порядок її планування, 

проведення, контролю та звітності. Окремий розділ Доктрини присвячений  

воєнно-історичній візії (стратегічний меті), яка полягає в створенні ефективної 

системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України з урахуванням 

кращого світового досвіду та національних особливостей, яка спроможна 

об’єднати зусилля всіх складових сектору безпеки і оборони України з 

реалізації державної політики історичної пам’яті у питаннях захисту 

державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів [64]. 

Дисертант також через нормативно-правові акти відстежив проведення 

деяких заходів воєнно-історичної роботи у ЗС України, які були заплановані в 

системі військово-патріотичного виховання ЗС України у 2012–2017 рр. Так, 

у цей історичний період Програма військово-патріотичного виховання у 

Збройних Силах України на 2012–2017 роки містила заходи з реконструкції 

воєнно-історичних подій та відзначення пам’ятних дат української воєнної 
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історії. До Перспективного плану реалізації Програми військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2012–2017 роки були 

включені заходи щодо: 

підготовки проектів Указів Президента України про присвоєння 

почесних найменувань військовим частинам, навчальним закладам та 

установам ЗС України; 

забезпечення публікацій у фахових виданнях наукових підрозділів і 

навчальних закладів Національної академії наук України та Міністерства 

оборони України наукових робіт за результатами воєнно-історичних 

досліджень; 

підготовки та видання журналу “Військово-історичний альманах”; 

організацію військово-історичних поїздок та військово-туристичних 

походів по місцях бойової слави Українського народу. 

Окрім цього, очікувані результати виконання Перспективного плану 

передбачали: розвиток воєнно-історичної роботи у ЗС України; формування у 

особового складу ЗС України повагу до національної воєнно-історичної 

спадщини та воєнної історії; поширення знань про історію, традиції та 

діяльність ЗС України; пропаганду воєнної історії України [65]. 

Друга. Основою дисертації стали опубліковані, а також почерпнуті в 

архівах документи і матеріали, що вводяться автором у науковий обіг. У 

Галузевому державному архіві Міністерства оборони України (ГДАМОУ) 

м. Київ опрацьовані матеріали Секретаріату Головного штабу ЗС України (з 

1994 р. – Генерального штабу ЗС України) та Міністерства оборони України 

(фонд 3657, 13 справ), де зосереджені накази та розпорядження Міністра 

оборони України, листування Міністра оборони України і начальника 

Генерального штабу Збройних Сил України, Київського військового 

гуманітарного інституту (фонд 4248, описи 30258, 30277, 30278, 32344), де 

зберігаються історичний формуляр, плани наукової та науково-технічної 

діяльності, протоколи засідань вчених рад, Головного управління виховної 

роботи (фонд 6401 опис 53169) – історичні довідки, перспективні та річні 
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плани роботи, Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони 

України (фонд 3792, описи 1, 55119, 55288), де містяться історичні довідки, 

плани основних заходів, листування з питань воєнно-історичної роботи  

[66–70].  

Значна кількість матеріалів була опрацьована у Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління України (ЦДАВО). 

Зокрема документи Управління Генштабу Армії УНР 1918–1919 років (фонди 

1077, 1078), нормативно-правові документи, пов’язані зі становленням 

Збройних Сил України (фонди 1, 5233) [71–80]. 

Третя. Велику кількість інформації почерпнуто із інформаційних 

матеріалів, підготовлених у ВНУ ГШ ЗС України, Національному університеті 

оборони України імені Івана Черняховського та Національному військово-

історичному музеї України, зокрема щорічні плани воєнно-історичної роботи 

у ЗС України (2017–2021 рр.), затверджені керівництвом ГШ ЗС України. 

Плани воєнно-історичної роботи у ЗС України включають заходи щодо: 

розробки нормативно-правових актів (документів); організації і проведення 

воєнно-історичних досліджень (виконання науково-дослідних робіт, 

оперативних завдань, проведення дисертаційних досліджень, робота воєнно-

історичних комісій); розробки наукових праць; організації проведення 

конференцій, семінарів та круглих столів; військово-патріотичного виховання; 

музейної та архівної справи. На основі цих плануючих документів здобувач 

відслідкував розвиток воєнно-історичної роботи у ЗС України в 2018–2020 рр. 

[81–85]. 

Четверта. Окрему групу джерел складають науково-довідкові та 

довідникові видання. Для уточнення певних термінів і понять, що 

використовуються у дисертації, використані енциклопедичні словники, 

тлумачні словники, та інше [86–89], які дозволили обґрунтувати об’єкт 

дослідження, з’ясувати визначення, призначення та завдання воєнно-

історичної роботи у ЗС України.  
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Отже, відібрана автором для дослідження джерельна база дозволяє 

здійснити якісний аналіз створення та розвитку системи воєнно-історичної 

роботи у ЗС України та заповнити історіографічну нішу.  

 

 

 

 

 

1.3. Методи наукового дослідження та понятійно-категоріальний 

апарат 

 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на принципах: 

україноцентризму, відповідності національному конституційно-

правовому полю, нормативно визначеним завданням державної політики 

України у сфері оборони та безпеки; 

системності, незалежності від кон’юнктурних політичних, 

інформаційних, корпоративних або нав’язаних ззовні впливів;  

прагнення до наукової об’єктивності та максимального використання 

документальних першоджерел у дослідницькій діяльності; 

комплексності, творчого урахування сучасних вітчизняних та 

зарубіжних профільних теоретико-методологічних доробків й 

полідисциплінарного підходу; 

спрямування на можливість втілення наукових доробків у практику 

військового будівництва та удосконалення функціонування ЗС України. 

За своїм змістом та методологічною основою дисертація носить, 

передовсім, ний характер, і покликана розв’язати діалектично взаємопов’язані 

евристичні завдання: 

побудови, за допомогою ретроспективного дослідження новітнього 

історичного досвіду й застосування комплексу методів наукового пізнання, 

наукової моделі з врахуванням умов збройного конфлікту на Сході України; 
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науково-аналітичного виявлення, на емпіричному матеріалі загальних й 

особливих сутнісних рис та тенденцій удосконалення системи у ЗС України за 

час особливого періоду; 

вивчення й узагальнення інноваційних явищ (рис) воєнно-історичної 

роботи та її значення в асиметричному протистоянні у неконвеційному 

конфлікті, в інтересах подальшого реформування сектору оборони і безпеки 

держави, удосконалення військового будівництва й накопичення повчального 

досвіду. 

Гносеологічну основу дисертації становить комплексне застосування 

опрацьованих першоджерел та наукових джерел, формулювання наукових 

висновків раціонально визначеної сукупності методів наукового пізнання: 

загальнонаукових (філософських) методів; спеціальних наукових методів; 

галузевих методів історичної науки та інструментарію інших 

соціогуманітарних наук. 

При цьому під поняттям методу (грец. methodos – шлях до чогось, 

простеження, дослідження) нами розуміється спосіб досягнення евристичної 

мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та науково-практичного 

практичного осягнення дійсності. Автор при цьому виходив з апробованих, 

усталених поглядів на методологію наукових досліджень, які містяться у 

працях провідних спеціалістів радянських часів, зарубіжних дослідників та 

сучасних українських спеціалістів з теорії й практики наукового пізнання 

[90; 91; 92]. 

Застосування загальнонаукових методів дослідження. 

В основу пізнавального процесу у межах дисертації покладено 

діалектичний метод [93], який спрямовується на студіювання предмету 

дослідження у безперервній динаміці та діалектичній взаємопов’язаності його 

часово-просторових складових. Передовсім, діалектичний підхід дозволяє, 

зокрема, вивчити зародження соціально-політичних передумов до створення 

системи воєнно-історичної роботи та визначити певні тенденції її 

удосконалення. 
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Метод дедукції дозволив визначити загальні дослідницькі пріоритети  з 

метою екстраполяції їх на конкретний подієвий матеріал воєнно-історичної 

роботи у ЗС України. Індуктивний метод став принагідним для формулювання 

загальних тенденцій функціонування цього напрямку діяльності.  

Аналіз і синтез, котрий дав змогу дослідити, передовсім, вивести 

сукупність суттєвих елементів предмета дослідження, розглянути осібно 

провідні елементи процесу устрою й ролі окремих елементів системи воєнно-

історичної роботи у ЗС України (скажімо – командно-управлінської сфери, 

організаційно-штатного устрою наукових структур, підготовки кадрів, тощо), 

згодом синтезувати отримані наукові результати у панорамну картину стану й 

особливостей воєнно-історичної роботи у ЗC України. 

Метод абстрагування [94] дозволив виокремити принципові, характерні 

властивості воєнно-історичної роботи у ЗC України, розмежувати їх від 

другорядних завдань, це мало істотне значення для вилучення повчального 

досвіду, накопичення повчального матеріалу для формулювання науково-

практичних рекомендацій. Окремо зауважимо, що використання зазначеного 

загальнонаукового методу не в останню чергу дозволяє убезпечити 

дослідницький процес від деструктивного впливу інформаційного 

протиборства, поширюваної завідомо хибних відомостей, або такої 

інформації, яка не витримала подальшої верифікації. Крім того, результати 

доцільного наукового абстрагування неодмінно стануть в пригоді при 

створенні науково обґрунтованої перспективної моделі системи воєнно-

історичної роботи у ЗC України. 

Своє місце у методології дослідження посів метод формалізації, 

значення якого, зокрема, зросло з огляду на необхідність формування 

понятійно-категоріального апарату дослідження, адекватного меті і завданням 

дисертації, і особливо – науково-практичним рекомендаціям. Зауважимо, що 

необхідність розробки термінологічного апарату праці багато в чому є 

інноваційним завданням, адже обумовлена як специфікою гібридного 

протистояння. 
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Логічний метод сприяв пізнанню внутрішньої логіки розвитку подій, 

виявленню казуальних (причинно-наслідкових) зв’язків у подіях новітньої 

воєнно-політичної історії України, формулюванню проміжних висновків та 

теоретичних узагальнень за результатами дослідження. Цей же інструмент 

пізнання дозволяє вдаватися до певної виправданої реконструкції подій та їх 

наукової інтерпретації за умов певного дефіциту верифікованих. 

Застосування методів воєнно-історичної науки та інших 

соціогуманітарних наук. 

Науково обґрунтовані воєнно-історичні знання про звитягу й трагедії 

попередніх поколінь та сучасного українського народу виступають однією із 

наріжних ланок, яка забезпечує громадянську єдність та духовний зв’язок між 

поколіннями. ні дослідження, поширення їх результатів  через систему освіти 

сприяє консолідації української політичної нації, формуванню військово-

патріотичного духу, поваги до захисників Вітчизни, усвідомленню історичних 

чинників утворення Української держави  та місця українського народу у 

знаменних подіях світової історії ХХ–ХХІ століття. 

Саме ні студії несуть особливе наукове й світоглядове навантаження з 

погляду запобігання (за доби т.зв. глобалізації та негативних зовнішніх 

інформаційних впливів) ерозії національної культури та ментальності, 

уніфікації духовного буття українського громадянства, загрозам праву нашого 

народу на власну цивілізаційну самобутність, традиційну соціокультурну 

орієнтацію, національну гідність. 

Концептуальна конфліктність у поглядах на ключові ні події 

ХХ століття, рівно як і на поточні воєнно-політичні події, виступає серйозною 

перешкодою для зміцнення легітимності національної державності, 

мобілізації духовних сил українського народу на розв’язання стратегічних 

проблем розвитку України. Кон’юнктурне використання або тенденційне 

тлумачення згаданого історичного матеріалу перетворює його на знаряддя 

політичного протистояння, розпалення міжнаціональної ворожнечі, 

ксенофобії, національної або релігійної нетерпимості з боку окремих 
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політичних формувань та громадських організацій, ускладнює діалог між 

суспільними, національними, регіональними спільнотами, ставить під загрозу 

збереження громадянської злагоди й територіальної цілісності України, а 

також відкриває шлях до маніпулювання історичною свідомістю зі сторони 

зовнішніх сил. 

Водночас, з наукового погляду, існує актуальне дослідницьке завдання 

із теоретичного узагальнення усебічного впливу сучасного збройного 

конфлікту на Сході держави на історичну долю українського народу, 

утвердження у суспільній свідомості пам’яті про найбільш значущі для його 

відтворення й життєдіяльності події військового минулого в інтересах 

суверенного державотворення й цивілізаційного поступу України. Існує 

необхідність поглибленого студіювання низки провідних воєнно-історичних 

подій та процесів на основі подальшого виявлення й впровадження у науковий 

обіг документальних та інших джерел, застосування новітніх методів 

історичних досліджень. 

У свою чергу, активізація них досліджень сприятиме поширенню серед 

міжнародної спільноти наукової інформації щодо історичних підстав 

легітимності та територіальної цілісності України, підготовці науково 

обґрунтованих рекомендацій вищим органам влади та управління з розробки 

та провадження оптимальної моделі військової політики в Україні та 

удосконалення методики й змісту викладання військової історії в системі 

освіти МО України. 

Водночас доцільно виходити з того, що дослідження як такі носять 

комплексний характер, адже «події воєнної історії багатошарові й 

надзвичайно складні» [93, с. 16-17]. Розуміння перебігу збройного 

протистояння неодмінно повинно спиратися на глибоке й всебічне урахування 

геополітичних й міжнародних реалій, особливостей попереднього, 

докризового розвитку відносин між ворогуючими сторонами, економічних 

чинників й політичного життя суспільств, їх духовно-культурної сфери, 

військово-промислових й військово-технічних можливостей тощо. Тому 
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дисертація закономірно базується на одночасному застосуванні саме методів 

не тільки історичної науки, але низки соціогуманітарних наукових дисциплін. 

Говорячи про застосовані автором методи історичної науки та її воєнно-

історичної галузі [95; 96; 97; 98; 99], назвемо власне історичний метод, який 

дозволив дослідити саме перебіг, розвиток військових подій та участь в них 

військовослужбовців ЗС України, а крім того (що вкрай важливо з погляду 

фундаментальних них досліджень) надав можливість розглянути систему 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України як своєрідний фокус 

історичних процесів та важливий етап воєнної історії України як такої. 

Ретроспективний метод  сприяв розгляду предмету дослідження в 

зв’язку з конкретним історичним умовами, виявленню комплексу 

ретроспективних причин, що посприяли створенню системи воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України, а головне – дозволив вивчити 

участь ЗСУ у бойових діях у контексті суперечливої ретроспективи 

військового будівництва та життєдіяльності української армії з часів набуття 

незалежності у 1991 році. 

Діахронний метод покладено в основу періодизації створення та 

розвитку системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, він же 

дає змогу висвітлити якісні зміни (етапи) національного військового 

будівництва.  

Порівняльно-історичний метод слугує для виявлення єдиного, 

загального і особливого у системі воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України, порівняння характеру конфлікту в Україні з іншими локальними 

війнами (конфліктами) кінця ХХ – початку ХХІ ст., і, що вельми важливо, для 

проведення компаративного (типолого-порівняльного) співставлення подій 

АТО з іншими неконвенційними (асиметричними) конфліктами сучасності в 

інтересах збагачення не тільки досвіду оперативного мистецтва, але й 

розвитку капітальних інноваційних досліджень новітніх (нетрадиційних) явищ 

у воєнно-політичних процесах сучасного світу. 



 52 

Генетичний метод пізнання дозволяє розкрити походження системи 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, її місця в становленні 

оборонно-безпекових проблем. 

Військово-статистичний (кліометричний) метод дав змогу дослідити в 

динамці сили і засоби системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України, вивести інші кількісні та якісні покажчики, котрі характеризують 

перебіг військових дій та неодмінні при формуванні наукових (математичних) 

моделей процесу розвитку дослідженої системи. 

Методи історико-джерелознавчого аналізу («критики джерел») вкрай 

важливі при оцінці походження джерела емпіричної інформації, її повноти й 

достовірності, впливу соціальної зацікавленості та інших суб’єктивних 

чинників на походження відомостей, критичного співставлення джерел 

певного походження з іншими. Такий підхід має суттєве значення за умов 

якісного опрацювання документів різного походження. 

Певною підпорядкованою мірою у дослідженні використані допоміжні 

методи воєнно-історичної науки: військова історіографія (поступово 

створюється по «гарячих слідах» історіографія конфлікту на Сході України), 

військове джерелознавство, геральдика, вексилологія, фалеристика тощо. 

Значний дослідницький ефект дає застосування методів інших 

соціогуманітарних наук. Так, порівняльно-правовий метод є продуктивним з 

погляду вивчення формування (еволюції, удосконалення) законодавчої та 

нормативно-розпорядчої бази воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України. 

У ході виконання роботи корисним є і економіко-статистичний метод, 

без якого неможливе вивчення питань ефективності фінансово-економічного  

й матеріально-технічного забезпечення системи воєнно-історичної роботи у 

Збройних Силах України. 

Методи і прийоми політичної науки (політології) та теорії державного 

управління мають бути застосовані для вивчення: 
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стану державно-політичної й суспільної організації держави в цілому, 

місця й ролі в ній сектору оборони і безпеки та воєнно-історичної роботи; 

ідеологічних поглядів та програмних настанов (та їх еволюції) 

провідних партійно-політичних сил України стосовно проблем формування 

історичної пам’яті тощо; 

ступеня адекватності політико-управлінських механізмів відносно 

реальних потреб воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України в 

особливий період; 

еволюції (пристосування) системи управління до зовнішньополітичних і 

воєнно-політичних викликів, конкретних потреб проведення воєнно-

історичної роботи у ЗС України. 

Відповідно до гіпотези та концептуальних ідей дослідження, 

конкретизованих у науковому завданні, меті й завданнях дисертації автором 

визначено евристичну структурно-логічну схему дослідження, котра включає 

в себе такі етапи: 

1. Обґрунтування актуальності, наукової та прикладної (службової) 

доцільності дослідження теми. Для цього вивчено пріоритети у галузі 

забезпечення національної безпеки України, закріплені у відповідних 

законодавчих актах, Стратегії національної безпеки України, нормативно-

розпорядчих документах. Досліджено й дано оцінку стану наукової розробки 

теми у спеціальних виданнях військових формувань України та відкритій 

літературі, вивчено типологічно схожий світовий військовий та воєнно-

політичний досвід. На основі цього оцінено як високі рівень актуальності, 

новизни та практичної значущості теми дисертації. 

2. Визначення наукової гіпотези, завдань й методів дослідження. 

Вивчення стану наукової розробки дозволило висунути наведену вище 

гіпотезу та науково обґрунтовані припущення, на основі яких сформульовані 

завдання дослідження. Додатково вивчена наукова література щодо 

загальнонаукових методів, методів правових та спеціальних досліджень – як 

способів досягнення цілей дослідження, сукупності прийомів та операцій 
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теоретичного або практичного освоєння дійсності. Відібрані адекватні 

завданням дослідження загальнонаукові, спеціальні методи військової, 

історичної, правничої, соціологічної, політичної науки тощо. Автор 

визначився із базовим поняттями (понятійно-категоріальним апаратом) 

дослідження. 

3. Пошук, цілеспрямований відбір та вивчення емпіричного матеріалу. 

Керуючись концептуальними ідеями, нами визначено та вивчені провідні 

групи джерел емпіричного матеріалу, в основі яких опинилися узагальнюючі 

матеріали щодо досвіду воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

4.Теоретичне оброблення результатів дослідження. Автор, виходячи із 

завдань дослідження та плану, підготував рукопис із проміжними висновками 

по кожному структурному елементу праці. 

5. Підсумкове теоретичне узагальнення результатів дослідження та 

визначення шляхів подальшого студіювання теми. Проведено теоретичне 

узагальнення та подано нове наукове розв’язання актуального наукового 

завдання, сформульовано науково обґрунтовані рекомендації  щодо 

удосконалення системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України. 

Формування категорій у галузі воєнно-історичної роботи у Збройних 

Силах України – складний і багатогранний процес, пов’язаний з тривалою 

теоретичною і практичною діяльністю. При цьому практика складає вихідний 

пункт, основу і мету їх створення. 

Загальні категорії мають відношення до всіх складових воєнного 

будівництва. До них належать визначення таких понять, як збройні сили, 

збройна боротьба, стратегія, оперативне мистецтво, тактика тощо. До 

часткових категорій належать види воєнних дій, форми і способи застосування 

військ (сил) тощо.  

Під терміном розуміється слово або словосполучення, яке є назвою 

певного поняття, наприклад, оборона, наступ, форма, спосіб, система та ін. 

Терміни “система воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України”, 
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“форми і методи воєнно-історичної роботи” відносяться до часткових 

категорій.   

Визначення – це пояснення, яке розкриває сутність поняття. Як правило, 

пояснення формулюється у вигляді одного речення. 

На сьогодні за певних об’єктивних і суб’єктивних причин відсутні єдині 

визначення багатьох понять, категорій, термінів за проблематикою нашого 

дисертаційного дослідження. Об’єктивні причини, перш за все, пов’язані із 

тривалим процесом становлення системи воєнно-історичної роботи у ЗС 

України. Саме її розвиток зумовлює необхідність постійного уточнення 

змістовної частини багатьох понять, категорій, термінів, оскільки вони 

відображають найсуттєвіші сторони воєнно-історичної науки. Суб’єктивні 

причини, з одного боку, лежать у площині різного тлумачення військовими 

фахівцями об’єктивних процесів і явищ, що відбуваються з розвитком форм і 

методів воєнно-історичної роботи у ЗС України. З іншого боку, вони пов’язані 

з намаганням пристосувати застарілі поняття, категорії, терміни до нових умов 

або з необґрунтованим використанням термінологічного апарату, який 

використовується військовими фахівцями інших країн і не завжди відповідає 

стану розвитку вітчизняної воєнної науки.  

Науковим фундаментом сучасної воєнної  теорії є історичний досвід. 

Практика життя підтверджує, що фактично жодне принципове питання 

сучасної воєнної науки взагалі і воєнного мистецтва зокрема не може бути 

успішно вирішеним без всебічного врахування і творчого використання 

історичного досвіду, оскільки він є джерелом і базою руху вперед. 

Війна – суспільно-політичне явище, що являє собою крайню форму 

розв’язання соціально-політичних, економічних, ідеологічних, національних, 

релігійних, територіальних та інших протиріч між державами, народами, 

націями, класами і соціальними групами засобами воєнного насилля [100, с. 

166]. 
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Воєнна наука – система знань про характер, закони війни, шляхи її 

запобігання, будівництво і підготовку збройних сил і країни до війни, способи 

ведення збройної боротьби [100, с. 197].  

Основним предметом воєнної науки є збройна боротьба. 

Воєнна наука досліджує специфічні сторони війни, які жодна інша 

галузь знань не може пізнавати. Це насамперед: 

проблеми збройної боротьби з урахуванням залежності її ходу і 

результату від співвідношення економічних, морально-політичних, науково-

технічних і військових можливостей воюючих сторін;  

форми і способи підготовки і ведення воєнних дій в стратегічному, 

оперативному і тактичному масштабах; 

склад, організацію і технічне оснащення збройних сил;  

проблеми військового навчання і виховання, підготовки населення і 

мобілізаційних ресурсів до війни;  

зміст, форми і методи управління військами (силами) в мирний і воєнний 

час;  

взаємозв’язок війни і збройної боротьби з політикою і економікою, а 

також їх вплив на політичне і економічне забезпечення будівництва, 

підготовки і бойового застосування Збройних Сил. 

Воєнна наука, як система знань, охоплює значну кількість 

взаємопов’язаних теорій, дисциплін. На сучасному етапі виділяють наступні 

основні галузі (складові частини) воєнної науки:  

загальні основи (загальна теорія);  

теорія воєнного мистецтва;  

теорія будівництва збройних сил;  

теорія військового навчання і виховання;  

теорія військової економіки і тилу збройних сил (логістики);  

теорія управління збройними силами;  

теорія озброєння і військової техніки; 

теорія видів збройних сил; 
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воєнна історія. 

Дана структура воєнної науки, природно, не є незмінною. Із 

збільшенням діапазону, глибини і об’єму знань структура воєнної науки 

уточнюється і удосконалюється, з’являються нові складові частини або 

розділи всередині їх, змінюється характер взаємозв’язків між ними. Цьому 

сприяють також процеси інтеграції і диференціації знань, які характерні для 

сучасної науки, в тому числі воєнної. 

Воєнна історія має два значення: 

1) процес розвитку військової справи з найдавніших часів до наших днів; 

2) наука, що вивчає війни і збройні сили минулого, розвиток засобів, 

форм і способів ведення збройної боротьби. 

Воєнна історія як наука. В загальній системі наук, в системі військово-

теоретичних знань воєнна історія посідає особливе місце. За предметом 

дослідження і своїм змістом вона з одного боку, є галуззю загально-історичної 

науки, а з другого – складовою частиною воєнної науки, будучи історичною 

базою для її розвитку [64, с. 10]. 

Воєнна історія є суміжною, стиковою наукою і займає в системі знань 

пограничне положення. Вона виступає, як історична наука, і одночасно, як 

воєнна наука. 

В ході воєнно-історичних досліджень виявляються закономірності і 

тенденції процесу розвитку збройних сил і воєнного мистецтва, 

узагальнюється воєнний досвід. Воєнна історія збагачує воєнну науку 

конкретними матеріалами і досвідом, містить теоретичні і практичні 

рекомендації з удосконалення військової справи, дозволяє передбачати шляхи 

її подальшого розвитку. 

Воєнна історія базується на минулих фактах, подіях, процесах. Вона має 

справу з явищами, які вже відбулися. Ця обставина надає її змісту не 

гіпотетичного характеру, а конкретності і доказовості. Однак воєнна історія не 

може надавати рекомендації, що підходять для будь-яких умов. Механічне 

перенесення досвіду минулого до сучасності буде грубою помилкою. 
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Неправильною була б і спроба використовувати воєнну історію лише як 

своєрідний ілюстративний матеріал, як збірник прикладів для доведення тих 

чи інших теоретичних висновків, положень воєнної науки. 

Завдання воєнної науки – використовувати уроки, висновки з воєнно-

історичного досвіду, виявлені закономірності і тенденції в розвитку військової 

справи. 

Воєнна історія має фактологічну і узагальнюючу сторони. Правильні 

узагальнення можна зробити, лише спираючись на достовірні факти. Описова 

історія точно фіксує військові події, а узагальнюючий військовий досвід 

відповідає на питання: коли і чому та або інша подія відбулася, як часто 

повторювалась, які закономірності діяли при цьому і як підсумок – яка ступінь 

імовірності їхнього повторення в майбутньому.  

Отже, добування, накопичення і узагальнення фактичного матеріалу для 

пізнання закономірностей і тенденцій розвитку військової справи – головне 

завдання воєнної історії. 

В сучасних умовах воєнна історія включає наступні основні складові: 

історію війн; історію воєнного мистецтва; історію воєнної думки; історію 

будівництва збройних сил; історію озброєння і військової техніки. 

Крім того, спеціальними складовими воєнної історії, без яких 

неможливе здійснювати дослідження такого надзвичайно складного 

суспільного явища, як війна, є: воєнна історіографія; воєнно-історичне 

джерелознавство; воєнна археографія; воєнна археологія; воєнна статистика. 

[33, с. 2] 

Усі складові воєнної історії, маючи свою внутрішню структуру, тісно 

взаємопов’язані і взаємозалежні. Провідними є історія війн та історія воєнного 

мистецтва. 

Історія війн є фактологічною основою воєнно-історичної науки в цілому. 

Вона досліджує соціальну сутність війн як особливого суспільного явища, 

розкриває причини та соціально-економічні умови її виникнення, політичні, 

військово-стратегічні цілі, характер і особливості конкретних війн, оцінює 
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сили і плани сторін, розглядає хід воєнних кампаній, операцій, боїв, аналізує 

їх підсумки, визначає вплив даної війни на розвиток суспільства [33, с. 2]. 

Історія воєнного мистецтва досліджує процес виникнення і еволюції 

форм і способів ведення збройної боротьби, виявляє закономірності, тенденції, 

принципи розвитку стратегії, оперативного мистецтва і тактики [33, с. 2]. 

Історія будівництва збройних сил досліджує виникнення і розвиток 

збройних сил, їх видів і родів військ [33, с. 2]. 

Історія озброєння і військової техніки вивчає процес виникнення і 

удосконалення різних озброєнь і зразків військової техніки, його 

закономірності і тенденції, розкриває характер впровадження нової зброї і 

техніки у війська, їх застосування в практиці бойової підготовки і бойових дій, 

встановлює рівень живучості і надійності зброї в ході воєнних дій, ступінь і 

характер їхнього впливу на будівництво збройних сил і воєнне мистецтво [33, 

с. 2]. 

Історія воєнної думки вивчає розвиток воєнно-теоретичних поглядів під 

впливом економічних, соціально-політичних та інших факторів на природу і 

характер війн, їх підготовку і ведення, на проблеми будівництва збройних сил 

і воєнного мистецтва [33, с. 2]. 

Воєнна історіографія вивчає зміст, закономірності і тенденції, етапи 

розвитку, завдання і проблеми самої воєнної історії в сучасну епоху [33, с. 3]. 

Воєнно-історичне джерелознавство включає вивчення і аналіз воєнно-

історичних джерел, теорії і практики їх виявлення і використання у воєнній 

історії [33, с. 3]. 

Воєнна археографія – спеціальна галузь воєнної історії, що займається 

розробкою принципів, методів і правил відбору і публікації військових 

документів, насамперед архівних [33, с. 3]. 

Воєнна археологія по речових джерелах вивчає діяльність людей у 

військовій галузі, визначає їхнє відношення до минулих воєнних дій. 

Воєнна статистика розглядає, аналізує і узагальнює кількісні показники 

в їх діалектичному взаємозв’язку і взаємозалежності з якісною 

характеристикою таких історичних явищ і процесів, як: основні елементи 
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військової могутності держави, організація, забезпечення і підготовка 

збройних сил до війни, хід збройної боротьби, її результати і наслідки. 

Досліджує також закономірності цих явищ в конкретних історичних умовах. 

Головні задачі воєнної статистики: виявлення, збір, наукова обробка і аналіз  

статистичних даних конкретних явищ і процесів військової справи [33, с. 3]. 

Функції воєнно-історичної науки  

Як і будь-яка наука, воєнна історія виконує певні функції, що 

характеризують її теоретичне і практичне значення для прогресивного 

перетворення суспільного життя.  

Функції воєнної історії: світоглядну, методологічну, освітню та виховну 

. 

Воєнно-історична наука аж ніяк не обмежується тільки відтворенням 

фактичної сторони подій. Мета її полягає в тому, щоб не тільки відновити 

картину військового минулого, а й досліджувати його в єдиному 

закономірному історичному процесі. А це неминуче виводить дослідника на 

виявлення історичних закономірностей, загального і типового. Історичні 

закономірності військові історики можуть відкривати і формулювати самі, 

можуть їх запозичувати з інших наук. Тим самим воєнна історія як наука є 

активним і рівноправним учасником формування наукової картини розвитку 

суспільства в цілому. Цим вона виконує світоглядну функцію. 

Методологічна функція полягає в тому, що воєнно-історична наука, 

відображаючи об'єктивну істину в поняттях, категоріях, закономірностях, дає 

можливість використовувати їх в дослідженнях інших наук, застосовувати 

вироблені нею методи наукового пізнання дійсності. Розкриваючи діяльність 

людей в різні історичні епохи вона вказує їм шлях, озброює конкретними 

формами і способами діяльності у військовій області [64, с. 10]. 

Освітня функція військової історії полягає в тому, що вона несе в собі 

величезний заряд знання, необхідний військовим кадрам в їх повсякденній 

діяльності і на полях битв. Озброюючи військові кадри конкретними знаннями 

з воєнно-історичних питань щодо теорії і практики підготовки і ведення 
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бойових дій, вона закладає фундамент широкого військового кругозору, є 

ефективним засобом вдосконалення оперативно-тактичного мислення, 

допомагає вирішувати завдання які стоять перед військами [64, с. 10]. 

Виховна функція виражається великими можливостями воєнної історії 

для формування у військовослужбовців високих морально-психологічних 

якостей. Правдиве і яскраве відтворення сторінок героїчного минулого, 

беззавітного служіння Батьківщині, показ традицій народу і армії, історії його 

боротьби за незалежність сприяють підвищенню морального духу, виховання 

почуття патріотизму, віри в свої сили, відданості Батьківщині, своєму 

народові, готовності проявити мужність і героїзм, до кінця виконати свій 

військовий обов’язок [64, с. 10]. 

Отже воєнно-історична наука вирішує найважливіше завдання - 

вивчення і узагальнення військового досвіду, що має теоретичне і практичне 

значення для зміцнення обороноздатності країни. Воєнна історія озброює 

військовослужбовців необхідними знаннями історичного досвіду діяльності 

військових кадрів в конкретній обстановці, розширює кругозір, сприяє 

розвитку оперативно-тактичного мислення, є важливим засобом виховання 

військовослужбовців.  

Система воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

відноситься до класу соціальних систем. Соціальні системи мають у своєму 

складі людей, які визначають процес функціонування систем. У соціальних 

системах суб’єктом і об’єктом управління є людина (підрозділ, військовий 

колектив, військова частина, збройні сили, організації тощо).  

Соціальним системам властиві різні рівні невизначеності (не 

передбачуваності) у процесі реалізації рішень. Не випадково у світовій 

практиці отримати статус професіонала легше в технічних системах, дещо 

складніше в біологічних і надзвичайно важко в соціальній. 

Систему воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України можна 

розглядати з точки зору структурного підходу, що полягає у виділенні 

елементів системи та зв’язків між ними, та функціонального підходу, який 
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полягає у визначенні функцій системи та її елементів, спрямованих на 

досягнення мети. 

Відповідно до структурного підходу основними системоутворюючими 

елементами системи є:  

об’єкт – явище, предмет, особа, на які спрямована певна діяльність, увага 

і т. ін.; 

предмет – одна із функцій, властивостей, характеристик об’єкта;  

мета – усвідомлене передбачення бажаного результату, керівництво до 

дії, яке зумовлює пошук засобів і шляхів досягнення результату; 

елемент – частина системи з чітко визначеними властивостями, що 

виконує певні функції; 

компонент – будь-яка частина системи, яка певним чином взаємодіє з 

іншими частинами (підсистемами, елементами); 

суб’єкт – особа, організована група осіб, які виконують властиву їм 

діяльність, спрямовану на досягнення мети, виконання суспільно значущих 

функцій; 

засоби – предмети, за допомогою яких досягають мети. 

Аналіз наведеного визначення дає підстави стверджувати:  

об’єкт воєнно-історичної роботи особовий склад Збройних Силах 

України 

предмет – історична свідомість особового складу; 

Отже, система воєнно-історичної роботи у ЗС України – це сукупність 

функціонально взаємопов’язаних сил, засобів, технологій і методик впливу на 

історичну свідомість для якісного виконання ним поставлених бойових 

завдань [64, с. 14]. 

Воєнно-історична робота – скоординована діяльність органів 

державного та військового управління, посадових осіб, освітянських та 

наукових установ, патріотичних громадських організацій яка спрямована на 

проведення наукових досліджень з актуальних проблем воєнної історії та 

впровадження здобутих наукових знань у практику військового будівництва, 
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підготовки і застосування військ (сил), а також  проведення комплексу 

спланованих заходів з вивчення вітчизняної та зарубіжної воєнної історії,  

національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців і громадян України [64, с. 6]. 

Головна мета воєнно-історичної роботи в Збройних Силах України 

полягає в ефективному використанні набутих воєнно-історичних знань та 

практичного досвіду в інтересах розвитку ЗС України, забезпечення 

необхідного рівня бойової готовності та боєздатності військ (сил), постійного 

нарощування їх спроможностей, формування високого морально-бойового 

духу захисників України; 

Основними напрямами воєнно-історичної роботи в Збройних Силах 

України є:  

Воєнно-історичні дослідження та впровадження їх результатів. 

Збір, узагальнення та розповсюдження досвіду підготовки та бойового 

застосування військ (сил); 

Воєнно-історична діяльність в процесі навчання військових кадрів; 

Воєнно-історична діяльність в процесі патріотичного виховання 

військовослужбовців і громадян України та формування їх готовності до 

захисту Батьківщини[64, с. 10]. 

У системі воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України і її 

підсистемах (керованій і керуючій) простежуються однорідні групи елементів, 

які утворюють своєрідні системи меншого рівня – підсистеми.  

Матеріально-технічна підсистема являє собою пропорційне поєднання 

засобів матеріально-технічного забезпечення, що можуть бути використані в 

інтересах ефективного функціонування системи воєнно-історичної роботи у 

ЗС України. 

Технологічна підсистема ґрунтується на поділі діяльності суб’єктів за 

складовими морально-психологічного забезпечення, стадіями, елементами, 

окремими операціями та процедурами впливу, у тому числі й алгоритмом 

діяльності командирів (начальників), органів воєнно-історичної роботи; 
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включає особливий набір правил, норм та методик, які визначають 

послідовність операцій у процесі воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Організаційно-управлінська підсистема ґрунтується на чіткому 

розподілі повноважень між органами військового управління, створенні та 

забезпеченні ефективного функціонування системи управління тощо, 

дозволяє раціонально використовувати сили, засоби, отримувати відповідну 

інформацію в інтересах воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Соціальна підсистема – сукупність соціальних відносин (морально-

психологічний стан військовослужбовців та військових колективів), що 

виникають внаслідок спільної діяльності особового складу, соціальних груп 

військовослужбовців, військових колективів. До підсистеми належить об’єкт, 

суб’єкти (сили) воєнно-історичної роботи та соціальний простір, у якому 

відбувається їх взаємодія. Соціальна підсистема визначає мету і завдання 

воєнно-історичної роботи у ЗС України, формує принципи і методи її 

організації. 

Підсумовуючи розглянуті нами методологічні підходи зауважимо, що 

питання воєнно-історично роботи у ЗС України пов’язані зі знаннями 

різноманітних наук. Методологічною основою дисертаційного дослідження 

обрано принципи науковості, об’єктивності, історизму, комплексності та 

всебічності, дослідження явищ у їх розвиткові, взаємозв’язку та 

взаємозалежності; філософські категорії загального й одиничного, 

характерного та особливого, причини і наслідків, форми і змісту, системи, 

структури і елемента, цілого і частини та ін. Дотримання вказаних принципів 

дозволило автору уникнути таких суттєвих хиб, як непослідовність, 

неконкретність, суб’єктивізм, безсистемність, відірваність від історичних 

реалій у викладенні матеріалу, його узагальненні, в отриманні результатів і 

виробленні висновків. 

 

 

Висновки до розділу 1 
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Аналіз наукового доробку за обраною темою засвідчив, що, з питань 

воєнно-історичної роботи опрацьовано незначну кількість публікацій. В 

зарубіжних наукових студіях, у тому числі і дисертаційних дослідженнях 

питанням воєнно-історичної роботи приділяється серйозна увага. Водночас у 

вітчизняній історіографії відсутнє комплексне, системне дослідження 

проблематики становлення та розвитку, організації та здійснення воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України, що й обумовило підготовку цієї 

дисертації. 

У концептуальних нормативно-правових актах (документах), що 

увійшли до джерельної бази дисертації, сформовано засади створення системи 

воєнно-історичної роботи в ЗС України та її проведення, вивчення військового 

сегменту національної історії та розроблення й впровадження системи 

документальної фіксації, відбору та систематизації бойового досвіду, 

запровадженої у ЗС України. Зазначене стало підґрунтям для здійснення 

фундаментальних воєнно-історичних досліджень у ЗС України. 

Водночас, проаналізувавши законодавчі та інші нормативно-правові 

акти у сфері воєнної історії здобувач прийшов до висновку, що в України до 

цього часу ще не створена загальнодержавна система воєнно-історичної 

роботи: відсутній уповноважений на виконання цієї функції державний орган 

та вертикаль воєнно-історичних структур в центральних органах виконавчої 

влади. На думку здобувача, суб’єкти законодавчої ініціативи в Україні мають 

негайно розпочату роботу зі створення державної системи воєнно-історичної 

роботи. 

Задля досягнення мети і виконання висунутих завдань автор застосував 

широкий спектр принципів та методів наукового пізнання – загальнонаукових, 

спеціальних та міждисциплінарних. Застосування сучасного понятійного 

апарату і дослідницького інструментарію створили передумови для успішного 

виконання кваліфікаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ВОЄННО-ІСТОРИЧНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 

2.1. Досвід воєнно-історичної роботи на теренах України та його 

врахування у військовому будівництві 

 

Питанням воєнної історії в арміях різних країн завжди приділялась 

велика увага. Можна привести чимало прикладів того, як військова історія 

актуалізується в сучасних воєнних доктринах, геополітичних рішеннях, 

стратегічному плануванні, мобілізаційних планах, оперативних розробках, 

постановці військового навчання і т.п. З огляду на перспективи практичного 

використання військово-історична наука має високий рейтинг і попит, 

оскільки безпосередньо впливає на рівень обороноздатності тієї чи іншої 

держави. Нехтування напрацюваннями істориків війн, відсутність належної 

уваги до організації та фінансування досліджень у цій ніші обертається 

неминучим відставанням з усіма негативними наслідками [1]. 

Особливого значення врахування воєнно-історичного досвіду набуло в 

умовах тривалого збройного конфлікту на Сході України. У зв’язку з чим 

повчальним буде провести аналогії з буремними подіями сторічної давнини. У 

період Української революції 1917–1921 років українська нація після 

тривалого поневолення та перебування під владою чужеземних імперій, 

вступила в нову епоху – епоху державотворення, одним із атрибутів держави 

стали її збройні сили [2]. Дослідження організації і проведення воєнно-

історичної роботи в Армії УНР дасть змогу з’ясувати як безпосередньо вона 

впливала на обстоювання української державності. Аналіз наукових праць [3–

6] свідчить, що воєнно-історична робота в Армії УНР не залишилась поза 

увагою вітчизняних дослідників, проте їхні праці не мають спрямованого та 

цілісного характеру, що висвітлював би саме цю галузь. Армія УНР мала 
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чимало недоліків у своїй організації, проте у її діяльності були і сильні 

сторони, це зокрема, організація і проведення воєнно-історичної роботи. 

Матеріали архівних фондів та дослідження цієї проблематики сучасних 

українських істориків дозволили оцінити значення, яке приділяли воєнно-

історичній роботі в Армії УНР та внесок цієї діяльності у загальну справу 

боротьби за державність [3]. 

Українська національно-демократична революція 1917–1921 рр. 

зруйнувала імперську систему влади, дала поштовх демократичним процесам 

у війську. На початку cтворення Армії УНР, у період Центральної Ради, 

керівництво республіки не приділило особливої уваги організації і 

проведенню воєнно-історичної роботи у війську. Центральна Рада, висунувши 

гасло автономії у рамках Російської Федерації, припустилася фатального 

прорахунку у воєнній доктрині, коли відмовилася будувати власні збройні 

сили. Домагання військовиків на чолі з генералом Павлом Скоропадським 

негайно створити регулярну українську армію ігнорувалися, а постанови 

військових з’їздів виконувалися повільно. Лише більшовицький переворот у 

Петрограді й загроза нового поневолення червоною Москвою змусили 

Центральну Раду під кінець 1917 р. розпочати військове будівництво. Однак у 

процесі військового будівництва залишилася в тіні воєнно-історична робота, 

не використовувався багатий досвід російської армії у цій галузі, оскільки з 

перших днів існування УНР довелося захищатися від експансії більшовицької 

Росії. Організація та проведення воєнно-історичної роботи кардинально 

змінилися за Гетьманату, а пізніше Директорії.  

Основи воєнно-історичної роботи в українському війську були закладені 

в добу Української держави гетьмана П. Скоропадського. Прийшовши до 

влади в Україні, гетьман П. Скоропадський, маючи у своєму розпорядженні 

багато високоосвічених спеціалістів із досвідом воєнно-історичної роботи в 

російській армії, ужив усіх заходів щодо запровадження цієї роботи. Так, вже 

17 липня 1918 р. наказом Військового міністра при Генеральному штабі була 

створена спеціальна воєнно-історична комісія і військовий архів у складі 41 
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досвідченого генерала і полковника. Очолив комісію колишній професор 

Академії Генштабу, а в роки Першої світової війни – начальник штабу 

Румунського фронту генерал-поручник Микола Головін – активний член 

Київського воєнно-історичного товариства і співредактор “Науково-

військового вісника” [4]. Комісія зібрала велику кількість документів, що 

стосувалися подій на Південно-Західному та Румунському фронтах, для 

відтворення хроніки Першої світової війни. Разом зі створеним Державним 

воєнно-історичним музеєм у Києві вона підпорядковувалася Воєнно-

науковому відділові Головного управління Генштабу [5]. Саме її зусиллями в 

Києві було засновано “Воєнно-науковий журнал армії і флоту України”, який 

публікував узагальнюючі статті й спеціальні розвідки з воєнної історії.  

У результаті антигетьманського повстання восени 1918 р. до влади 

прийшла Директорія, яка відновила УНР. За часів Директорії, вже на початку 

1919 р., у складі Генерального штабу розгорнув діяльність Воєнно-історичний 

відділ на чолі з талановитим організатором Михайлом Обідним. Відділ, що 

складався із 14 працівників підпорядковувався Другому генерал-

квартирмайстерові Сергію Дядюші [6]. Важливим фактором, який сприяв 

розвитку воєнно-історичної роботи в Армії УНР, став перехід на бік 

Директорії групи генералів і полковників гетьманського Генштабу: 

С. Дядюши, М. Юнаківа, С. Дельвіга, В. Сальського, В. Петріва, В. Сінклера 

та інших.  

У складних умовах безперервних бойових дій Армії УНР  

у 1919–1920 рр. Воєнно-історичний відділ налагодив збір документів і 

матеріалів із історії збройної боротьби. Його діяльність забезпечувала аналіз і 

розуміння військових-політичних процесів, бойових дій, сприяла піднесенню 

бойового духу українського війська, залишала величезний доробок для 

істориків. 

Наказом по Армії УНР влітку 1920 р. відділ було реорганізовано у 

Військово-історичну управу Генштабу, яку очолив полковник Генерального 

штабу Борис Сулковський – ініціатор заснування «Воєнно-історичного 
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вісника», який, за його словами, «… мав на меті поміщення фахових, 

стратегічних і тактичних оглядів, життєписів видатних лицарів та вождів 

нашого війська, історичних мемуарів, спогадів, оповідань, хроніки, а рівно ж 

фотографій, малюнків війни і взагалі визвольного руху українського 

відродження» [6]. 

Зважаючи на непересічне виховне значення воєнно-історичної роботи у 

військах, Головний Отаман С. Петлюра видав низку наказів щодо її 

поліпшення. Зокрема, 13 серпня 1920 р., звертаючись до Військового міністра 

В. Сальського, він вимагав активізувати діяльність Воєнно-історичних відділів 

при штабах Армії УНР і дивізій щодо збору і збереження документів та 

матеріалів [8].  

Новий начальник управи Василь Сигарів восени 1920 р. опрацював 

Положення про цей важливий орган, метою якого було «дослідження воєнної 

історії України, збір воєнно-історичних матеріалів з сучасної боротьби за 

визволення та минувшини.., заохочувати вояків та громадянство і поширення 

серед них історичних знань і любові до рідної Батьківщини». Згідно з 

Положенням управа тепер мала воєнно-історичний, видавничий відділи та 

військовий архів [9]. 

У листопаді 1920 р., коли під тиском більшовиків Армія УНР була 

змушена залишити Волинь та інтернуватися на територіях, зайнятих 

поляками, В. Сигарів отримав завдання розгорнути воєнно-історичну роботу в 

таборах інтернованої Армії УНР. У січні 1921 р. він запропонував 

командуванню свою концепцію організації роботи в нових умовах – у 

кожному таборі мати представника Генштабу з питань воєнно-історичної 

роботи, негайно впорядкувати архіви дивізій і окремих частин, розпочати 

написання історій військових частин, видання часописів і мемуарно-

аналітичних збірників [10]. Визначною подією стало заснування у липні 1921 

р. Військово-історичного музею-архіву в м. Тарнів, де згідно з наказом 

командувача Армії УНР було зосереджено всі історичні документи й 

матеріали [11]. 25 серпня 1921 р. Головний Отаман С. Петлюра наказав усім 
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військовим частинам передати в музей-архів не лише документи, а й написані 

історії дивізій та окремих полків, що значно пожвавило пошуково-аналітичну 

роботу у війську [12; 13]. Уже наступного року фонди музею нараховували 

понад 2,5 тис. предметів. Однак у 1923 році у зв’язку зі згортанням діяльності 

уряду УНР в екзилі у Польщі музейні фонди було перенесено до Праги [14, 

арк. 147]. 

Перенесений із Тарнова музей було реорганізовано в Український 

національний музей-архів (УНМА) при Українському інституті 

громадознавства. Експозицію музею складали пам’ятки періоду національно-

визвольних змагань, надані колишніми військовими Армії УНР: нормативні 

документи (закони, універсали, постанови, накази), особисті речі (щоденники, 

фотографії), бойові документи (карти, плани), друкована продукція, в тому 

числі пропагандистська (газети, журнали, брошури, плакати, малюнки), 

геральдика (прапори, герби, печатки, відзнаки, зразки уніформи), зброя тощо. 

Для користувачів були відкриті бібліотечні та пресові збірки, двічі на тиждень 

дослідники могли відвідувати заклад для опрацювання матеріалів. Особливо 

активною була робота УНМА наприкінці 1920-х років, коли музей отримував 

субсидії від держави – вдалося винайняти нове приміщення, збільшити штат 

працівників. У 1930 році музей-архів припинив свою діяльність, а його 

матеріали були передані іншій науковій установі – Українському історичному 

кабінету при Міністерстві закордонних справ Чехословацької республіки 

[14, арк. 147]. 

Важливе значення для розвитку військової думки українського 

зарубіжжя мала діяльність створених на початку 1920-х років у таборах 

інтернованої Армії УНР воєнно-наукових об’єднань і товариств, які 

розгорнули видавничо-інформаційну роботу. Зокрема, в липні 1921 р. при 

Українському народному університеті в таборі Ланцут було засновано 

військовий факультет, який очолив генерал М. Юнаків, а згодом І. Мартинюк. 

Відомі воєнні науковці налагодили випуск «Військового вісника», який поряд 

із статтями воєнно-теоретичної тематики друкував матеріали з історії 
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визвольних змагань. Крім цього, командир групи військ у Ланцуті генерал 

Олександр Пилькевич заснував військово-літературний двотижневик «Наша 

Зоря», який мав власну друкарню. Навколо цього видання згуртувався 

колектив талановитих молодих авторів із середовища українського вояцтва: Є. 

Маланюк, І. Блакитний, О. Луцький, В. Євтимович (згодом генерал-

хорунжий), А. Лебединський, М. Шаповал та ін. [6]. 

Активно діяли творчі осередки в інших таборах. Наприклад, у 

Вадовицях під орудою генерала Гаврила Базильського утворився кооператив 

«Запорожець», що закупив друкарню й налагодив видання літературно-

наукового місячника «Запорожець», головним редактором якого став 

старшина Л. Лазаренко. На його шпальтах друкували, крім художньої прози і 

поетичних творів, спогади фронтовиків, історичні розвідки. У таборі 

Александрів Куявський, де розмістилися дивізії генералів М. Безручка та 

Ю. Тютюнника, виходили літературно-військовий «Альманах», часописи 

«Український стрілець», «Нове життя», в яких часто публікували спогади 

старшин і козаків, історичні студії. Однак найкращі умови для розгортання 

воєнно-історичної роботи та видавничої справи склалися в таборі Каліш – 

найбільшому за чисельністю військ, де було зосереджено керівництво Армії 

УНР. Саме тут виникло потужне видавництво «Чорномор», у якому виходили 

періодичні видання «Літературно-військовий вісник», «Козацька думка», «За 

дротом», «За Україну», «Військовий вісник», «Залізний стрілець» [6]. У травні 

1922 р. новоутворене товариство військових журналістів заснувало журнал 

«Веселка» (редактор – Є. Маланюк), навколо якого зосередився гурт 

талановитих письменників. У листі до Д. Донцова Є. Маланюк писав: «Ми, 

гурток «таборових» робітників мистецтва, що нас волею історії було 

покликано до Українського війська, замінивши перо і пензель на шаблю і 

мушкет, вже давно відчували, а на власному досвіді пересвідчилися, що однієї 

цієї зброї в пекельній і складній боротьбі за суверенність Нації не вистачає. 

Опинившись в таборах для інтернованих обеззброєними, ми самою льогікою 
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життя повернулися до виконання своїх попередніх обов’язків. Обеззброєні 

мілітарно, ми вхопилися за духову зброю» [6]. 

У видавництві «Чорномор» вийшли перші військово-історичні журнали 

«Табор» і «За державність», мемуари генералів М. Омеляновича-Павленка, 

М. Безручка, Г. Чижевського, В. Петріва, а також публіцистичні праці 

С. Петлюри. У «Таборі» публікувалися статті військово-історичного 

характеру, присвячені подіям 1917–1921 років: «За визволення (нарис історії 

Армії УНР)», «Піонери українського війська», «З історії формування 

ІІ Січового Запорізького корпусу», «Записки до історії Сірих, або 

“сірожупанників”», «Замітки до історії 3-го пішого полку», «Штурм 

Арсеналу» та низка інших. Тематика журналу «За державність» також 

торкалася тогочасної української воєнної історії: формування Українського 

війська у 1917 році, загальної історії Армії УНР, родів зброї, служб Армії УНР 

і Флоту, військових діячів, бойових дій, бойового шляху окремих військових 

частин, інтернування Армії УНР у Польщі та Румунії тощо [14, арк. 147]. 

Головний Отаман С. Петлюра, Військове міністерство та командування 

Армії УНР усіляко сприяли розгортанню воєнно-історичної роботи, 

організації видавничої справи, ініціювали широку участь вояків у висвітленні 

національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. 18 лютого 1922 р. Військовий 

міністр Андрій Вовк надіслав командирам дивізій та окремих частин 

спеціальний Циркуляр, у якому зазначалося: «Ні одне страчене життя 

козацьке, ні одна кряпля крові, пролитої в боротьбі за визволення України, не 

повинні загладитись безслідно. Славні бойові вчинки як цілого війська, так і 

поодиноких героїв вимагають найширшого, найяскравішого і найбільш 

правдивого освітлення. Це потрібно для історії, потрібно для поколінь 

наших,потрібно для пошани славних лицарів. Зараз ці відомості в інтересах 

нашої національної справи вельми потрібні для правдивого освітлення нашої 

героїчної армії та її боротьби перед всіма народами світа” [15]. Потужним 

імпульсом для піднесення української військової думки стали праці С. 

Петлюри, особливо «Завдання української військової літератури», «Сучасна 
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українська еміграція та її завдання» і «Табор», в яких викладено концепцію 

діяльності військових істориків українського зарубіжжя [16]. 

Згодом воєнно-історична робота вояків Армії УНР знайшла своє 

втілення у діяльності унікального в умовах еміграції Українського воєнно-

історичного товариства [17]. У першу чергу Українське воєнно-історичне 

товариство розгорнуло пам’яткоохоронну діяльність з упорядкування й 

охорони цвинтарів і могил у місцях розміщення інтернованих частин Армії 

УНР у Щипйорно під Калішем, в Олександрові Куявському, Кракові, Любліні, 

Варшаві та інших місцях. Зокрема, зібравши кошти за допомогою небайдужих 

громадян, було викуплено у власника землю цвинтаря у Щипйорно, де було 

поховано 317 вояків Армії УНР. Він отримав офіційну назву «Український 

військовий цвинтар в Щипйорні» [14, арк. 146]. 

Якщо військові і політичні діячі УНР, представники інших військових 

формувань, опинившись за кордоном, стали політемігрантами, то частина 

західноукраїнських земель, відповідно до міжнародних договорів, опинилася 

у складі інших держав. Незважаючи на несприятливі геополітичні умови, 

українське населення докладало значних зусиль з протидії денаціоналізації 

збереженням культурної спадщини, в тому числі її військової складової. 

Потреба у самовизначенні як нації проявилася у вшановуванні 

українською громадськістю західноукраїнських земель пам’ятних дат (річниці 

1 листопада, 22 січня, боїв під Крутами, під Базаром тощо). Організацію 

подібних заходів у містах здійснювали політичні партії, культурні та освітні 

товариства, діяльність яких не була заборонена владою, а також активні 

сільські громади. Програма заходів передбачала виступи громадських діячів, 

декламації віршів та виконання стрілецьких пісень, поминальну відправу 

тощо. Крім того, масового характеру набули насипання символічних могил, 

відправлення біля них богослужінь, спорудження пам’ятників, встановлення 

на будівлях церков так званих «пропам’ятних таблиць» з прізвищами 

учасників національно-визвольних змагань [14, арк. 146]. 
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Героїзація українських воїнів і вшанування пам’яті загиблих за 

українську державність набули особливого розмаху у середині 1920-х років, 

коли до Галичини із чехословацьких і польських таборів інтернованих і 

військовополонених почали повертатися військовослужбовці Української 

галицької армії. Їхніми зусиллями у 1925 році у Львові було засновано 

ветеранське товариство «Молода Громада». Одним із напрямів роботи 

товариства стала пам’яткоохоронна діяльність, що передбачала збереження і 

упорядкування могил українських вояків, проведення урочистих заходів, що 

перетворилися на щорічні масові походи до Яновського, Личаківського і 

Знесінського цвинтарів у Львові, на гору Маківку, Лисоню, Ключ та інші 

пам’ятні місця і поховання. За сприяння «Молодої Громади» у Науковому 

Товаристві імені Шевченка у Львові у 1936 році було відкрито Музей воєнно-

історичних пам’яток,більшість експонатів якого були надані колишніми 

військовими. У зверненні до галицького суспільства ініціатори створення 

музею наголошували: «… присилайте всі пам’ятки, що є у Вас, по Українських 

Січових Стрільцях, Галицької Армії, Армії УНР та й взагалі всі пам’ятки, 

зв’язані з останньою визвольною боротьбою і українською державністю». 

Музей активно популяризував історію визвольних змагань через дописи в 

пресі, організовував заходи, приурочені річницям свят чи пам’ятних дат. На 

момент ліквідації музею радянською владою у 1939 році його фонди складали 

більше 5,5 тис. предметів [18, с. 175, 176]. 

Україномовна преса Галичини також сприяла збереженню образу 

Українського війська, висвітлюючи героїчні сторінки українського минулого 

і роль українських військових формувань у боротьбі за державність. Низка 

публікацій, присвячена вшануванню пам’яті українських героїв доби 

Хмельниччини, періоду Першої світової війни і визвольних змагань  

1917–1921 років, з’являлась у легальних і підпільних україномовних виданнях 

(«Діло», «Літопис Червоної Калини», «Новий час», «Сурма» тощо). Чільне 

місце у популяризації серед населення української воєнної історії посіло 

видавництво «Червона Калина», засноване колишніми військовими 
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Української Галицької армії та Українських січових стрільців у 1921 році у 

Львові. Зокрема у статтях періодичного видання «Літопис Червоної Калини» 

подавався критичний аналіз дій українських армій у Галичині та на 

Наддніпрянщині, детально описувався перебіг боїв під Крутами, Чортковим, 

Кам’янець-Подільським, Мотовилівкою тощо. Крім того, видавництво 

публікувало спогади учасників, біографічні дані, документи, художні твори на 

воєнну тематику. 

Натомість першою спробою на західноукраїнських землях міжвоєнного 

періоду всебічно дослідити українську воєнну історію стало видання «Історія 

Українського війська» І. Крип’якевича. Ця наукова праця стала результатом 

багаторічних досліджень історії українських військових формувань від часів 

княжої доби і до національно-визвольних змагань ХХ століття. Видання книги 

у вигляді окремих зошитів почалося наприкінці 1935 року та завершилося 

восени 1936 року у Львові [14, с. 150, 151]. 

Отже, воєнно-історична робота в Армії УНР відіграла величезну роль у 

боротьбі за українську державність. Вона дозволила проводити змістовну 

аналітичну роботу під час ведення збройної боротьби, зміцнювати бойовий 

дух українських вояків та стала основним змістом діяльності в еміграції, 

передавши нащадкам приклад і віру у перемогу української державності. 

Безперечно, цей досвід необхідно використовувати сучасному воєнно-

політичному керівництву України у боротьбі за державність. 

Пам’ять про події 1917–1921 років спрямовувала колишніх українських 

вояків, місцеві громади, різного роду організації та об’єднання на подальшу 

боротьбу в умовах бездержавності для відродження української держави і її 

головного атрибута – збройних сил. Особливо активною була діяльність 

українських військових на початку 1920-х років, коли у таборах інтернованих 

ще жевріла надія на повернення до збройної боротьби – їхніми зусиллями 

засновувалися воєнно-історичні товариства, музеї, видавництва, діяльність 

яких полягала у збереженні пам’яті про Українське військо і його роль у 

національно-визвольних змаганнях. Пам’яткоохоронна, музейна і видавнича 
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справа стали запорукою збереження пам’яті про нещодавні події на 

західноукраїнських землях. Однак, у зв’язку з відсутністю підтримки з боку 

держави, установи, що провадили подібну діяльність, були не чисельні, 

існували не довго і фінансувалися силами небайдужих громадян. Товариства 

та окремі місцеві громади опікувалися військовими могилами, проводили 

масові заходи, приурочені пам’ятним датам, публікували дописи в 

україномовній пресі. 

 

2.2. Суспільно-політичні умови формування системи воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України. Періодизація процесу 

становлення та розвитку вітчизняної системи воєнно-історичної роботи 

 

У 2021 році виповнилась 30-а річниця доленосного рішення Верховної 

Ради УРСР, коли, 24 серпня 1991 р. було проголошено Незалежність та 

створення самостійної Української держави, що поклало початок новому 

етапу в житті українського народу. Прийняття цього рішення суттєво 

вплинуло на формування громадської думки, а також вироблення відповідних 

позицій органів державної влади України щодо військового будівництва. 

Після проголошення Верховною Радою УРСР Декларації про державний 

суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 р., Україна як суверенна держава 

отримала право на власну воєнну організацію. Відповідно до Декларації 

зазначене право використовується в мирних цілях, з прагненням до статусу 

нейтральної держави, не приймати участі у військових блоках, а також не 

виробляти та не набувати ядерної зброї [19, арк. 100–106]. 

Завдяки Договору між УРСР та РСФСР, який був ратифікований 

22 листопада 1990 року, було визнано державний суверенітет сторін та 

врегульовано питання збереження (набуття) громадянства УРСР та РСФСР 

громадянами СРСР, які проживали на території обох республік. Насамперед 

це стосувалося українців, які проходили військову службу за межами території 
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України. Такий же самий Договір між УРСР та Білоруською РСР було 

ратифіковано 13 лютого 1991 року. 

Законом УРСР «Про перелік міністерств та інші центральні органи 

державного управління Української РСР», який прийнято 13 травня 1991 року, 

було передбачено створення Міністерства оборони УРСР. 

Тобто, Україною до 24 серпня 1991 року були зроблені певні кроки у 

напрямі створення  власної воєнної організації та переходу до практичних дій 

у сфері будівництва національного війська [20]. 

29 серпня 1991 року у Верховній раді була організована зустріч з 

командувачами військових округів, Чорноморського флоту, армій, 

командирами військових з’єднань, які дислокувалися в Україні. У зустрічі 

брав участь Голова Верховної Ради України Л. Кравчук. Представником від 

Міністерства оборони СРСР був начальник Генштабу ЗС СРСР генерал армії 

В. Лобов. Між Кабінетом Міністрів і Комісією Верховної Ради з питань 

оборони та державної безпеки України в погодженні з Генштабом ЗС СРСР 

було досягнуто домовленість щодо опрацювання пропозицій з усього 

комплексу військових питань і внесення їх на розгляд Верховної Ради України 

[21, с. 251]. 

Тобто в дійсності відбувалася зміна епох. Сама суть змін полягала від 

жорсткого протистояння двох між полюсних систем (СРСР і США) до 

абсолютно нової для України моделі державних відносин, що вимагало 

переглянути і осмислити військову політику держави по-новому. А тим часом 

блоком НАТО розроблялася стратегія, змістом якої було послаблення загрози 

військового нападу із заходу і перехід до партнерських відносин у військово-

політичній сфері між Україною і західними країнами, а саме для України міра 

військової небезпеки носила характер умовної військової загрози. З метою 

захисту незалежності, готовності державних інститутів, суспільства 

забезпечити суверенітет, територіальну цілісність, внутрішню стабільність 

держави, змусило шукати більш досконалі форми і методи формування в 
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особового складу готовності зі зброєю в руках гарантувати отриману 

незалежність [22, арк. 3–5, с. 2]. 

Залишається по теперішній час ще одна з найголовніших передумов 

будівництва національних збройних сил – історія свого народу, яка під 

впливом деяких чинників забута. В кожній державі були і є спеціалісти з 

власної воєнної історії, в радянські часи вони були і в Москві і в Ленінграді, 

де чимало вчених спеціалізувалось на воєнній історії Росії та СРСР в цілому. 

Десятиліттями виходили періодичні видання «Воєнно-історичний журнал», 

збірники, монографії, колективні праці, також багатотомні видання на воєнно-

історичну тематику, влаштовувались наукові конференції.  

Разом з цим, у цей період часу можна говорити про повну відсутність 

досліджень з воєнної історії України. Зокрема, у 1990 році Академією наук 

УРСР було підготовлено проєкт Республіканської програми розвитку 

історичних досліджень, поліпшення вивчення і пропаганди історії Української 

РСР, у якій був охарактеризований стан історичної науки в Україні на початок 

90-х років ХХ століття. Зокрема у програмі зазначалось, що творча діяльність 

істориків, була перервана у кінці 20-х років ХХ століття. У результаті цілі 

покоління радянських істориків працювали в умовах, коли здійснювалась 

цілеспрямована деформація історичної свідомості народу. Було перекрито 

доступ до історичних джерел, передусім архівних. Праці та документальні 

збірники у яких висвітлювались правдиво події вилучалися із повсякденного 

користування. Історичний процес штучно «підганявся» до положень 

сфальсифікованого Короткого курсу історії ВКП (б), інтерпретація подій, 

добір фактів, оцінка дійових осіб переносилась із цього курсу до підручників 

з історії та наукових праць [23]. 

Остаточним табу українська воєнна історія стала ще у 1972 році, коли 

дослідження з цієї тематики, зокрема пов’язані з героїчним минулим 

козаччини, були оголошені «націоналістичними». Причому без будь-яких 

обґрунтувань і пояснень чому саме вивчення військової справи козацького 

стану, який протягом ХVI, XVII та XVIII століть вартував східні кордони 
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європейського світу і не лише мав величезні заслуги перед власним 

українським народом, не допускаючи його фізичного винищення, а й був 

надійним щитом для найближчих сусідів – росіян, поляків несподівано 

перетворилося у прояв буржуазного націоналізму [24]. Дослідження 

української військової освіти давніх часів – княжої доби – ще раніше, згідно 

теорії про загальноросійську історичну спадщину, було виведено за межі 

компетенції українських істориків. Вивчення історії Київської держави у її 

серці – Києві завмерло у післявоєнні роки. Навіть минуле українського 

радянського війська часів також обходили осторонь, зводячи до не дуже 

насичених історичними фактами енциклопедичних статей чи мемуарних 

записок. 

За незалежність України, а саме за відновлення її історії на 

Всеукраїнського референдумі 1 грудня 1991 року проголосувало «за» 90,84% 

тих, які прийняли участь у голосуванні [25]. 

Важливою умовою щодо створення структур воєнно-історичної роботи 

стала нормотворча діяльність Верховної Ради України, Президента України та 

Уряду України.  

3 вересня 1991 року Верховна Рада України призначає К. Морозова 

Міністром оборони України [26, арк. 1] (18.09.91 р. йому присвоєне звання 

генерал-полковника [27, арк. 84]) та прийняла Звернення до солдатів і 

матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів, офіцерів, генералів і 

адміралів військових частин, з’єднань і об’єднань Збройних Сил СРСР що 

дислокуються на території України і за її межами, закликавши 

військовослужбовців сумлінно продовжити службу в складній суспільно-

політичній ситуації, неухильно додержувати спокою і високої організованості 

та гарантувала забезпечення законних прав і інтересів усіх офіцерів і 

військовослужбовців [28, арк. 2−4]. Також, Розпорядженнями Голови 

Верховної Ради України для тих хто проходить службу на території України 

та військовослужбовців – громадян України, що служать за її межами [29, арк. 

1–3], був встановлений порядок посилення соціальної захищеності 
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військовослужбовців, та порядок передислокації військових формувань, 

військово-учбових закладів на території України та за її межами [30, арк. 56]. 

Розбудова Збройних Сил та структур воєнно-історичної роботи на 

Україні розпочалась на основі спадщини, що Україні від колишнього СРСР 

дісталася. На час проголошення незалежності на території України перебувало 

десять армій, два корпуси, Чорноморський флот, була в наявності потужна 

мережа закладів військової освіти та величезний воєнно-промисловий 

комплекс. 

Проте деякі фрагменти ЗС СРСР перебували в стані розпаду, якими 

фактично управляло Міністерство оборони СРСР. Враховуючи все це, 

Розпорядженням Голови Верховної Ради України затверджено Положення та 

штати Міністерства оборони України, Головного штабу ЗС України від 

14 вересня 1991 року щодо виділення відповідних фінансових, матеріально-

технічних ресурсів на їх утримання [31, арк. 119].  

План дій щодо вирішення першочергових питань військового 

будівництва на той період був відсутній. Необхідно було створити відповідну 

нормативно-правову базу. Була створена спеціальна група українських 

військових фахівців і вчених щодо вирішення проблем військового 

будівництва, яка восени 1991 р. у стислі строки підготувала пропозиції щодо 

проєктів найважливіших документів з питань національної безпеки та оборони 

[21, c. 253]. В газетах були оприлюднені базові питання військового 

будівництва, які отримали великий резонанс у державі та вплинули на 

опрацювання законодавчих актів. 

На території України передбачалося перебування військ (сил) двох 

рівнів: ЗС власне України та з’єднань (частин) колективної стратегічної 

оборони. Передбачалося наявність трьох видів збройних сил: Сухопутні 

війська (Війська наземної оборони), Військово-Повітряні сили і Сили 

Протиповітряної оборони (Війська повітряної оборони), Військово-Морські 

Сили. Прикордонні війська, Республіканська гвардія та Війська цивільної 

оборони включались до Військ наземної оборони. Виходячи з того, що ЗС 
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України фінансуються з державного бюджету, передбачалось мати 

чисельність усіх військ у 0,8–0,9% від чисельності населення, що становило 

400–420 тис. осіб [32, арк. 51–52].  

Про надання газеті «Народна армія» Постановою Верховної Ради 

статусу центрального органу Міністерства оборони України [32, арк. 51–52, 

арк. 68], про прапор [33, арк. 81] та про День Збройних Сил України [34, арк. 

24], стало важливим в плані впливу на свідомість військовослужбовців. 

Для підтримання належного морально-психологічного стану у 

військових колективах та упевненості в подальшому поступовому зміцненні 

їхніх соціальних гарантій особливе значення мав пакет Постанов, прийнятий 

Верховною Радою у жовтні 1991 року [35, арк. 46; 36, арк. 51–52; 37, арк. 69; 

38, арк. 70; 39, арк. 71; 40, арк. 74; 41, арк. 78; 42, арк. 79; 43, арк. 87–88], а 

також Указ Президії Верховної Ради «Про тимчасовий порядок присвоєння 

військових звань в Збройних Силах України» [44, арк. 82]. 

У листопаді–грудні 1991 р слід зауважити, що дані Постанови стали 

Законами України. Тобто, Верховною Радою України було створено правову 

основу створення Збройних Сил та інших військових формувань України 

[45, арк. 10–11; 46, арк. 24–39; 47, арк. 41–48; 48, арк. 12–21; 49, арк. 23−25; 

50, арк. 161].  

Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 р. має 

найважливіше значення, у якому вперше на законодавчому рівні визначалося, 

що підготовка держави до оборони включає воєнно-історичну роботу 

громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, 

забезпечення престижу військової служби. 

Перший період процесу формування системи воєнно-історичної роботи, 

на нашу думку, розпочався одночасно з утворенням Збройних Сил України. 

Встановлювалися призначення, принципи будівництва, склад ЗС 

України та порядок керівництва ними Законом України «Про Збройні Сили 

України». У статті 16 було визначено засади соціального і правового захисту 
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військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України. 

Була заборонена будь-яка діяльність політичних партій і рухів у ЗС. 

6 грудня 1991 року Верховною Радою України було затверджено текст 

військової присяги, яку склав Міністр оборони К. Морозов у залі Верховної 

Ради [51, арк. 27]. Всупереч рішенню Верховної Ради від 24 серпня 1991 р. 

управління військовими формуваннями на території України продовжувалося 

здійснюватись з Москви. Міністерство оборони України розташовувалося в 

декількох кабінетах на вулиці Банковій до кінця 1991р. Командувач військами 

Київського військового округу генерал-полковник В. Чечеватов на той час зі 

штабом знаходився на Повітрофлотському проспекті. Приміщення штабу 

КВО Міністерство оборони України і Генеральний штаб зайняли тільки після 

6 грудня 1991р., продовживши реальне будівництво Збройних Сил [52, арк. 

10]. 

12 грудня 1991 р. Президент України як Головнокомандувач ЗС видав  

Указ «Про Збройні Сили України» [53, арк. 13–14], в якому було поставлено 

завдання щодо створення ЗС України, підпорядкував безпосередньо собі 

міністра оборони та поклав на нього обов’язки Командуючого ЗС України  

[54, арк. 12]. Отже основні органи військового управління, які були 

передбачені Законом України «Про оборону України», були створені й почали 

працювати. 

Впродовж другої половини 1991 р. Верховною Радою України було 

ухвалено понад 70 правових документів з військових питань, яка показала 

усьому світові цивілізований еволюційний шлях переходу до національної 

армії [21, с. 257]. 

Розпад Радянського Союзу, початок створення незалежної України та її 

атрибутів самостійності виступали головною умовою власних збройних сил, 

що призвело до суттєвих змін поглядів у населення й особового складу військ, 

які дислокувалися на Україні. Одна частина була готова до кардинальних змін, 

друга ініціювала їх, третя під впливом історичних подій виявила таку 
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спроможність, а значна частина відчула депресію, емоційний стрес та 

агресивно не приймала нових реальностей.  

Перший період процесу формування системи воєнно-історичної роботи 

у Збройних Силах України, на нашу думку, обмежений важливою подією 

воєнно-історичної діяльності, а саме зміною вектора уваги керівництва 

воєнної науки до воєнно-історичних проблем. У 2001 році зібрання воєнних та 

цивільних науковців, представників Національної академії наук України 

ухвалило дієві рішення щодо активізації зусиль у сфері воєнно-історичної 

науки. З цього моменту починається активний відлік часу щодо активних дій 

удосконалення воєнно-історичних заходів. На думку автора, десятилітній 

період занедбаного стану воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

можна назвати «Формування основ вітчизняної системи воєнно-історичної 

роботи (1992–2000 рр.)». 

Другий період становлення системи воєнно-історичної роботи почався із 

заходів по виконанню рішень після проведення круглого столу у 2001 році. 

Тоді були створені основні складові системи воєнно-історичної роботи: 

«Український інститут воєнної історії», науковий часопис «Воєнна історія» 

започаткована співпраця між Інститутом Національної академії наук України 

та Національною академією оборони України, розпочалася підготовка 

наукових кадрів вищої атестації за науковою спеціальністю 20.02.22 – 

військова історія тощо. Він відбувався у складний час коливання між «Сходом 

та Заходом», зумовленого зміною політичних еліт у державі, а відтак зміною 

вектору воєнної політики України. Воєнно-історичні структури то 

створювалися, то ліквідовувалися. У часи президентства В. Януковича 

елементи структури воєнно-історичної роботи використовувалися для 

обґрунтування та «окозамилювання» процесів, спрямованих на втрату 

боєздатності Збройних Сил України. На думку автора, цей період можна 

назвати «Трансформаційні процеси у воєнно-історичній роботі в ході 

реформування та розвитку Збройних Сил України (2001–2013 рр.)». 
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Іншою умовою розвитку системи воєнно-історичної роботи стала 

збройна агресія Російської Федерації проти України, тимчасова окупація 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, збройний конфлікт на Сході 

України. У Росії з початку листопада 2013 р. активізувалася інформаційна 

кампанія з дискредитації українського Євромайдану і Революції Гідності. 

Російська пропаганда стала залякувати населення «фашистським заколотом» 

в Україні, а новостворену українську владу називати «військовою хунтою» 

[67]. З України в російському інформаційному просторі старанно ліпився 

образ «ворожої держави». Антиукраїнські заяви супроводжувалися 

твердженням щодо «необхідності захисту російськомовного населення на 

українській території». 

Усунення режиму В. Януковича та його оточення від влади у лютому 

2014 року відкрило для України перспективу розвитку її національної 

ідентичності та відновлення курсу на європейську і євроатлантичну 

інтеграцію. Повнокровне членство України в Європейському Союзі, 

співробітництво з НАТО роблять ідею відродження російської неоімперії 

нездійсненною. Державне керівництво Росії різко негативно сприйняло 

протестні акції громадськості, що розгорнулися в Україні після провалу 

Вільнюського саміту. Скориставшись революційними подіями в Україні під 

час Євромайдану, збройні сили Російської Федерації 20 лютого 2014 року 

всупереч міжнародно-правовим зобов’язанням перетнули державний кордон 

України у районі Керченської протоки, а 27 лютого 2014 року російські 

підрозділи спеціального призначення захопили приміщення Ради Міністрів та 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим [68]. 

Із окупацією Криму Росія розширила подальшу ескалацію збройного 

конфлікту і перемістила його на східні та південні регіони України. Саме тут 

Росії вдалося завчасно створити сепаратистські організації та не передбачені 

законом збройні формування, які дестабілізували обстановку та сприяли 

вторгненню російських збройних сил на територію України. Задля подолання 

терористичної загрози і збереження територіальної цілісності держави Рада 
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національної безпеки і оборони України 13 квітня 2014 р. ухвалила рішення 

про початок антитерористичної операції. 

«Гібридна війна» проти України стало найбільш застосованим поняттям 

для опису воєнної агресії Росії. Особливістю такої «війни» є «розмивання» рис 

збройного конфлікту і залучення до нього різноманітних невійськових сил і 

засобів, що принципово відрізняє її від війни у класичному розумінні. 

Важливим способом її ведення проти України є маніпуляція історичною 

свідомістю. При наповненні противником конкретним контентом 

інформаційно-психологічних акцій, заходів, до 70% інформації 

використовується з воєнно-історичної проблематики [68]. Серед західної 

аудиторії поширювалися міфи про «штучність» української нації і 

безперспективність української державності, що згодом мало сприяти 

формуванню більш сприятливої реакції світової спільноти на збройну спробу 

«зберегти» Україну у сфері російського впливу. Серед української – про 

історично обумовлену «єдність» із російським народом. Громадянам 

Російської Федерації транслювалися ідеї шовінізму, «окремого 

цивілізаційного шляху», головним чином, через конструкт «русский мир», що 

мав об’єднати всіх, хто ідентифікував себе із Росією, російськомовне 

населення найближчого зарубіжжя, осіб, які ототожнювали себе з 

православною вірою та зберігали радянське «канонічне» бачення минулого. 

Культивація ностальгії по СРСР як про «золотий вік» виявилася важливою 

складовою «консцієнтальної війни». У пошуку історичних подій, придатних 

для політичного використання, російська влада дедалі частіше зверталася до 

періоду радянської історії. Історія СРСР подається як історія великої держави 

в контексті міфу про переможну війну, що стало можливим завдяки 

об’єднанню в СРСР багатьох народів на чолі з російським. Символ «Великої 

перемоги», завдяки його інтенсивному політичному використанню з одного 

боку і вкоріненню у масовій свідомості з іншого, виступає в якості важливої 

вузлової точки сучасної російської ідентичності. Цей міф нав’язується і 

українцям, як одна з основ історичної пам’яті народу [71, с. 116]. 
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Історична наука в Російській Федерації поступово підкорилася 

геополітичній стратегії держави, а історію, воєнну зокрема, стали 

використовувати для легітимації наслідків агресивної зовнішньої політики. 

Увага вищих органів державної влади Російської Федерації до історичної 

науки як до консолідуючого чинника знайшла своє відображення в 

результатах діяльності науково-дослідних установ, важливим результатом 

якої стало «закріплення» військово-історичних знань в авторитетному 

джерелі. З 2011 року під патронатом адміністрації президента РФ почалося 

розроблення видання «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років», що згодом 

стало дванадцятитомним. Автори видання самі констатували, що воєнна 

історія і воєнно-історична наука не є суто прикладними сферами знань.  

Радянське/російське «бачення» історії колишніх республік СРСР 

державне керівництво Росії намагалося насаджувати і на пострадянському 

просторі. Стереотипи, затверджені радянською та сучасною російською 

історіографією, були широко застосовані під час реалізації в Україні так званої 

«русской весны» у 2014 році. Апелюючи до нібито «єдиної» історії, культури 

та мови населення Криму, Донбасу і Росії, поширювалися історичні 

міфологеми про: «історію Криму як подвиг російського народу», Севастополь 

– «місто російської слави»; Донбас як частину «русского мира», зосередивши 

увагу на «Новоросії» як своєрідному утворенні часів Російської імперії; нібито 

культурній та ментальній відмінності мешканців східних і західних регіонів 

України тощо [72, с. 98]. 

Дослідження, пов’язані з історією Криму та східних областей України, 

після 2014 року стали окремим напрямком «наукової» діяльності російських 

вчених. Через офіційну історичну науку почалися спроби наукового 

«обґрунтування» тимчасової окупації території України та розгортання 

збройного конфлікту на Донбасі. Так, видання великих науково-дослідних 

установ (Інституту російської історії РАН, Південного наукового центру РАН) 

серед іншого висвітлюють окремі події збройного конфлікту на Сході України, 

формуючи відповідний світогляд читачів. Автори незмінно повторюють про 
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«громадянську» війну, при цьому позиціонують незаконні збройні 

формування як самостійні суб’єкти, заперечуючи їх забезпечення і управління 

з боку військового керівництва збройних сил Російської Федерації, відкидають 

факт вторгнення і участі регулярної армії РФ, «відводять» політичному 

керівництву Росії роль «примирителя» протиборчих сторін. Серед науково-

популярних робіт своєрідним прикладом пропаганди на тему збройного 

конфлікту на Сході України можна виділити монографію А. Циганка. 

Незважаючи на науковий стиль викладу, автор не уникнув використання таких 

пропагандистських штампів як «нацистсько-бандерівська Україна», 

«бандерівці-фашисти», «хунта», «карателі», «маріонетки Заходу» тощо. 

Завдання подібних видань полягали у транслюванні «правильних» поглядів на 

збройний конфлікт в Україні, намагаючись представити його як громадянську 

війну за сприяння західних країн, «зацікавлених» у його розгортанні і 

продовженні, а також дистанціювати військово-політичне керівництво РФ від 

даних подій, поклавши на нього суто «гуманітарну» і «миротворчу» місії. 

Таким чином, можна стверджувати про залежність результатів дослідницької 

роботи російських вчених від політичного замовлення і підпорядкування їх 

рамкам офіційної історіографії, яка спрямована на висвітлення одних 

історичних подій і замовчування або фальсифікацію інших. 

У таких умовах нагальною потребою стало удосконалення системи 

воєнно-історичної роботи в Україні, з метою координації діяльності науково-

дослідних установ та підрозділів з воєнної історії, навчальних підрозділів 

ВВНЗ, органів з вивчення та узагальнення досвіду АТО/ООС, бойових дій, 

штатних та позаштатних воєнних істориків. У той же час для проведення 

фундаментальних і прикладних воєнно-історичних досліджень за усіма 

складовими воєнної історії в Україні не існувало науково-дослідної установи 

та бракувало структурних воєнно-історичних підрозділів у системі вищих 

військових навчальних закладів, органів військового управління.  
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За цих умов підвищилася увага державного керівництва України до 

здійснення політики історичної пам’яті та дослідження воєнної історії через 

удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері: 

Стратегія національної безпеки України серед провідних загроз безпеці 

держави і суспільства визначила «інформаційно-психологічну війну» та 

«фальшування української історії» як одну з її деструктивних складових; 

Доктрина інформаційної безпеки України підкреслила значення 

захищеності від руйнівних інформаційно-психологічних впливів, формування 

ефективної правової системи захисту особи, суспільства та держави від 

деструктивних пропагандистських впливів; 

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символік» закріпив засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборонив 

пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів та їхньої символіки, спрямовував на розслідування та 

оприлюднення інформації про злочини, вчинені представниками 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів; 

Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» значно розширив та 

демократизував доступ дослідників до відповідних архівних фондів, що мало 

суттєве значення для подальшого розвитку військово-історичних досліджень; 

Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті» визначив перелік військових та інших 

мілітарних формувань, вивчення історії яких стало суспільно значущим із 

погляду вивчення традицій національного державотворення та військового 

будівництва тощо [73, с. 194–196]. 

Оновлення нормативної бази, що визначала діяльність Збройних Силах 

України, передбачало розроблення Положення про воєнно-історичну роботу у 
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Збройних Силах України, Доктрини з воєнно-історичної роботи у Збройних 

Силах України, Інструкції з ведення Історичного формуляра, Історичної 

довідки та Журналу бойових дій, Положення про організацію та проведення у 

Збройних Силах України щорічного конкурсу на кращий науковий реферат з 

воєнної історії України, ухвалення Концепції воєнної історії України, 

Концепції військово-морської історії України тощо [74]. 

В інституційному плані результатом стало створення низки підрозділів 

та органів із дослідження та координації воєнно-історичних досліджень: 

науково-дослідного центру воєнної історії (2015 р.), кафедри історії війн та 

воєнного мистецтва (2017 р.) Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського, відділу науково-історичних досліджень Воєнно-

наукового управління Генерального штабу ЗС України (2016 р.), сектору 

воєнно-історичної політики Департаменту військової освіти та соціальної і 

гуманітарної політики Міністерства оборони України.  

Таким чином, третій період на думку автора можна назвати «Розвиток 

системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України в умовах 

відбиття та стримування збройної агресії Російської». 

Соціально-політичні передумови створення та розвитку структур 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України в контексті 

дисертаційної роботи виступають і факторами, тобто, причинами, рушійною 

силою процесу становлення та розвитку структур воєнно-історичної роботи у 

Збройних Силах України, що визначає його характер та окремі його риси. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Врахування зарубіжного досвіду у процесі створення 

вітчизняної системи ВІР 
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Воєнна історія традиційно вважається галуззю знань, яка є необхідною 

для професійної підготовки військових кадрів в освіті, а також практиці 

військового будівництва. Разом з тим, аналіз структури і функцій підрозділів, 

відповідальних за проведення воєнно-історичної роботи в низці європейських 

армій і збройних силах США свідчить про відмінність в підходах різних країн 

до створення власних систем. Аналіз структури органів військово-історичної 

роботи в іноземних арміях показав, що можна виділити кілька типів організації 

військово-історичних структур.  

В арміях США, Великобританії, Іспанії, Італії, Греції, Португалії можна 

говорити про існування системи військово-історичної роботи в повному сенсі 

змісту терміну система. У цих збройних силах відповідні підрозділи створені 

в кожному з видів військ та координуються на рівні вищого військового 

командування. У них комплексно об'єднуються в рамках однієї управлінської 

структури дослідні, архівні, музейні, бібліотечні установи.  

Особливо слід виділити військово-історичну службу США, яка за 

ступенем інтегрованості в систему військового управління є прикладом 

організації, в якій військово-історичне знання покликане забезпечувати 

інформаційне та аналітичне супроводження прийняття рішень вищим 

командуванням збройних сил. Крім того, в армії США створена найбільш 

розгалужена система органів воєнно-історичної роботи, яка завершується 

позаштатними істориками частин. Військово-історична робота включає в себе 

не тільки наукові дослідження в інтересах військового відомства і розвитку 

історичної науки як такої, а й архівну та музейну справу, здійснення 

масштабних освітніх програм з метою патріотичного виховання, формування 

позитивного образу збройних сил і країни, підтримки серед 

військовослужбовців гордості за належність до певного виду військ, 

військового підрозділу.  
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Звертаючись до досвіду збройних сил США ми можемо побачити, що 

діяльність військових істориків має організований, вертикально 

структурований, системний характер.  

Настанова СВ ЗС США про воєнно-історичну діяльність вимагає, щоб 

керівний склад органів управління, військових частин, установ і закладів, 

використовував воєнно-історичні знання в процесі прийняття рішень, 

забезпечували збір та зберігання важливих для СВ ЗС США історичних 

відомостей та відповідних матеріалів, сприяли написанню щорічного 

історичного опису СВ (історичного огляду значних подій, рішень та 

діяльності) надсиланню необхідної інформації та документів до центру 

військової історії (Center of Military History) СВ ЗС США не пізніше ніж за три 

місяці до закінчення фінансового року, рекомендували які історичні 

дослідження мають бути проведеними в рамках щорічних історичних 

дослідницьких програм. 

У структурі Головного штабу Сухопутних військ США знаходиться 

Центр воєнної історії, голові якого доручено керівництво військово-

історичною службою цього виду Збройних сил. Керівник Центру є головним 

радником секретаря Головного управління Сухопутних військ і начальника 

Головного штабу Сухопутних військ з усіх історичних питань. Голова Центру 

безпосередньо підпорядковується начальнику Головного штабу Сухопутних 

військ США. 

При багатьох головних, оперативних, технічних і адміністративних 

управліннях Сухопутних військ США діють окремі невеликі історичні 

відділення, які займаються як зберіганням документальних матеріалів, так і 

веденням програм усної історії, і дослідницькою роботою. 

Зокрема, такі історичні відділення є в Головному управлінні бойової 

підготовки Сухопутних військ (TRADOC) [75] і Головному управлінні тилу 

Сухопутних військ (AMC) [76], Оперативному управлінні СВ на 

Тихоокеанському ТВД (USARPAC) [76] і Оперативному управлінні на 

Європейському ТВД (USAREUR) [76], управлінні військ резерву Сухопутних 
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військ (USARC), Корпусі інженерних військ СВ (USACE) [76], управлінні 

медичних військ СВ (MEDCOM) [77], Об'єднаному управлінні спорядження 

(ASC) [78], Управлінні армійської авіації та реактивного озброєння (AMCOM) 

[79]. 

Співробітники цих відділень стежать за тим, щоб вивчення військової 

історії було складовою частиною бойової підготовки, розробляють і особисто 

беруть участь в програмах військово-історичних досліджень в інтересах 

головних управлінь. У свою чергу, в складі кожного регіонального 

(оперативного) управління знаходиться історичний відділ, укомплектований 

одним і більш цивільними істориками, причому старший з них є 

відповідальною посадовою особою за проведення військово-історичної 

роботи в зоні відповідальності Регіонального командування. 

До складу командування Об’єднаної оперативно-тактичної групи також 

в обов'язковому порядку включаються історики для опису її діяльності під час 

проведення операцій.  

Однак головну роль у військово-історичній службі грають не історичні 

відділення, а Центр воєнної історії [80]. 

На Центр покладається розробка програм історичних досліджень в 

інтересах Сухопутних військ, написання їх офіційної історії, крім інших 

військово-історичних робіт, розробка геральдичних позначень частин і 

підрозділів, координація військово-історичної роботи в командуваннях і 

військових з'єднаннях і частинах. В обов'язки керівника Центру входить 

розробка стандартів зберігання документації, збору історичних свідчень, 

створення музейних колекцій. 

Наприклад, Центр військової історії спрямовує роботу 59 армійських 

музеїв і 176 сховищ, в яких налічується понад 500 тис. експонатів і 15 тис. 

творів мистецтва з військової тематики [80]. Слід зазначити, що Центр і 

підлеглі йому історики особливу увагу приділяють історії Другої світової 

війни.  
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Зокрема, фундаментальним є підготовлена армійськими істориками 

праць «Армія США у Другій світовій війні», (Близько 80 томів, об'єднаних в 

12 серій): «Військове міністерство», «Сухопутні сили армії», «Армійські 

війська забезпечення», «Західна півкуля», «Війна на Тихому океані», 

«Середземноморський театр військових дій», «Європейський театр військових 

дій», «Близькосхідний театр», «Китайсько-Бірман-індійський театр», 

«Технічні служби», «Спеціальні питання» і «Ілюстрації». Всього на сайті 

Центру воєнної історії у вільному доступі викладено близько 500 монографій, 

що охоплюють різні аспекти військової історії США з часів війни за 

Незалежність до наших днів. 

Крім того, в системі військово-навчальних закладів Центр воєнної 

історії  спрямовує наукову та іншу діяльність окремих установ. Зокрема, в 

структурі Військового коледжу Сухопутних військ США є Інститут військової 

історії, який поєднує функції архівної установи та наукового центру [81]. Він 

також є одним з найбільших архівних сховищ джерел неофіційного 

походження (листування, щоденники, спогади) по американській військової 

історії. У його фондах 260 тис. книг, 1 млн 730 тис. фотографій, більш 50 тис. 

періодичних видань [81]. 

В обов'язки Інституту входить увічнення традицій збройних сил, опис їх 

ролі в історії країни, забезпечення дослідників джерелами. Сам Інститут є 

частиною створеного в 1999 р Центру традицій і освіти Сухопутних військ 

США, в структуру якого крім Інституту входить Музей армійської спадщини, 

відділ історичної служби, служба екскурсій і освіти, бібліотека Військового 

коледжу Сухопутних військ США, а також адміністративний. 

Сам Центр вважається елементом в структурі Військового коледжу 

Сухопутних військ США, але розташовується окремо від навчального закладу. 

Відділ історичної служби Центру забезпечує історичними дослідженнями 

канцелярію міністра оборони, Об’єднаний комітет начальників штабів, 

Командування Сухопутних військ. Крім того, він безпосередньо пов'язаний з 

освітнім процесом у Військовому коледжі. 
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Інститут бойових досліджень в структурі Армійського командно-

штабного коледжу США проводить фундаментальні військово-історичні 

дослідження в галузі військового мистецтва, навчає слухачів коледжу, а також 

проводить історичні дослідження на замовлення Головного управління 

бойової підготовки Сухопутних військ США (TRADOC) з метою розробки 

керівних документів стратегічного і оперативного рівня [82].  

Координація його досліджень відбувається за допомогою старшого 

історика Головного управління. На сайті Інституту у відкритому доступі 

викладені монографії, присвячені сучасним операціям американської армії в 

Іраку, Афганістані, періоду холодної війни (Ліван, В'єтнам, Корея), Другої і 

Першої світових воєн, аж до епохи війни за незалежність. Фахівців цікавить 

не тільки американський, але іноземний досвід. Наприклад, кілька монографій 

з наявних у відкритому доступі присвячені арабо-ізраїльським війнам. 

Оскільки Інститут бойових досліджень є елементом армійського 

командно-штабного коледжу США, в якому проходять навчання та 

підвищення кваліфікації еліта офіцерського корпусу, то її представники 

стають учасниками проведеної інститутом програми усної історії. 

Останні, як правило, є учасниками різного роду операцій Збройних сил 

США за межами країни, тому їх досвід становить інтерес. В структуру 

Інституту входять п'ять підрозділів: команда досліджень і публікацій, команда 

військово-історичної освітньої підтримки, штабна виїзна команда, історичний 

відділ командування Об'єднаного армійського центру і Військового музею 

Фронтіра. 

На рівні командування загальновійськової армії є історична служба, яка 

координує військово-історичну роботу всіх нижчих структурних підрозділів. 

У його складі знаходиться один або кілька військових істориків і відповідний 

допоміжний персонал. У функціональному і службовому відношенні глава 

історичної служби розглядається як спеціальний штабний офіцер, 

підпорядкований начальнику штабу армії.  
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Історична служба армії має доступ до секретної інформації всіх 

армійських служб і залучається до розробки документів штабного планування. 

Історичній службі армії підпорядковані історик корпусного ланки, дивізії і 

бригади і підпорядковані їм в підрозділах історики і військово-історичні 

відділення. В американських армійських керівних документах для сухопутних 

військ навіть використовуються терміни «сили військово-історичних 

операцій» і «військово-історичні операції» на театрі військових дій [83]. 

Слід зазначити, що керівні документи детально описують посадові 

обов'язки військово-історичної служби. Головним документом, який 

регламентує роботу військових істориків, є бойовий статут «Військово-

історичні операції», затверджений Головним командуванням Сухопутних 

військ 3 лютого 2003 р. У цьому документі детально регламентуються 

посадові обов’язки, цілі і завдання військово-історичної служби. 

Зокрема, її представники зобов'язані вести історію з'єднання і частини, 

пропагувати і впроваджувати історичні традиції та досвід в діяльності 

підрозділу, збирати і зберігати штабні журнали, плани, накази та звіти, 

готувати спеціальні звіти та дослідження на підставі вивчених матеріалів, 

встановлювати контакти з іншими істориками і т. п. Цікаво, що історикам 

ставиться в обов'язок не тільки покращувати підготовку з'єднання і частини, 

спираючись на історичний аналіз минулого досвіду, зміцнювати дух 

офіцерського корпусу. Їм пропонується встановлення тісних відносин з 

командуванням і штабними працівниками, присутність на нарадах в штабах і 

ведення записів обговорення, які не відображаються у будь-яких 

протокольних документах. Їм безпосередньо наказується надавати допомогу 

командуванню і штабу, не жертвуючи об'єктивністю в своїх судженнях і 

пропозиціях. Детально описуються основні види роботи з документацією: від 

обов'язкового читання щоденних розвідувальних зведень до узагальнення 

інформації про супротивника, щоб спростити майбутнім історикам завдання 

по реконструкції  уявлень про характер майбутнього військового конфлікту, 

якими керувалися командні структури армії. Історик служить як спеціальний 
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штабний офіцер. На рівні корпусу історик, як правило, є цивільним 

професійним істориком-фахівцем. На дивізійному рівні посада військового 

історика укомплектовується офіцером з відповідним рівнем підготовки або 

цивільним професіоналом-істориком. На бригадному рівні і нижче, там, де не 

передбачена штатна посада, обов'язки військово-історичної служби є 

додатковими функціями, покладеними на одного з офіцерів. При цьому 

виконує дані обов'язки особа яка визначається, як історичний офіцер частини. 

Він повинен бути компетентним у галузі історії та бути зацікавленим в описі 

ролі з'єднання в операції. Показово, що такий офіцер повинен проходити 

службу в оперативному відділі штабу бригадного і батальйонного рівня, що 

дає йому доступ до всіх значних наказів і інших службових документів 

частини. 

Крім того, передбачено існування окремого військово-історичного 

відділення, яке покликане здійснювати первинний збір і обробку інформації 

про діяльність армії, корпусу, дивізії або окремої бригади, полку або бази. У 

складі військово-історичного відділення налічується три службовці: офіцер у 

званні майора, який отримав академічне навчання з історії та досвід 

історичних досліджень; сержант першого класу, який виконує обов'язки 

фотожурналіста, і старший сержант в ролі асистента. 

Даний підрозділ має діяти в польових умовах і автономно від керівників 

військово-історичної служби, будучи доданим до тих чи інших підрозділів, чиї 

бойові дії воно покликане описати. Співробітники військово-історичного 

відділення забезпечені всім необхідним для самостійної роботи в полі: від 

транспорту, фото- та відеоапаратури, комп'ютерної техніки до системи зв'язку 

і GPS. 

У підпорядкуванні Центру воєнної історії і нижчестоящих посадових 

осіб військово-історичної служби можуть знаходитися спеціальні історичні 

команди. Так, під окремі завдання з вивчення театру військових дій 

допускається формування безпосередньо Центром воєнної історії або при 

командуваннях, тимчасових історичних колективів або найм окремих 
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фахівців. При цьому допускається комплектувати ці групи найнятими 

цивільними фахівцями. 

Для виявлення, опису, забезпечення збереження і транспортування 

цінних історичних експонатів під час ведення військових операцій 

пропонується формування команди зі збору історичних артефактів. На рівні 

командування призначається старший координатор, якому підпорядковуються 

місцеві групи в складі одного або двох співробітників і допоміжного 

персоналу.  

В процесі збору історичних експонатів вони зобов'язані тісно 

взаємодіяти з військовою розвідкою. Нарешті, оскільки Центр воєнної історії 

керує програмами військового мистецтва, то він відбирає серед 

військовослужбовців осіб, які є художниками і можуть малювати в батальному 

жанрі. Такі групи з художників-військовослужбовців направляються на театр 

військових дій, а військові історики разом з офіцерами по зв'язках з 

громадськістю зобов'язані повністю забезпечувати їх супроводження та 

необхідні умови для роботи.  

Крім статуту «Військово-історичних операцій» Центром воєнної історії 

розроблені науково-методичні видання, в яких в стислій формі викладаються 

методи і принципи військово-історичної роботи. Наприклад, в 1992 р. вперше 

було випущено «Настанова з усної історії» [84], яка узагальнює піввіковий 

досвід роботи військових істориків в рамках програм з усної історії.  

В подальшому кількість команд, які направляються в діючі війська під 

час військових конфліктів тільки збільшувалася. Під час війни в Кореї  

1950-1953 рр. на театр військових дій прибуло 8 груп, під час війни у В’єтнамі 

діяло вже 27 груп. На даний момент правила ведення інтерв'ю, опитування, 

відеозйомок описуються в «Настанові з усної історії армії США», виданому в 

2006. р Під час складання історії підрозділів, штатні і позаштатні військові 

історики керується на даний момент методичним посібником «Історія 

підрозділу» [85]. 
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Поряд з військово-історичної службою Сухопутних військ інші види 

військ мають свої історичні підрозділи. У ВПС США військово-історична 

робота проводиться в рамках Історичних та музейних програм ВПС (The USAF 

History and Museums program). В організаційному плані історична служба 

військово-повітряних сил складається зараз з декількох підрозділів: Відділу 

історії ВПС в Пентагоні (AFHCO), Відділу історичного забезпечення ВПС 

(AFHSD) [86], Історичного дослідного агентства ВПС (AFHRA) і 

Національного музею ВПС США (NMUSAF) [87]. Як і в сухопутних силах, в 

американських ВПС історики повинні бути представлені на всіх рівнях 

військової організації: від командувань до авіабригад (авіаційне крило) 

штатними фахівцями, а нижче авіабригад – позаштатними, тобто тими, хто 

займається військово-історичної роботою як додатковими обов'язками.  

Командування військово-морської історії і спадщини ВМС США 

виконує аналогічні функції, що і Агентство ВПС [88].  

Організаційно воно підпорядковане головнокомандувачу ВМС США. У 

структуру Командування входять такі підрозділи: архівний відділ, відділ 

зберігання, історичний відділ, художня колекція ВМС, Бібліотека ВМС, музеї 

ВМС, відділення Командування в Бостоні, 206-е відділення 

Командування/навчальний підрозділ волонтерів, колекція фотографій, зв’язки 

з громадськістю, відділ підводного археології та старший історик.  

Свою окрему військово-історичну службу має і Корпус морської піхоти 

США, яка виконує такі ж завдання, що і описані вище служби інших видів 

збройних сил США [89]. В даний час Історичне управління Корпусу морської 

піхоти США складається з 4-х відділів: історико-довідкового, історичного, 

польової історії та видавництва та дизайну. Штат управління відносно 

невеликий. На чолі управління – директор, його заступник і адміністративний 

помічник. В історико-довідковому відділі працюють провідний історик, 4 

історика-референта і помічник референт.  

Історичний відділ очолює старший історик, під керівництвом якого 

знаходяться 5 істориків. Крім того, в структуру історичного відділу включені 
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«усні історики». У цій секції працюють 2 історика, які зберігають і обробляють 

матеріали, що надійшли від військовослужбовців, що мають історичні 

пізнання, яких відібрали в підрозділах, зареєстрували і проінструктували 

Управлінням для ведення інтерв'ю з метою передачі записаних даних на 

зберігання в Управління. 

У свою чергу, частини і з’єднання, бази Корпусу морської піхоти США 

зобов'язують підтримувати цю історичну програму. Програма усної історії 

ведеться з часів війни у В’єтнамі і на даний момент налічує близько 20 тис. 

записів, що охоплюють практично всі військові конфлікти, в яких брали участь 

морські піхотинці. 

У відділі видавництва та дизайну штат співробітників складається з 

старшого редактора, асоційованого редактора, помічника редактора, 

технічного редактора, коректора, виконавчого редактора, трьох фахівців 

візуальної інформації (одна з цих позицій потребує кваліфікації веб-

дизайнера), начальника відділу поширення, видавничого редактора.  

Відділ крім забезпечення видавничої діяльності Управління відповідає 

за випуск літератури Університету Корпусу морської піхоті та «Журналу 

Університету Корпусу морської піхоті». Особливе комплектування має відділ 

польової історії. Його склад комплектується відставними офіцерами Корпусу 

морської піхоти, яких призивають з резерву для участі у військово-історичних 

операціях на театрі військових дій. Це підрозділ призначений для збору 

інформації безпосередньо під час бойових операцій і військових кампаній, в 

яких бере участь Корпус морської піхоти, а також під час проведення будь-

яких великих заходів, пов'язаних з морською піхотою. 

Таким чином, в армії США військово-історична служба представлена 

цілим рядом установ, які проводять планомірну роботу щодо популяризації 

американської військової історії, зміцненню військових традицій і 

патріотичного виховання. В основному військово-історична служба була 

сформована в період світових воєн, причому саме після Другої світової війни 

склалися основні інститути і принципи діяльності цієї служби. 
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Ці цілі досягаються добре поставленим музейною справою, серйозною 

увагою до історії в освітніх програмах військово-навчальних закладів, 

видавничими та дослідницькими проектами. Разом з тим, крім цих завдань 

військово-історична служба є як спеціальним органом забезпечення військової 

діяльності, причому інституційно інтегрованим в повсякденну і бойову 

діяльність управлінських штабних структур. 

Представники військово-історичних служб безпосередньо залучаються 

до розробки військових доктрин, керівних документів оперативно-

стратегічного рівня. Їх участь передбачено на штабному рівні в якості 

повноправних радників в процесі прийняття управлінських рішень. Військово-

історичні відділення діють безпосередньо в польових умовах під час 

проведення військових операцій для збору інформації, аудіо- та візуальних 

матеріалів. 

В американських сухопутних військах використовується термін «сили 

військово-історичних операцій». Аналіз бойового досвіду Збройних Сил США 

в локальних війнах і конфліктах, їх участь у світових війнах має, згідно з 

керівними документами, не тільки академічний, але практичний інтерес, 

причому це завдання покладається на фахівців Центру воєнної історії СВ 

США і військово-історичних відділів головних і оперативних управлінь, 

армій, військових істориків корпусів, дивізій і бригадного рівня; Управління 

військово-морської історії і спадщини ВМС США, Відділ історичного 

забезпечення ВПС та інші військово-історичні підрозділи ВПС.  

Стосовно до збройних сил США можна впевнено використовувати 

термін «військово-історична служба», оскільки є ієрархічна система органів, 

статутних документів та розуміння їх діяльності як виду забезпечення. Слід 

зазначити, що нормальною практикою є заміщення цілого ряду посад 

цивільними фахівцями-істориками. В цілому військово-історичні служби 

«Пентагону є досить потужну організацію, покликану зробити суттєвий 

внесок у формування американської громадської думки, в ідеологічну обробку 

і професійну підготовку особового складу Збройних сил США» [90, с. 18]. 



 111 

Другий тип. Серед європейських армій, більшість яких є членами НАТО, 

переважно мають орган управління воєнно-історичною роботою, який є 

підрозділом у складі вищих командних управлінських структур і обслуговує 

їх інтереси. Діюча військово-історична служба, підпорядкована міністерству 

оборони або генеральному штабу, разом з тим, ВІР не має автономних 

підрозділів в видах військ. 

Прикладами таких військово-історичних служб є армії Німеччини 

(Центр воєнної історії та соціальних наук бундесверу), Франції (Історична 

служба оборони), Угорщини (Інститут військової історії і музей Міністерства 

оборони), Польщі (Військово-історичний відділ ім. К. Соснковського), Чехії 

(інститут військової історії) і Словаччини (інститут військової історії), 

Нідерландів (Нідерландський інститут військової історії), частково Румунії 

(Військово-історична служба), Сербії (відділ військової історії Інституту 

стратегічних досліджень Міністерств а оборони), Центр військової історії і 

культури (Молдова). 

У зв’язку з цим, цікавим є досвід Польщі. У польських збройних силах 

традиція військово-історичних досліджень і їх інституційне оформлення 

доводиться на час відновлення незалежності Польщі в 1918 р У складі 

Генерального штабу 21 листопада 1918 була організована військово-історична 

секція (VI). Після ряду перетворень 14 листопада 1922 року з’явився 

історичний відділ Генерального штабу. У вересні 1927 року відбулася ще одна 

реорганізація: було створено військово-історичний відділ під керівництвом 

Генерального інспектора збройних сил. 

У складі військово-історичного відділу було сформовано чотири 

відділення: древніх воєн, Першої світової війни, польсько-більшовицької 

війни і польських військових формувань. Керівництву відділу був 

підпорядкований Військовий архів. Під час Другої світової війни військово-

історичний відділ був евакуйований і діяв на території Великобританії. Для 

вивчення історії польських частин, які воювали в складі союзників проти 

Німеччини на Західному фронті, а також вересневої кампанії 1939 року за 
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рішенням Головного штабу польської армії була сформована Історична 

комісія. 10 грудня 1946 р при Головному штабі з’явилася військово-історична 

секція з правами англійського наукової установи. 

Аж до теперішнього часу Історична комісія існує в складі Інституту ім. 

генерала В. Сікорського (Лондон) і курирує документи польських підрозділів 

часів Другої світової війни. Однак в армії Польської Народної Республіки 

також була організована своя військово-історична служба. Ще 17 квітня 

1947 року наказом міністра оборони ПНР історичний відділ Генерального 

штабу (VI відділ) був розформований, а замість нього з'явився історичний 

відділ під керівництвом Головного управління політико-виховної роботи. 

Втім, вже через три роки 7 липня 1950 р історичний відділ виявився 

розпущений, а історичні дослідження стали знову проводитися в XI відділі 

Генерального штабу. 1 лютого 1954 р військово-історична робота стала 

вестися в XI військово-історичному управлінні Генерального штабу, яке з 

9 серпня 1957 р почали називати військово-історичним відділом. 24 лютого 

1959 був створений Інститут військової історії зі штатом в 87 чоловік, з них 47 

були військовослужбовцями, а решта - цивільними фахівцями. Втім, вже через 

три роки 7 липня 1950 р історичний відділ виявився розпущений, а історичні 

дослідження стали знову проводитися в XI відділі Генерального штабу. 

1 лютого 1954 р військово-історична робота стала вестися в XI військово-

історичному управлінні Генерального штабу, яке з 9 серпня 1957 р почали 

називати військово-історичним відділом. 24 лютого 1959 був створений 

Інститут військової історії зі штатом в 87 чоловік, з них 47 були 

військовослужбовцями, а решта - цивільними фахівцями. 

Зникнення партійного ідеологічного нагляду дозволило звернутися до 

дослідження перш заборонених аспектів новітньої польської історії: 

радянсько-польської війни 1919-1920 рр., Радянських репресій щодо 

офіцерського корпусу польської армії, введення радянських військ на 

територію Польщі у вересні 1939 р, історії опору Армії Крайової . 



 113 

Історики інституту брали участь в роботі Військової архівної комісії з 

метою пошуку документальних матеріалів в архівах СРСР і Російської 

Федерації, що мають відношення до польської військової історії. Окрема увага 

приділялася поверненню військово-історичних традицій в з'єднаннях і 

частинах польської армії. 4 лютого 1997 р інститут втратив самостійність і був 

включений на правах відділу в структуру Національної академії оборони.  

Реструктуризація призвела до того, що інститут втратив право на 

видання «Військово-історичного огляду». Разом з тим він отримав право 

підготовки  ліценціатів і магістрів за заочною формою навчання і керівництво 

післядипломної дослідженнями в області історії. В результаті в 1997-2001 рр. 

кілька сотень людей пройшли навчання в інституті. Внаслідок чергових 

структурних змін в збройних силах за наказом міністра оборони від 17 серпня 

2001 р. Військовий історичний інститут був розформований, а замість нього з 

1 січня 2002 був створений відділ військово-історичних досліджень. Цей 

структурний підрозділ підпорядковувалося безпосередньо міністру оборони. 

Завданнями відділу є: проведення наукової роботи, збір і обробка 

джерел з історії польської армії, поширення та популяризація військових знань 

і традицій, співпраця з військово-історичними службами іноземних армій і 

цивільними науковими установами. Співробітники відділу – добре 

підготовлені фахівці. На вимогу Міністерства оборони та інших державних 

установ вони проводять історичну експертизу. В їх обов'язки входить оцінка 

змін у військовій символіці та ритуалах, здійснення нагляду за хроніками та 

залами військової слави військових підрозділів. 

Співробітники відділу беруть участь у створенні позитивного образу 

збройних сил в громадській думці країни шляхом популяризації відомостей по 

військовій історії польської армії. В якості консультантів обговорюють 

сценарії фільмів, сюжети яких стосуються військової тематики, рецензують 

публікації, беруть участь в історичних програмах на телебаченні і радіо. Відділ 

розробляє концепції та плани військово-історичних маршрутів, що 
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реалізуються як безпосередньо самими співробітниками, так і іншими 

установами і структурами. 

Вони беруть участь в підготовці та проведенні виставок, присвячених 

польській військовій історії. В основному в центрі наукових інтересів 

співробітників відділу виявляється історія польської армії в період XX ст. В 

цілому фахівці бюро широко співпрацюють з основними науковими 

спільнотами та установами Польщі, іноземними дослідниками, організаціями 

ветеранів Другої світової війни і військових миротворчих місій. Вони є 

активними учасниками заходів, що проходять за ініціативою Міжнародної 

комісії військової історії і Робочої групи істориків війни. 

Щорічно Відділ випускає «Хроніку польської армії», що реєструє 

важливі події в діяльності збройних сил, а також присвячену пам'ятним датам 

польської армії з 1918 р. З метою армійського патріотичного виховання на 

замовлення з боку міністерства оборони співробітники готують і видають 

відповідні матеріали. Зокрема, бюро випустило наступні видання: «Юзеф 

Пілсудський - вождь і політик», «Генерал В. Андерс (1892-1970)» та ряд інших 

брошур.  Істориками польської армії видаються архівні джерела, в тому числі 

серія документів по радянсько-польській війні 1919-1920 рр. Головним 

показником діяльності будь-якого наукового закладу є видання монографій, 

публікація наукових досліджень у формі наукових праць. В цьому відношенні 

військово-історична служба польської армії також не залишилася осторонь. За 

нетривалий час її представниками були видані такі книги: «Анти-Катинь. 

Радянські полонені в польському полоні. Факти і міфи», «Катинська справа», 

«Битва за Варшаву в 1944 р Військові аспекти Варшавського повстання», 

«Перед тим як зламали Енігму. Польська радіорозвідка під час війни з 

більшовицькою Росією в 1918-1920 рр.», «Жолібож в 1944 р Військові дії 

другої ділянки Варшавського округу Армії Крайової в Варшавському 

повстанні». Слід зазначити, що тематика опублікованих книг зачіпає такі події 

польської історії, які є предметом взаємних звинувачень і претензій у 

міжнародних відносинах між Польщею та Росією, впливають на польська 
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громадська думка. Нарешті, військово-історична служба знову стала видавати 

науковий журнал «Військово-історичний огляд» з періодичністю чотири рази 

на рік. 

З 1 січня 2010 р. відділ був структурним підрозділом у складі 

Військового центру громадянської освіти. Однак чергова організаційна зміна 

не вплинула на коло завдань, що вирішуються військово-історичної службою 

польської армії. Її структура спочатку включала в себе наступні посади і 

підрозділи: управління (директор), відділ досліджень і аналізу, історичний 

відділ, відділ наукової документації. Відділ військових історичних досліджень 

налічував в своєму складі 9 осіб, включаючи директора, зберігши лише 

підвідділ періодичних видань, в якому працювало 5 співробітників [91]. 

З 2016 року пройшла чергова реформа польської військово-історичної 

служби, що пов'язано з призначенням міністром оборони А. Мачеревічем 

нового директора польського Центрального військового архіву історика і 

громадсько-політичного діяча А. Цінцкевіча 4 січня 2016 р. багато в чому з 

його ініціативою 21 квітня 2016 року в структурі польської армії було створено 

військово-історичний відділ, до складу якого було включено Центральний 

військовий архів і відділ військово-історичних досліджень [92]. 

Військово-історичний відділ підпорядковується міністру оборони, а 

безпосередньо генеральному директору Міністерства національної оборони. У 

функції створеного Військово-історичного відділу входить, згідно з наказом 

міністра оборони, розробка принципів роботи військових архівів, формування 

мережі військових архівів; збір і зберігання архівних матеріалів військового 

відомства, забезпечення доступу до архівних матеріалів, проведення 

військових і наукових досліджень, виконання архівних запитів, публікація 

монографій і статей; ведення видавничої діяльності, спрямованої на 

популяризацію наукових досліджень відділу, польських збройних сил і 

архівних ресурсів військового відомства, підготовка наукових записок і 

експертиз по військовій історії; проведення аналізу та досліджень збройних 

конфліктів, організація наукових семінарів і конференцій, присвячених 
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польській і всесвітньої військової історії, видання документів і репродукцій, 

офіційне засвідчення справжності та видача виписок з документів, проведення 

навчання з архівної справи і контроль над військовими архівами і, нарешті, 

видання квартальника «Військово-історичний огляд». У структуру нового 

органу входить три відділення (історичних досліджень, адміністративно-

кадрове та захисту секретної інформації) та Центральний військовий архів. 

Відділення історичних досліджень складається з двох секцій: вивчення 

військової історії до 1945 р і після 1945 р Центральний військовий архів 

складається з відділень комплектування та обліку ресурсів, інформації та 

доступу, обробки ресурсів і розвитку ресурсів. 

У свою чергу, відділення комплектування та обліку включає в себе 

секцію інформатизації та обліку ресурсів, секцію комплектування і зберігання 

і лабораторію консервації. Відділення інформації і доступу утворюють секцію 

архівних запитів, наукову лабораторію і лабораторію наукової інформації. 

Відділення обробки ресурсів налічує дві секції: спеціальних фондів і 

обробки. У підпорядкуванні Військово-історичного відділу знаходяться Архів 

Міністерства національної оборони, Військовий архів в Олещніцах, 

Військовий архів в Торуні, Військово-морський архів і Архів ВВС. Цікаво, що 

з 4 червня 2016 року на роль історичного патрона для нової структури було 

обрано генерал К. Соснковський, в честь якого з зазначеного часу тепер 

називається новий Відділ. Показово, що директор Відділу 23 червня 2016 року 

призначений Сеймом членом колегії Інституту національної пам’яті – 

головного суб’єкта історичної політики в польській суспільно-політичного 

життя. Таким чином, військово-історична служба польської армії шляхом 

популяризації військово-історичного знання в різних формах забезпечує 

формування позитивного образу армії в суспільстві, бере участь в 

патріотичному вихованні військовослужбовців за допомогою історичного 

супроводу і розробки змісту військової геральдики, ритуалів, музеїв, традицій 

підрозділів, видання популярної літератури. 
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Необхідно відзначити, що подібні ідеологічні функції військово-

історична служба успішно виконує внаслідок того, що в першу чергу 

структура є науковою установою, яке зорієнтоване на військово-історичні 

дослідження і є повноправним членом наукового співтовариства Польщі. 

Однак не можна не відзначити, що в порівнянні з аналогічними 

підрозділами штати військово-історичної служби за останні десятиліття в 

основному скорочувалися. Разом з тим з 2016 р. настав новий етап в діяльності 

військово-історичної служби, який характеризується створенням єдиної 

структури військово-історичної служби, яка об'єднує наукові, видавничі, 

архівні та ідеологічні функції.  

Третій тип – це окремий військово-історичний дослідницький підрозділ, 

який існує в складі вищого військового навчального закладу, але, крім освітніх 

функцій, покликаний вести фундаментальні і прикладні історичні 

дослідження, спрямовані на поліпшення військової доктрини, будівництво 

збройних сил. Наприклад, в Данії – це Інститут військової історії і вивчення 

війни в складі Королівського данського оборонного коледжу; в Болгарії - 

секція «Військово-історичних досліджень» в складі Інституту перспективних 

оборонних досліджень в «Військовій академії ім. Г. С. Раковського», в Литві – 

Центр військової історії Інституту військових наук, в Росії – Науково-

дослідний інститут (військової історії) Військової академії Генерального 

штабу Російської Федерації.  

Четвертий тип являють собою музейні установи військових відомств 

Австрії, Бельгії, Швейцарії, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Словенії, Латвії, 

Естонії, України, відповідальні за військово-історичну роботу. Ці музейні 

установи мають різні форми підпорядкованості: міністерству оборони, вищого 

військового навчального закладу, штабу виду військ або командуванню сил 

забезпечення.  

Показово, що нехай і невеликі за чисельністю і можливостям підрозділи, 

орієнтовані на військово-історичну роботу є навіть в невеликих за всіма 

мірками арміях регіону. При цьому, у збройних силах Російської Федерації діє 



 118 

інститут воєнної історії, воєнно-історичний центр Генерального штабу, 

воєнно-історичні групи (у головних управліннях видів збройних сил, штабі 

тилу, штабах округів, флотів, родів військ) тощо. Всього тільки в ЗС РФ 

нараховується 150 штатних і понад 2,5 тис. позаштатних посад воєнних 

істориків [93, с. 90]. 

Отже, вивчення стану діяльності воєнно-історичної роботи зарубіжних 

країн, а особливо країн Східної Європи свідчить про те, що в них вище 

зазначена робота поставлена на досить високому рівні. Певною мірою цей 

досвід вивчався та використовувався при створенні воєнно-історичної роботи, 

проте він потребує більшого вивчення та врахування. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Національна система воєнно-історичної роботи зародилась не на 

пустому місці. Використання історичних знань в інтересах військового 

будівництва має давні коріння: від літописців княжої доби до створення 

воєнно-історичних органів в армії УНР. 

Воєнно-історична робота суттєво впливає на свідомість особового 

складу. Відразу після проголошення незалежності, при сприянні діаспори до 

Збройних Сил України почала надходити національно-патріотична література, 

за допомогою якої патріотично налаштовані офіцери  намагалися вплинути на 

виховання особового складу, тобто відбувався процес пере форматування 

свідомості на національно-патріотичну хвилю. 

Основними соціально-політичними умовами створення та розвитку 

системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України були: 

розпад Радянського Союзу, створення незалежної України та 

національних Збройних Сил;  

визначення на законодавчому рівні Верховною Радою України як 

принципу військового будівництва: підготовка держави до оборони включає 
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підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення 

престижу військової служби на це спрямовується воєнно-історична робота; 

ведення Російською Федерацією гібридної війни проти України та 

необхідність у зв’язку з цим, протидіяти фальсифікаціям історії, як одним із 

проявів цієї війни. 

агресія Російської Федерації проти нашої держави, окупація Криму, 

збройний конфлікт на Сході України, необхідність вивчення досвіду 

збройного протистояння, опису героїчних звитяг захисників України.  

З проголошенням незалежності України постало питання створення всіх 

державних інституцій, зокрема й ЗС України. У процесі розбудови 

вітчизняного війська відбувалось формування нормативно-правової бази і 

концептуальних засад їх функціонування. Постало питання поглибленого 

вивчення воєнної історії України, використання воєнно-історичних знань в 

інтересах ЗС України. Проте, в СРСР та його ЗС воєнна історія України окремо 

не вивчалась, а її окремі фрагменти розглядались в контексті загальної воєнної 

історії Російської імперії та СРСР, зокрема й з використанням класового 

підходу як однієї із методологічних засад. Така ситуація викликала 

необхідність перегляду усталених підходів до воєнно-історичних подій, 

пов’язаних з Україною, зміни методологічних засад воєнно-історичних 

досліджень, використання результатів наукових пошуків іноземних істориків 

та активного впровадження нових знань у практичну діяльність ЗС України, 

воєнно-патріотичне виховання тощо. Водночас, сформована в СРСР система 

воєнно-історичної роботи припинила своє функціонування, а в Україні та її ЗС 

залишились лише її окремі фрагменти. 

У процесі будівництва та подальшого реформуванні і розвитку 

ЗС України, вироблення засад їх застосування виникла необхідність вивчення 

та впровадження світового та вітчизняного досвіду у всі сфери діяльності 

вітчизняного війська. Процес накопичення, вивчення та впровадження досвіду 

мав носити цілеспрямований, організований, всебічно забезпечений характер 

у нормативно-правовому, концептуальному, організаційному та 
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інституціональному аспектах. Проте до початку російської агресії у 2014 р. 

усвідомлення вищим воєнно-політичним керівництвом необхідності 

створення цілісної системи воєнно-історичної роботи не було. Її окремі 

елементи функціонували самостійно, не скоординовано, що суттєво 

зменшувало можливості використання воєнно-історичних знань в інтересах 

ЗС України. 

Важливим чинником удосконалення системи воєнно-історичної роботи 

у Збройних Силах України став зарубіжний досвід цієї діяльності. У дисертації 

проаналізована діяльність воєнно-історичних структур збройних сил 

зарубіжних країн, передусім країн-членів НАТО. Досвід провідних країн світу 

свідчить, що наукові дослідження в галузі воєнної історії є основою для 

планування процесів розвитку збройних сил, форм і способів їх застосування, 

визначення напрямів розвитку озброєння і військової техніки тощо. У США, 

зокрема при розробленні перспективних планів розвитку збройних сил на 10–

20 років проводиться воєнно-історичне дослідження розвитку воєнного 

мистецтва за останні 100 років. У сусідніх з Україною державах повноцінно 

функціонують воєнно-історичні установи: у Польщі – бюро воєнно-

історичних досліджень; у Румунії – інститут досліджень історії війн, стратегії 

та оперативного мистецтва. Для проведення фундаментальних, пошукових та 

прикладних наукових досліджень у галузі воєнної історії передові країни 

мають розгалужену систему відповідних наукових установ. Цілісна система 

воєнно-історичної роботи функціонує і в ЗС РФ [94]. 

З початком агресії РФ проти України у 2014 р. стало очевидним, що 

воєнно-історичні знання широко використовуються у інформаційній боротьбі. 

Фальсифікація історії і маніпуляція історичними фактами стали одним із 

інструментів гібридної війни, чинили негативних вплив на населення та 

особовий склад ЗС України. Відповідно, постала проблема протидії таким 

діям агресора, активізація воєнно-патріотичного виховання на прикладах 

героїчного минулого Українського війська, впровадження нових традицій та 

зміни наративів, що використовував агресор у своїх інтересах. Збройні Сили 
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України ведуть боротьбу за Україну не лише по лінії зіткнення з російськими 

окупаційними силами на сході держави.  

Також з початком воєнних дій виникла необхідність збору, аналізу, 

узагальнення досвіду застосування військ (сил) в АТО та його оперативного 

впровадження у підготовку військ (сил). Розв’язання цих проблем було 

можливим в рамках воєнно-історичної роботи у ЗС України, що й призвело до 

її остаточного формування як повноцінної системи. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЛЬ І МІСЦЕ ВОЄННО-ІСТОРИЧНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ 

ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 

3.1. Формування основ вітчизняної системи воєнно-історичної 

роботи (1992–2000 рр.) 
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Воєнно-історична робота в армії та на флоті у радянський час носила 

суто централізований характер. Воєнно-історичні структури збройних сил 

концентрувались у Москві. До розпаду СРСР безпосереднє керівництво 

воєнно-історичною роботою в радянських збройних силах здійснював 

Генеральний штаб Міністерства оборони СРСР. Головні штаби видів збройних 

сил, штаби цивільної оборони через свої воєнно-наукові відділи 

організовували воєнно-історичну роботу в підпорядкованих військах і силах 

флоту. А штаб тилу збройних сил СРСР – в головних і центральних 

управліннях, вищих військових навчальних закладах та науково-дослідних 

управліннях тилу [1].  

Російський історик С. Борисньов у своїй докторській дисертації 

«Воєнно-історична робота у збройних силах радянської держави  

(1918-1991)» стверджує, що безпосередніми організаторами воєнно-

історичної роботи в головних і центральних управліннях Міністерства 

оборони, в округах, групах військ, на флотах, флотилія, в арміях, з’єднаннях і 

частинах (кораблях) були начальники, командувачі, та командири усіх рівнів, 

штаби та відповідні органи (структури) по роботі з особовим складом. 

Відповідно до завдань, визначених наказами Міністерства оборони СРСР, ці 

посадові особи організовували та спрямовували воєнно-історичну роботу в 

управліннях, підпорядкованих їм військам, військово-навчальних закладах та 

науково-дослідних установах. У воєнно-морському флоті безпосередня 

організація воєнно-історичної роботи покладалась на воєнно-наукову групу VІ 

відділу оперативного управління Головного морського штабу, а на флотах – 

на історіографа флоту. Для проведення воєнно-історичної роботи у 

об’єднаннях, з’єднаннях, частинах (кораблях) і установах функціонував 

інститут позаштатних історіографів та їх заступників, які призначались 

наказами відповідних командирів (начальників) із числа найбільш 

підготовлених офіцерів [2]. 

На кінець 80-х років минулого століття в системі Міністерства оборони 

СРСР існувала широка мережа воєнно-історичних установ та підрозділів 
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ВВНЗ. Таких як, Інститут воєнної історії Міністерства оборони СРСР, десятки 

кафедр історії воєнного мистецтва (історії війн і воєнного мистецтва), 

«Воєнно-історичний журнал», воєнно-історичний відділ газети «Червона 

зірка», дві редакції Воєндруку, 39 архівів, 17 воєнно-історичних секцій при 

будинках офіцерів, сотні воєнних музеїв та воєнно-наукових бібліотек. В них 

працювало більше 2000 воєнних істориків, у тому числі 36 докторів та 150 

кандидатів історичних наук [1; 3]. 

На час набуття незалежності Україна успадкувала від колишнього СРСР, 

крім угруповання військ, сформовану систему поглядів на характер можливих 

війн, підготовку до них країни та її Збройних Сил, форми і способи ведення 

збройної боротьби [4]. Все це вимагало перегляду і уточнення в інтересах 

становлення та розвитку національної стратегії будівництва Збройних Сил. 

Однією з перешкод на цьому шляху стала відсутність власної воєнно-

історичної наукової школи [5, с. 5]. 

Із утворенням незалежної України її Збройним Силам у спадок від СРСР 

майже не залишилось дослідницьких, архівних, видавничих установ, які мали 

б здійснювати воєнно-історичну роботу. Академік В. Смолій оцінював 

ситуацію яка склалась в царині воєнної історії, у той час: «Ми ще дуже мало 

вивчаємо цю тематику. Причини цього цілком зрозумілі. Ми мали загальний 

військово-історичний центр чи інститут воєнної історії у Москві, який видавав 

і видає донині військово-історичний журнал. Воєнна тематика, по суті, лише 

фрагментарно вписувалася в теми дослідницьких пошуків українських вчених. 

Переважно вони досліджували проблематику Великої Вітчизняної війни, 

трохи заглиблювалися в питання Першої світової та громадянської воєн й 

лише побіжно торкалися окремих аспектів (коли взяти зріз загальної історії) 

сучасних конфліктів. По суті, з поля зору воєнних вчених випав величезний 

проміжок часу української історії з найдавніших часів і до кінця XIX ст.» [6]. 

Воєнно-історична наука в Україні, за оцінкою фахівців, перебувала в країні в 

глибокому застої, залишаючись здебільшого в полоні колишніх стереотипів, 

особливо, коли йшлося про Громадянську та Другу світову війни. 
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Надзвичайно мляво відбувалась переоцінка «героїчних досягнень Червоної 

армії», «неперевершеності радянської зброї», «нездоланної сили радянського 

патріотизму» [7]. 

З перших днів існування Збройних Сил незалежної України постали 

питання організації та проведення наукових досліджень щодо пошуку 

раціональних шляхів військового будівництва держави, а також 

обґрунтування інших актуальних рішень з питань оборони, які приймалися на 

всіх рівнях державного та військового управління. Як спадщина від 

Радянського Союзу залишився значний, але майже не структурований 

науковий потенціал. Так, у 1992 р. у Міністерстві оборони України 

функціонували вісім науково-дослідних установ та низка науково-дослідних 

підрозділів ВВНЗ, у яких загальна чисельність науковців вищої кваліфікації 

становила 393 особи [8]. Результати проведеної у квітні–червні 1992 року 

атестації науково-дослідних установ показали, що більшість (95%) наукових 

кадрів зосереджена у військових навчальних закладах – двох академіях, 

тридцяти вищих і двох середніх військових училищах, 74 кафедрах військової 

підготовки студентів вищих навчальних закладів і досягала 142 докторів наук 

(із яких 18 – доктори військових наук) та 2146 кандидатів наук (із них 120 – 

кандидати військових наук) [9]. 

Водночас їх наукова діяльність мала безсистемний характер, оскільки 

дослідження були спрямовані на виконання розрізнених або 

вузькоспеціалізованих завдань. Науково-дослідних установ з питань воєнного 

мистецтва взагалі не було. За непростих економічних умов треба було 

виконати надзвичайно складне завдання: з конгломерату фрагментів 

радянської воєнної науки у вигляді розрізнених наукових шкіл, наукових 

програм, наукових інтересів і започаткувань створити дієздатну систему 

воєнно-наукових досліджень, яка функціонально й організаційно була б 

підпорядкована потребам оборони України, завданням будівництва власних 

Збройних Сил і створення Воєнної організації держави. 
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Із ініціативи доктора військових наук, професора генерал-лейтенанта 

І. Оленовича було створено Експертну наукову раду Міністерства оборони 

України як найбільш представницький колегіальний орган управління 

воєнною наукою. Розроблена під його керівництвом Концепція організації 

воєнно-наукових досліджень у Збройних Силах України передбачала поетапне 

(з 1992 до 1994 р.) розгортання відповідних науково-дослідних установ та 

системи управління ними. Концепція враховувала пріоритетні наукові 

завдання, пов’язані з першочерговими заходами військового будівництва, 

визнавала доцільність створення наукових установ і підрозділів, насамперед 

при військових університетах та інститутах, де був зосереджений основний 

науковий потенціал, і пропонувала механізм фінансування воєнно-наукових 

досліджень, який передбачав, крім бюджетних коштів, також ринкові джерела. 

Передбачалися впровадження у воєнну науку демократичних 

принципів, конкурсно-контрактна основа організації досліджень і заходи 

щодо підвищення авторитету й захищеності інтелектуальної праці. Деякі 

положення Концепції були втілені у практику будівництва воєнної науки [10]. 

У 1992 р. було створено Центр оперативно-стратегічних досліджень 

Головного штабу Збройних Сил України, керівником якого був призначений 

генерал-майор В. О. Гречанінов. 39-й науково-дослідний інститут військ ППО 

Сухопутних військ було перетворено на Центральний науково-дослідний 

інститут Міністерства оборони України (з квітня 1998 р. – Центральний 

науково-дослідний інститут Збройних Сил України). Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 серпня 1992 р. № 490 «Про реформу системи 

військової освіти» створено низку вищих військових навчальних закладів – 

Академію Збройних Сил України, Харківський військовий університет, 

Київський військовий гуманітарний інститут, Харківський інститут льотчиків 

Військово-Повітряних Сил, Київський інститут Військово-Повітряних Сил, 

Київський інститут Сухопутних військ, Одеський інститут Сухопутних військ, 

Севастопольський військово-морський інститут, а також передбачено 

формування при них наукових центрів: 
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при Харківському військовому університеті – наукового центру 

Військово-Повітряних Сил і Протиповітряної оборони та військового 

наукового центру космічних досліджень;  

при Київському військовому гуманітарному інституті – наукового 

центру гуманітарних проблем, а з 1994 р. науково-дослідного та методичного 

центру соціально-психологічної служби Збройних Сил України; 

при Київському військовому інституті управління та зв’язку – наукового 

центру управління, розвідки, зв’язку та радіоелектронної боротьби; при 

Харківському інституті льотчиків Військово-Повітряних Сил – наукового 

центру бойового застосування Військово-Повітряних Сил; 

при Київському інституті Військово-Повітряних Сил – наукового центру 

Військово-Повітряних Сил; при Київському інституті Сухопутних військ – 

наукових центрів Сухопутних військ та проблем захисту від високоточної 

зброї;  

при Одеському інституті Сухопутних військ – наукового центру 

бойового застосування Сухопутних військ; при Севастопольському військово-

морському інституті – наукового центру Військово-Морських Сил [11]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року № 490 

був створений Київський військовий гуманітарний інститут на чолі з генерал-

майором С. Пузьком. У 1994 році на факультет виховної та соціально-

психологічної роботи вперше було набрано 231 офіцера – слухача і, з 1 вересня 

розпочато підготовку фахівців за чотирма спеціальностями у тому числі 

«Історія України», спеціалізація – «Історія України та її Збройних Сил». На 

той час на 13 кафедрах КВГІ працювало 157 викладачів, які мали вчений 

ступінь. Серед слухачів, які навчались за цією спеціальністю і в подальшому 

стали відомими військовими істориками, Р. Пилявець, В. Куравський, 

А. Науменко, О. Даценко, П. Слюсаренко, В. Рєзнік та інші. Однак у 2001 р. 

підготовка фахівців з цієї спеціалізації була зупинена. 

Для координації фундаментальних і прикладних досліджень, які 

здійснювалися в інтересах Збройних Сил України, Національною академією 
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наук України та іншими цивільними науковими установами було створено 

секцію прикладних проблем при Президії НАН України (нині Секція з 

оборонних проблем Міністерства оборони України при Президії НАН 

України). На жаль, з об’єктивних і суб’єктивних причин багатьом питанням 

наукової діяльності в Збройних Силах України на той час не було приділено 

належної уваги.  

У 1994 р. Центр оперативно-стратегічних досліджень Головного штабу 

Збройних Сил України було перетворено на воєнно-наукове управління 

Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил 

України. Потім воєнно-наукове управління було скорочене до науково-

аналітичного відділу. Це ускладнило умови організації наукової діяльності, 

особливо у воєнно-теоретичній сфері. В управліннях центрального апарату 

Міністерства оборони України, управліннях Генерального штабу Збройних 

Сил України та у військах наукова діяльність взагалі не була організована. Як 

наслідок, на засіданні колегії Міністерства оборони України у грудні 1996 р. 

Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України 

констатував, що Генеральний штаб Збройних Сил не забезпечив становлення 

та функціонування на належному рівні воєнної науки і поставив перед 

керівництвом Міністерства оборони України відповідні завдання [1]. 

Проблеми воєнної історії також не отримали належного місця у 

створеній за роки незалежності у Збройних Силах України системі воєнно-

наукових досліджень. Головною причиною, за словами тогочасного 

начальника Воєнно-наукового управління – заступника начальника 

Генерального штабу Збройних Сил України з науки генерал-майора (на той 

час) І. Руснака, було те, що основні зусилля воєнної науки зосереджувалися на 

аналізі умов і факторів забезпечення національної та колективної безпеки, 

дослідженні форм і способів підготовки та ведення збройної боротьби; 

обґрунтуванні заходів поетапного реформування та розвитку Збройних Сил, 

пошуку шляхів модернізації наявного озброєння та військової техніки, 

розробленні їх новітніх зразків тощо. Разом з тим, жорсткі обмеження 
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чисельності науково-дослідних установ Збройних Сил України не дали 

виділити для цього спеціалізовані науково-дослідні підрозділи за воєнно-

історичною тематикою. Винятком став створений 28 лютого 2000 року 

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, у 

складі якого функціонував відділ проблем військової та культурно-

просвітницької роботи, який поряд з іншими питаннями займався воєнною 

історією [12]. 

Щоб забезпечити урахування під час проведення наукових досліджень 

воєнно-історичного досвіду, використовувались можливості міжнародного 

воєнно-наукового співробітництва, інформаційний обмін, національна 

академічна наука. Через секцію з оборонних проблем при Президії НАН 

України підтримувався зв’язок із Інститутом історії України, іншими 

науковими установами. Реалізувався міжнародний проєкт «Електронні 

бібліотеки», який надавав змогу військовим науковцям користуватися 

світовими досягненнями історичної науки. Створений у Збройних Сил 

України Центр воєнно-наукової інформації регулярно забезпечував науково-

дослідні установи Збройних Сил реферативною та іншою інформацією з 

воєнно-історичних питань. З метою якісного вирішення проблем військової 

геральдики та емблематики в Генеральному штабі Збройних Сил України була 

створена Воєнно-геральдична служба [13]. 

Окреслилася ціла низка проблемних питань щодо організації та 

здійснення воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України. Її завдання 

полягали у засвоєнні воєнного досвіду конкретних війн і втілення його в 

практику навчання і виховання воїнів. Це потребувало організації і проведення 

різноманітних заходів, спрямованих на доведення до особового складу частин, 

з’єднань і об’єднань воєнного досвіду, а також розроблення методичних 

рекомендацій щодо застосування досвіду в практиці оперативної та бойової 

підготовки військ і штабів. Завдання воєнно-історичної роботи у Збройних 

Силах України безпосередньо покладалися на кафедри історії воєнного 



 138 

мистецтва (історії війн і воєнного мистецтва) військових навчальних закладів, 

військові засоби масової інформації, військові музеї, архіви.  

Невеликими осередками дослідження та викладання воєнної історії 

залишалися суспільно-гуманітарні кафедри вищих військових навчальних 

закладів. У 1997 р. була створена кафедра історії війн і воєнного мистецтва 

Академії ЗС України, яка веде свою історію від 1994 р. зі створення на кафедрі 

стратегії предметно-методичної комісії з історії війн і воєнного мистецтва. У 

квітні 1997 р. на посаду начальника новосформованої кафедри було 

призначено капітана 1 рангу доктора історичних наук, професора, заслуженого 

діяча науки і техніки України М. Рибака, який у подальшому став засновником 

воєнно-історичної школи з підготовки воєнних істориків. Однак за своїм 

призначенням, та чисельністю цей підрозділ був неспроможним осягнути весь 

спектр воєнно-історичних проблем. Наукові дослідження, що проводились на 

кафедрі, були спрямовані перш за все на наукове забезпечення та 

супроводження навчального процесу шляхом виконання науково-дослідних 

робіт, підготовки підручників та посібників. 

Крім того, незважаючи на важливі функції і завдання воєнної історії, до 

викладання її у військових та інших навчальних закладах України (де були 

воєнні факультети та кафедри), приділялося недостатньо уваги. Зокрема, на її 

вивчення було виділено незначну кількість годин – від 40 до 60. У деяких 

закладах, наприклад Одеському інституті сухопутних військ (факультет 

тилового забезпечення), цю дисципліну не вивчали зовсім. 

Крім того, для здійснення якісного планування та викладання воєнної 

історії і особливо воєнного мистецтва існувала гостра необхідність у науково-

педагогічних кадрах. Однак цю дисципліну нерідко викладали викладачі, які 

не мали відповідної освіти. У системі навчальних і наукових закладів 

Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки України практично не 

здійснювалася підготовка воєнних істориків. Важке економічне становище 

держави не давало змоги створити спеціальний заклад. Водночас розглядалася 

можливість започаткування короткотермінових 4-х місячних курсів при 
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Національній академії оборони України і в подальшому через визначений 

термін набирати одну групу слухачів – істориків для навчання на 2-му 

факультеті академії. 

Одним із пріоритетних напрямів стала підготовка наукових кадрів вищої 

кваліфікації. У 1995 р. у спеціалізованій вченій раді Військового інституту 

державного університету «Львівська політехніка» захистили кандидатські 

дисертації на воєнно-історичну тематику Л. Гриневич, Л. Зінкевич, 

О. Макарчук. 

Першим ад’юнктом кафедри історії війн і воєнного мистецтва Академії 

ЗС України став С. Сидоров, який у 1996 р. захистив кандидатську дисертацію 

за воєнно-історичною тематикою. У 1998 р. у спеціалізованій вченій раді за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія у КВГІ першими захистили 

дисертації В. Горєлов (1999 р.) та В. Бережинський (2000 р.). Рішенням ВАК 

України в квітні 2000 р. в Національній академії оборони України було 

продовжено дію спеціалізованої вченої ради за цією ж спеціальністю і вже у 

2000–2001 рр. в відбулись успішні захисти дисертацій В. Корнієнка, О. 

Пошедіна, Р. Пилявця. В академії також функціонувала очна ад’юнктура за 

цією спеціальністю, а науковий журнал «Труди академії» був включений до 

переліку фахових видань з воєнної історії.  

Формуванню національної свідомості особового складу ЗС України, 

військово-патріотичному вихованню молоді значною мірою сприяла 

діяльність військових історичних музеїв. У перші роки незалежності певний 

час у військово-музейній справі відбувались процеси, схожі до тих, що 

тривали у ЗС та у державі загалом. У зв’язку з реформуванням великої 

кількості військових частин і військових навчальних закладів військово-

музейна система фактично розпалася. Фонди музеїв розформованих частин 

частково передавались до інших музеїв, та більшість було втрачено. У тих 

музеях військових частин і установ, а також військових навчальних закладів, 

що продовжували існувати (у 1994 році у ЗС України налічувалось 126 музеїв), 

фондові колекції теж було спустошено. На початку 90-х років доля військових 
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музеїв була невизначеною. У військовій спільноті нерідко поширювалась 

думка, що традиції, закладені попередниками, не відповідають потребам 

сьогодення. Ситуація також ускладнювалася через відсутність нормативних 

актів, які б регулювали процеси реформування, зміни організаційно-штатних 

структур військових частин та установ.  

Міністерство оборони України вживало заходів, спрямованих на 

відродження військової музейної справи, ознайомлення широких кіл 

населення з військовою історичною спадщиною України. Розбудова музейної 

справи у ЗС України розпочалася у 1995 році з початком формування Музею 

Збройних Сил України після затвердження Директиви начальника 

Генерального штабу Збройних Сил України «Про організацію діяльності 

Музею Збройних Сил України» [14]. З 3 січня 1996 року введено в дію штат 

музею у складі 2 офіцерів та 12 службовців. Першим начальником Музею ЗС 

України став підполковник В. Карпов. У 1996 році Міністр оборони України 

генерал-лейтенант О. Кузьмук підписав наказ про створення Центрального 

музею Збройних Сил України [15], цим же наказом було затверджено і 

положення до нього. Наказ став основоположним документом для інших 

військово-музейних закладів Збройних Сил України.  

Певну роль в проведені воєнно-історичної роботи відігравала військова 

преса, яка надавала можливість публікувати результати досліджень з воєнної 

історії, так як сама є активним учасником цього процесу. Історична тематика 

була присутньою у всіх засобах військової преси: військових газетах, 

журналах, книгах, брошурах. Велику роль у справі пропаганди воєнно-

історичних знань відігравали органи періодичного друку – газети та журнали. 

Водночас видавнича справа з питань воєнної історії перебувала у кризовому 

становищі. Бажаним і вкрай необхідним у цій царині була публікація 

фундаментальних наукових праць, енциклопедичної та довідкової літератури, 

фахового періодичного друкованого органу та інше. Спостерігалася гостра 

потреба у висвітленні найбільш важливих подій минулого без кон’юнктури, а 

також їх науковій оцінці і розробленні рекомендацій щодо подальшої 



 141 

розбудови Збройних Сил та їх застосування для захисту держави. Крім того, 

старі форми та методи фінансування видавничої роботи практично втратили 

значення, а нові джерела фінансування лише започатковувалися, що значно 

ускладнювало видання воєнно-історичної продукції у необхідному обсязі [7]. 

Важливе місце в системі воєнно-історичної роботи належала архівним 

установам. З часу прийняття Україною державної незалежності, розбудовою 

власних Збройних Сил постало питання створення Центрального архіву 

Міністерства оборони України. У директиві Головного штабу ЗС України від 

11 квітня 1992 року № Д-115/1/083 було зазначено: «До 20 травня 1992 року 

сформувати Центральний архів Міністерства оборони України на фондах 

архіву штабу КВО і 300 окремої роти супроводження військових вантажів». 

На першому етапі становлення архіву, коли йшов процес реформування 

Збройних Сил України та значного скорочення військових підрозділів, одним 

з головних його завдань було зберегти документи, що відображають історію 

Збройних Сил та перебувають в Україні і не допустити вивезення цих 

документів за межі держави. Керівництво Центрального архіву розпочало 

роботу по створенню матеріально-технічної бази архіву. Було проведено 

ремонт приміщень на першому поверсі, так як архів штабу КВО займав лише 

2-й поверх приміщення по вулиці Січневого повстання, 1 (зараз вул. Івана 

Мазепи, 1); перевірено наявність архівних справ, що зберігалися в архіві штабу 

КВО. 

Час становлення архіву співпав з періодом виходу постанови Кабінету 

Міністрів України про заміну посвідчень загальносоюзного зразка учасників 

наслідків ліквідації аварії на ЧАЕС на посвідчення українського зразка. До 

архіву надходили численні запити від громадян, які бажали отримати архівні 

довідки, що могли підтвердити їх участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

«Партизани» нервують, архіваріуси «задихаються», – красномовно свідчить 

назва статті у газеті «Урядовий кур’єр» за 1993 рік, що відображає роботу 

архіву. 
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У зв’язку з тим, що, окрім виконання запитів, архів комплектувався 

документами військових частин, установ і робота про прийманню на 

зберігання цих документів, їхнього обліку, описування вимагала не меншої 

уваги, то відповідно до розпорядження начальника ГШ ЗС України від 

20 серпня 1993 року з метою надання допомоги архіву у розгляді запитів 

та видання підтверджувальних документів особам, які брали участь 

у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, до Центрального архіву були відряджені 

30 осіб із військових частин Київського гарнізону. 

1994 рік ознаменувався тим, що до архіву почали надходити особові 

справи військовослужбовців офіцерського складу, які перебували у відставці, 

що раніше зберігалися у військкоматах. Одночасно удосконалювалася система 

зберігання документів, для яких були виготовлені спеціальні коробки. 

Поступово документи із так званих паперових «пачок», в яких зберігалися 

справи, були перекладені у коробки. У цей же період до структури архіву було 

введено лабораторію забезпечення збереженості документів, основним 

завданням якої стало проведення палітурних та реставраційних робіт, 

встановлено необхідне обладнання: паперово-різальну машину та картонно-

різальний верстат. 

У 1995 році архів залучався до роботи по створенню нормативно-

правової бази, результатом якої стало розроблення Тимчасової інструкції 

«Про особливості порядку здачі документів військових частин Збройних Сил 

України в архіви», затвердженої начальником ГШ ЗСУ 29 вересня 1995 року. 

Після прийняття Закону України «Про Національний архівний фонд 

і архівні установи», постанови Кабінету Міністрів України та директиви 

начальника Генерального штабу Збройних Сил України 20 серпня 1997 року 

Архів отримує статус Галузевого державного архіву Міністерства оборони 

України, утримується на правах управління ГШ Збройних Сил України, 

підпорядковується начальнику Генерального штабу ЗС України. Відповідно 

затвердженого Положення ГДА МОУ забезпечував постійне зберігання 

архівних документів, створених в процесі розбудови і діяльності Збройних 
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Сил України, здійснював керівництво архівною справою в Збройних Силах 

України, разом з архівами оперативних командувань надавав військовим 

частинам (установам) організаційно-методичну допомогу з удосконалення та 

організації архівного діловодства у ЗС України. У 1998 році наказом Міністра 

оборони України від 11.11.1998 № 400 було затверджено Інструкцію 

з діловодства у Збройних Силах України, розробку якої безпосередньо 

здійснював Архів. 

У 1999 році на зберігання до Архіву розпочинають надходити 

документи на плівкових носіях – кінодокументи відповідно Інструкції про 

порядок підготовки та передачі до Галузевого державного архіву Міністерства 

оборони України кінодокументів, затвердженої наказом начальника ГШ ЗС 

України від 14.12.1998 № 133. 

Таким чином, цілісної системи воєнно-історичної роботи у ЗС України 

у цей період сформовано ще не було. Воєнно-історична робота не була 

виділена як окремий напрям діяльності, були відсутні необхідні керівні та 

концептуальні документи, що визначали її мету, завдання та змістовне 

наповнення. Не було керівного органу та науково-дослідної установи, що мали 

б здійснювати координацію зусиль всіх суб’єктів воєнно-історичної роботи у 

сферах історичної науки, освіти та виховання особового складу ЗС України. 

 

3.2. Трансформаційні процеси у воєнно-історичній роботі в ході 

реформування та розвитку Збройних Сил України (2001–2013 рр.) 

 

30 травня 2001 р. у Києві відбувся круглий стіл на тему «Воєнно-

історична наука в Україні: стан і перспективи», ініціаторами якого виступили 

Національна академія оборони України (з 2008 року Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського) та Інститут історії 

України НАН України. Провідні вчені, фахівці у царині воєнної історії 

акцентували увагу громадськості на практичній відсутності досліджень 

української військової історії у радянську добу або висвітленні її з точки зору 
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російської воєнно-історичної науки [7, с. 34]. З огляду на це учасники круглого 

столу ухвалили рішення про створення на громадських засадах 

координаційної, науково-дослідницької установи – Всеукраїнської 

громадської організації «Український інститут воєнної історії», яку очолив 

О. Гуржій. Як зазначив у своїй доповіді тогочасний начальник Воєнно-

наукового управління – заступник начальника Генерального штабу Збройних 

Сил України з науки, доктор військових наук, професор Іван Руснак: «На жаль, 

економічні умови в Україні не дозволяють зараз створити Інститут воєнної 

історії на державницьких засадах, але й перший крок в цьому напрямі, який 

зробили Національна академія оборони України та Інститут історії України 

Національної академії наук, має велике значення». 

У ході круглого столу було затверджено її статут організації, а вже 

4 жовтня 2001 року вона була зареєстрована у Міністерстві юстиції України. 

Відповідно до Статуту мета діяльності «Українського інституту воєнної 

історії» полягала у задоволенні і захисті творчих, освітніх, культурних, 

соціальних, економічних та інших спільних інтересів його членів, сприянні 

розвитку і популяризації воєнно-історичної науки, проведенні досліджень у 

галузі воєнної історії та поширенні і використанні військово-історичних знань 

в Україні. Інститут об’єднав відомих військових і цивільних фахівців із 

воєнної історії, представників провідних освітніх та наукових установ, їх 

зусиллями було проведено низку наукових конференцій, здійснено декілька 

видавничих проєктів, започатковано видання науково-популярного журналу 

«Воєнна історія» [16], головним редактором якого став С. Литвин. Журнал 

видавався на громадських засадах, а у 2003 р. був включений до переліку ВАК 

України. Всі пропозиції редакції журналу взяти його на бюджетне 

фінансування були безуспішними через обмеження коштів. Однак певний час 

державні кошти на його підписку і видання для кожної військової частини 

виділялися. Через відсутність державної підтримки певною мірою втрачалась 

зацікавленість, активність та ентузіазм членів інституту. 
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Проте засновники інституту невдовзі усвідомили, що за тогочасних 

українських реалій інститут воєнної історії, як громадська організація, на 

засадах доброчинності без державної підтримки не може вирішувати той 

величезний обсяг проблем, які виникли перед воєнно-історичною наукою. 

Вирішувати на фундаментальному рівні, з використанням сучасних методів 

досліджень надскладний комплекс воєнно-історичних проблем та 

координувати їх у загальнодержавному масштабі могла тільки міжвідомча 

державна профільна воєнно-історична національна науково-дослідна установа 

з бюджетним фінансуванням. 

У 2004 р. після перемоги на виборах Президента України В. Ющенка 

відбулись суттєві змістовні зміни у підходах до висвітлення української 

історії. Вони вплинули й на стан воєнно-історичної роботи у ЗС України. 

Більше уваги стало приділятись висвітленню історичного минулого з 

національно-патріотичних позицій, неодноразово керівництвом держави і 

збройних сил проголошувалось про необхідність активізації воєнно-

історичних досліджень та розповсюдження набутих знань із вітчизняної 

воєнної історії.  

До Галузевого державного архіву МО України у 2004 році почали 

надходити профільні документи військових формувань, військових 

підрозділів, організацій, що охоплювали період від початку XIX сторіччя 

до 1917 р. У цей же час здійснювалося приймання документів військових 

частин військ Цивільної оборони України на підставі розпорядження 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 30.07.2004 № 2-р. 

Збільшення надходжень документів до архіву, не тільки на паперовій основі, 

а й кінодокументів, породжувало проблему нестачі площ для їх зберігання, 

тому постало питання пошуку вільних площ для розширення фондів архіву. 

Проблема вирішувалася протягом тривалого часу і була розв’язана лише 

в 2006 році, коли було відкрито комплекс архіву, обладнаний відповідно 

стандартів та правил, якими керуються сучасні архівні установи (м. Київ, вул. 

Бориспільська, 34). 
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У цей період розширилися філії Центрального військово-історичного 

музею: музей ракетних військ стратегічного призначення (2001 р.), музей 

Військово-Повітряних Сил (2005 р.), Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв 

Крут» (2010 р.), музей «Героїв Дніпра» (2010 р.). 15 січня 2010 р. музей 

отримав статус національного. 

Водночас, мали місце і негативні процеси. Так, у 2007 р. у Національній 

академії оборони України була розформована кафедра історії війн і воєнного 

мистецтва. Її науково-педагогічні і наукові працівники увійшли до складу 

предметно-методичної комісії кафедри оперативного мистецтва. Це призвело 

до втрати частини наукового потенціалу, зменшило результативність 

наукових досліджень, суттєво був зменшений обсяг навчальних дисциплін, що 

викладались у попередні роки. Помилковість такого рішення стала очевидною. 

Ініціативи щодо підвищення ролі воєнної історії свого часу знайшли певну 

підтримку з боку Міністра оборони України Ю. Єханурова.  

В основу виховної роботи з особовим складом ЗС України було 

покладено національно-патріотичну ідею. Органи по роботі з особовим 

складом звернули увагу на провідників нації, героїчне минуле Української 

повстанської армії. Було вжито заходів щодо підсилення гуманітарної 

складової у збройних силах, відновлено історичні підрозділи у вищих 

військових навчальних закладах, зокрема кафедру воєнної історії 

Національної академії оборони України у 2008 році під керівництвом 

кандидата історичних наук, доцента полковника І. Сокаля та предметно-

методичні комісії в інших ВВНЗ, було поновлено підготовку наукових кадрів 

вищої кваліфікації зі спеціальності «військова історія» у докторантурі та 

ад’юнктурі академії. 

Так, за сприяння начальника академії генерал-полковника В. Толубка 

діяла спеціалізована вчена рада К 26.709.04 зі спеціальності 20.02.22 – 

військова історія з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. У 
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період з 2002 р. до 2009 р. в академії було захищено 60 дисертацій на історичну 

тематику, в тому числі 2 докторських [17]. 

Втім, спостерігалася негативна тенденція скорочення навчальних годин 

на викладання в академії історії військового мистецтва – до 26 годин. При 

цьому до закриття кафедри дана дисципліна викладалася в обсязі 

144 навчальних годин. Ще одним недоліком став той факт, що військова 

історія була передана у відання викладачів тактики, а не військових істориків. 

Обґрунтування скорочення годин шляхом посилання на те, що історія 

викладається курсантам під час отримання тактичного рівня освіти викривало 

незнання ситуації, оскільки курсантам читався курс історії України. Як 

наслідок, слухач провідного вищого військового навчального закладу України 

не знав навіть про існування бази ВМС США в Перл-Харборі в 1941 р. і інших 

загальновідомих фактів воєнної історії [18]. 

У червні 2009 року було розширено мережу архівних установ України, 

зокрема сформовано Львівський та Одеський територіальні архівні відділи 

Галузевого державного архіву МО України. Крім того, відділом військової 

символіки та геральдики ГШ ЗС України спільно з ГДА МО України було 

розроблено Малюнок герба Галузевого державного архіву Міністерства 

оборони України та Малюнок пам’ятного нагрудного знаку «Галузевий 

державний архів Міністерства оборони України» [19]. 

Вживалися заходи щодо створення у Збройних Силах України науково-

дослідної установи, що мала здійснювати фундаментальні військово-історичні 

дослідження. Так, після неодноразових звернень на ім’я глави держави, уряду, 

в тому числі і за допомогою депутатських запитів до Верховної Ради, з метою 

відродження військових національно-історичних традицій та проведення 

фундаментальних воєнно-історичних досліджень 21 жовтня 2009 р. Кабінетом 

Міністрів України було прийнято рішення про створення Науково-дослідного 

центру воєнної історії Міністерства оборони України, який мав стати основою 

військово-історичної служби в українських збройних силах. Передбачалося, 

що головними напрямами його діяльності буде відродження, розвиток та 



 148 

популяризація воєнно-історичної науки і впровадження її досягнень у 

практику будівництва ЗС України, реалізація воєнно-історичної складової 

гуманітарної політики в ЗС України. Цю ідею публічно підтримав і тодішній 

Міністр оборони України. 

Однак після перемоги на президентських виборах В. Януковича у 

березні 2010 р. уже 7 липня Науково-дослідний центр був розформований, не 

встигнувши пройти стадію становлення навіть організаційно-штатної 

структури [20]. Офіційною причиною скасування щойно створеної структури 

стала нестача коштів. Разом з тим, за словами тодішнього заступника 

директора Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони 

полковника П. Костюка, причиною ліквідації Центру стала ідеологічна 

спрямованість створюваного установи, оскільки «бандерівську історію йому 

писати не дадуть» [21]. Нескладно помітити, що боротьба навколо створення 

Центру набула очевидний політичний характер. Показово, що майбутній 

Центр планував «досліджувати період Другої світової війни з метою 

подолання стереотипів минулого». Очевидно, що ставлення до історії 

німецько-радянської війни 1941–1945 років викликало істотні розбіжності і 

призвело до ліквідації щойноствореного Центру [22]. 

Разом з тим видання кількох наукових періодичних видань з воєнної 

історії стало сильною стороною воєнно-історичної роботи у цей період. 

Високим науковим рівнем відзначалось фахове видання Інституту історії 

України НАН України «Сторінки воєнної історії України». Значної 

популярності набуло електронне видання «Військово-історичний меридіан» 

національного музею Історії Другої світової війни. Воєнно-історичні рубрики 

були відкриті в журналах «Труди університету» та «Вісник національного 

університету Національного університету оборони України». З 2000 р. до 

2013 р. Військово-історичний музей видавав «Військово-історичний 

альманах», тематика якого охоплювала різні періоди воєнної історії України. 

У 2011 р. за ініціативи кафедри воєнної історії у Національному 

університеті оборони України був заснований журнал «Воєнно-історичний 
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вісник», як фахове видання. Публікації авторів охоплювали широкий спектр 

воєнно-історичної проблематики, а саме історії війн, воєнного мистецтва, 

військового будівництва, розвитку озброєння і військової техніки, воєнної 

думки, розвитку соціальної і гуманітарної політики у збройних силах, 

міжнародного військового співробітництва тощо. Ці заходи, звичайно, дали 

змогу створити необхідні умови для підготовки наукових кадрів для 

здійснення воєнно-історичної роботи. Однак відсутність єдиного 

координаційного центру ускладнювало цілеспрямовану наукову роботу, 

«перетворюючи її в поле для самодіяльних, спорадичних, нерідко 

любительсько-аматорських експериментів, що дискредитує не тільки самих 

авторів, а й цілий науковий напрям» [17]. Втім, вирішення проблеми не 

зводилося до створення одного лише Науково-дослідного центру воєнної 

історії. Був необхідний системний підхід, що передбачав централізоване 

управління на державному рівні, підготовку відповідних наукових і 

педагогічних кадрів, викладання у військових вузах дисциплін, проведення 

власне військово-історичних досліджень [16]. 

Разом з тим новостворений уряд на чолі з М. Азаровим за час своєї 

каденції здійснив низку заходів, що суперечили інтересам розвитку України 

та несли негативні наслідки для неї. Крім того, у цей період активно 

проводилися політика із замовчування героїчного воєнно-історичного 

минулого українців та досліджень з воєнної історії. Ці заходи нагадували 

руйнівну політику радянської влади зі знищення міліарної історії в Україні. На 

сторінках І тому «Історія українського війська» стосовно української 

військової історії в радянські часи зазначено: «вже на перший погляд легко 

відкрити велетенську прогалину: цілковиту відсутність військової історії 

України». Поряд із цим у Збройних Силах України на кінець серпня 2013 року 

у черговий раз було ліквідовано кафедру історії війн і воєнного мистецтва в 

Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. У 

роботі з особовим складом Збройних Сил України стали домінувати наративи, 
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пов’язані з культом перемоги СРСР у «Великій Вітчизняній війні», проведення 

ритуальних заходів із залученням військовослужбовців країн СНД тощо. 

Системної та планомірної воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України не проводилося. Крім того, жорсткі обмеження чисельності науково-

дослідних установ не давали змоги створити спеціалізовані науково-дослідні 

підрозділи для досліджень за воєнно-історичною тематикою. Окремі напрями 

воєнно-історичної роботи реалізовувалися в Національному університеті 

оборони України імені Івана Черняховського, в Національній академії 

Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та, певним чином, в інших 

вищих військових навчальних закладах нашої держави. Проте ця робота не 

була скоординована та належним чином забезпечена, що стало однією з 

головних причин її низької результативності. При цьому наприкінці 2013 року 

серед вищих військових навчальних закладів та наукових установ ЗС України 

лише у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного у складі наукового центру Сухопутних військ функціонувала 

науково-дослідна лабораторія (військово-історичних досліджень). 

Таким чином, другий період розвитку воєнно-історичної роботи у 

Збройних Силах України характеризується як позитивними, так і негативними 

процесами від поступового усвідомлення керівництвом ЗС України її 

важливості до різких змін у висвітленні воєнної історії України. Незважаючи 

на окремі позитивні рішення, необхідна увага до воєнної історії, а відтак до 

воєнно-історичної роботи з боку вищого військово-політичного керівництва 

держави не приділялась. Відсутність єдиних підходів до низки подій історії 

України як серед політичних еліт, так і українського суспільств спонукало 

Міністерство оборони ухилятися від вирішення цих проблем. На початок 

Революції Гідності воєнно-історична наука в ЗС України знаходилася в майже 

в знищеному стані.  

 



 151 

3.3. Розвиток системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України в умовах відбиття та стримування збройної агресії Російської 

Федерації (2014–2020 рр.) 

 

Розпочата 20 лютого 2014 р. збройна агресія РФ проти України, носить  

«гібридний» тобто має характер, форми і способи, які не притаманні 

традиційній війні. «Гібридна» війна ведеться комплексно, її основними 

складовими є: ідеологічна, інформаційна, військова, соціально-політична, 

дипломатична, економічна та терористична протидія. Особливістю такої 

«війни» є «розмивання» рис збройного конфлікту і залучення до нього 

різноманітних невійськових сил і засобів, що принципово відрізняє її від війни 

у класичному розумінні [23]. 

Зміна стратегічного вектору розвитку України, прихід до влади 

проукраїнських політичних сил, які тяготіть до західної політичної культури, 

а також збройний конфлікт на Сході України спричинили відродженню і 

створенню нових наукових установ (підрозділів) і освітніх підрозділів системи 

воєнно-історичної роботи у ЗС України. З березня 2014 року перед воєнно-

політичним керівництвом держави та Збройних Сил України на всіх рівнях 

гостро постало питання як протидіяти збройній агресії Росії та гібридній війні, 

а також ефективно боротися з нею. На ці питання частково може дати відповіді 

воєнна наука, зокрема її складова воєнна історія.  

Протистояння гібридній агресії РФ виявило низку системних проблем, 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України зокрема: 

несформованість системи здійснення наукового воєнно-історичного аналізу 

сучасних воєнних конфліктів; низька ефективність впровадження набутих 

воєнно-історичних знань в освітній процес, підготовку військ (сил); 

відсутність системної воєнно-історичної роботи з формування патріотизму та 

морально-бойового духу захисників України, що  призвело до неготовності 

значної частини українських громадян до виконання свого конституційного 

обов’язку – захисту незалежності та територіальної цілісності держави тощо. 
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Ці проблеми посилювались через наявність історичних стереотипів та міфів в 

оцінюванні подій воєнної історії, інформаційну експансію низки країн, що 

супроводжувалася фальсифікацією історії України. Особливо актуальним з 

початком бойових дій на Сході України стало питання вивчення, узагальнення 

та впровадження досвіду бойових дій, як одного з основних завдань воєнно-

історичної роботи [24].  

З метою вивчення досвіду бойових дій в АТО та збройних конфліктах 

сучасності; вдосконалення воєнно-історичної науки в Україні; забезпеченню 

координації наукових досліджень; осмисленню вітчизняного та світового 

воєнно-історичного досвіду; з’ясуванню особливостей, тенденцій та 

закономірностей еволюції воєнної справи в різні історичні періоди; 

врахуванню історичної спадщини для встановленню основ державної 

політики у сфері військового будівництва; збереженню історичної пам’яті та 

національних військових традицій; патріотичному вихованню молоді, 

створенню сприятливих умов для формування кадрового потенціалу Збройних 

Сил України та інших військових формувань; популяризації воєнно-

історичних знань у суспільстві; реалізації актуальних наукових воєнно-

історичних проєктів з позицій відновлення історичної правди Керівництвом 

Збройних Сил України були вжиті заходи щодо покращення стану воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України.  

Перші спроби створення системи вивчення та узагальнення досвіду 

Збройних Сил України були здійснені незадовго до розв’язання Росією 

збройної агресії проти України. Із цією метою 27 січня 2014 року під 

керівництвом тимчасово виконуючого обов’язки першого заступника 

начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенанта Віктора 

Муженка було проведено робочу нараду з представниками структурних 

підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил 

України, а також представниками вищих військових навчальних закладів і 

науково-дослідних установ ЗС України. За результатами обговорення даного 

питання було визначено необхідність проведення низки заходів, що 
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стосувалися підвищення ефективності процесу вивчення, узагальнення та 

розповсюдження досвіду застосування військ (сил) у сучасних воєнних 

конфліктах, а саме: 

1) покласти завдання щодо організації та координації роботи з вивчення, 

узагальнення та розповсюдження досвіду на Воєнно-наукове управління 

Генерального штабу Збройних Сил України; 

2) сформувати відповідні органи (підрозділи) з вивчення й узагальнення 

досвіду на базі науково-дослідних установ і Центру оперативних стандартів і 

методики підготовки військ (сил) (ЦОС та МП) ЗС України, на які покласти 

завдання щодо аналізу спостережень і розроблення рекомендацій за 

напрямами діяльності;  

3) створити у складі Воєнно-наукового управління Генерального штабу 

(ВНУ ГШ) ЗС України групу організації вивчення й узагальнення передового 

досвіду в кількості 2 осіб для координації роботи з вивчення, узагальнення та 

розповсюдження досвіду; 

Збройна агресія Російської Федерації проти України, початком якої 

стала окупація Криму у 2014 році та війна, яку веде Росія та її маріонеткові 

утворення на Сході України з 2014 року до сьогодні, стала основним чинником 

кардинального реформування системи воєнно-історичної роботи у ЗС 

України. 3 серпня 2014 року у складі штабу АТО був створений відділ 

узагальнення бойового досвіду. Були розроблені відповідні нормативно-

правові документи [25].  

8 серпня 2014 року начальником Генерального штабу ЗС України була 

затверджена «Тимчасова інструкція керівникам органів військового 

управління та командирам військових частин по вивченню, узагальненню й 

упровадженню досвіду застосування військ (сил) в антитерористичній 

операції». Згідно з вимогами цієї Інструкції, а також відповідно до Рішення 

начальника Генерального штабу ЗС України від 30.10.14 № 24567/С була 

сформована і почала свою діяльність Підсистема вивчення, узагальнення й 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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упровадження бойового досвіду як складова Системи узагальнення та 

розповсюдження досвіду підготовки і застосування ЗС України.  

Разом з тим, отриманий під час проведення АТО досвід потребував його 

вивчення та узагальнення. Водночас штатного структурного підрозділу, 

основними функціями якого була б координація воєнно-історичних 

досліджень, узагальнення бойового досвіду застосування військ (сил) 

Збройних Сил України, інших країн світу та впровадження його у військах не 

існувало. Це призводило до не належної організації збору, оброблення, 

накопичення інформації результатів ведення військовими частинами 

(підрозділами) операцій (бойових дій), поверхового вивчення оперативних 

документів (звітів) та низької якості розробки рекомендацій, інформаційно-

аналітичних матеріалів з питань підготовки та ведення операцій (бойових дій), 

повільне створення інтерактивної електронної бази даних інформаційно-

аналітичних матеріалів. 

Зазначене потребувало покладання завдання щодо вивчення, 

узагальнення та впровадження досвіду бойових дій на окремий структурний 

підрозділ, основними завданнями якого будуть вивчення, узагальнення та 

впровадження досвіду проведення операцій (бойових дій) у Збройних Силах 

України та координації воєнно-історичних досліджень. 

Завдяки Юрію Гусаку та Віктору Назарову, Віктору Муженку спільною 

директивою Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних 

Сил України від 04.05.2016 № Д-322/1/8 дск такий підрозділ був створений у 

складі Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил 

України – воєнно-історичний відділ в кількості 5 посад. Основними 

завданнями відділу були планування, організація та загальне керівництво, 

координація та контроль проведення воєнно-історичної роботи у Збройних 

Силах України. 

Першими кроками діяльності відділу було розроблення нормативної 

бази воєнно-історичної роботи, а саме, спільними зусиллями Міністерства 

оборони України, Генерального штабу Збройних Сил Україну, вищих 
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військових навчальних закладів було розроблено та у березні 2017 року 

затверджено Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних Силах 

України [24]. У грудні цього ж року була затверджена Міністром оборони 

України Концепція воєнної історії України [26]. Починаючи з 2017 року 

почало здійснюватися щорічне планування воєнно-історичної роботи у 

Збройних Силах України [27; 28; 29; 30]. Таким чином, набуттям чинності цих 

документів воєнно-історична робота була введена у правове поле Збройних 

Сил України. 

Необхідність вивчення, узагальнення та оперативного впровадження 

досвіду бойових дій у діяльність військ (сил) зумовила створення у 2017 році 

воєнно-історичної комісії Збройних Сил України з воєнно-історичного опису 

оборони Луганського аеропорту у 2014 році. На робочу групу було покладено 

завдання: 

дослідження архівних матеріалів (наказів, директив, звітів, журналів 

бойових дій, описів тощо) щодо ведення оборони Луганського аеропорту у 

2014 році; 

збір, аналіз та узагальнення матеріалів про хід планування та проведення 

операції з утримання аеропорту; 

опитування учасників подій, що відбувалися під час оборони аеропорту 

[31]. 

Робота щодо удосконалення нормативно-правової бази воєнно-

історичної роботи продовжувалась. У 2020 році була розроблена інструкція з 

ведення Історичного формуляру, Історичної довідки та Журналу бойових дій 

[32], Доктрина з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України [33], 

започаткований щорічний конкурс на кращий реферат з воєнної історії у 

Збройних Силах України [34]. 

У 2019 році був утворений сектор воєнно-історичної політики 

Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики 

Міністерства оборони України для забезпечення реалізації державної політики 

з питань воєнно-історичної роботи [35].  
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Таким чином, у Збройних Силах України станом на 2019 рік була 

сформована управлінська складова системи воєнно-історичної роботи, яку 

складали сектор воєнно-історичної політики Департаменту військової освіти, 

науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України 

(3 посади) та воєнно-історичний відділ Воєнно-наукового управління 

Генерального штабу Збройних Сил України (5 посад). 

Відповідно до Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних 

Силах України основу воєнно-історичної роботи становлять воєнно-історичні 

дослідження [24]. Необхідність наукового воєнно-історичного аналізу 

сучасних воєнних конфліктів, докорінне реформування Збройних Сил України 

та їх подальший розвиток актуалізували воєнно-історичні дослідження, 

передусім в умовах збройного конфлікту на Сході України [36].  

Разом з тим, станом на початок 2014 року науково-дослідних підрозділів 

вищих військових навчальних закладів та науково-дослідних установ 

Збройних Сил України крім, створеної у листопаді 2013 році науково-

дослідної лабораторії військової історії Наукового центру Сухопутних військ 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

у Збройних Силах України не було. Науково-дослідна лабораторія 

призначалася для проведення досліджень з актуальних проблем воєнної-

історичної науки, воєнної проблематики суспільних наук на тактичному рівні 

в інтересах розвитку Сухопутних військ Збройних Сил України. Основні 

науковими завдання підрозділу полягали у: 

розробленні й удосконаленні науково-методичного апарату воєнно-

історичних досліджень;  

дослідженні актуальних проблем історії війн та воєнного мистецтва, 

історії розвитку Сухопутних військ ЗС України та сухопутної компоненти 

збройних сил розвинутих у військовому відношенні держав, історії 

військового будівництва; військово-історичних аспектів бойового, 

оперативного, технічного забезпечення, організації військової освіти, 

функціонування та перспектив розвитку військово-промислового комплексу 
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та військово-економічного потенціалу держави, вивчення соціально-

демографічної складової призовних ресурсів та розроблення практичних 

рекомендацій для подальшого розвитку Сухопутних військ ЗС України; 

узагальненні та впровадженні бойового досвіду застосування військових 

частин та підрозділів Сухопутних військ ЗС України за напрямком діяльності; 

розробленні науково-методичних рекомендацій, посібників, 

підручників з історії війн та воєнного мистецтва для підвищення фахового 

рівня військовослужбовців Сухопутних військ ЗС України; 

впровадженні досвіду військової діяльності видатних історичних діячів 

у практику підготовки військових фахівців; 

дослідженні історичних аспектів воєнної археології, військово-музейної 

справи, воєнної історіографії і джерелознавства, емблематики і геральдики та 

впровадження результатів в освітній процес закладу. 

У досліджуваний період співробітники лабораторії брали учать у 

виконанні низки науково-дослідних робіт на актуальну тематику («Створення 

та розвиток науково-дослідних установ ЗС України», «Участь військових 

формувань сухопутних військ у збройних конфліктах ХХІ ст.», «Участь 

військово-історичних шкіл РФ у системі пропаганди й ведення гібридної війни 

проти України», «Волонтерський рух як приклад громадянської 

самоорганізації у період військової агресії Російської Федерації проти 

України» тощо), наукових та науково-популярних видань («Події АТО у 

спогадах курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного» (2017 р.), «Історія Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного» (2018 р.), «Обґрунтування 

рекомендацій щодо впровадження  національних військово-історичних 

традицій у Збройних Силах України з урахуванням досвіду 

східноєвропейських країн» (2019 р.),  «Висвітлення Антитерористичної 

операції та Операції об’єднаних сил на Сході України в історичних 

документах та матеріалах» (2019 р.), «Міжнародне військове співробітництво 

Збройних Сил України в роки сучасної російсько-української війни: 
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історичний контекст» (2020 р.), здійснювали наукове редагування та 

підготовку фахового видання категорії «В» «Військово-науковий вісник» 

тощо. 

У свою чергу, з початком збройної агресії Російської Федерації проти 

України керівництво Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського усвідомлювало, що університет міг оперативно продукувати 

актуальні воєнно-історичні знання, проводити дослідження збройного 

конфлікту на Сході України та участі в ньому ЗС України, а результати 

негайно впроваджувати в освітній процес та своєчасно надавати консультації 

керівникам вищих органів державної влади. Виконання цих завдань 

потребувало створення відповідного підрозділу.  

Ініціаторами створення науково-дослідного центру воєнної історії 

виступили тогочасний начальник університету Василь Телелим та його 

заступник з наукової роботи Богдан Семон. 30 серпня 2014 року від 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України 

до університету надійшла спільна директива за № Д322/1/30 про створення в 

його складі науково-дослідного центру воєнної історії. Призначення центру 

полягало у проведенні наукових досліджень розвитку теорії воєнного 

мистецтва, імовірного характеру збройної боротьби, особливостей 

застосування військ (сил) у війнах, збройних конфліктах, операціях з 

підтримання миру і безпеки, історії Українського війська. Основним 

завданням центру стало проведення наукової діяльності з проблем воєнної 

історії України, історії війн і воєнного мистецтва та наукового супроводження 

впровадження отриманих результатів у діяльність органів військового 

управління і навчально-виховний процес університету. 

Структурно центр об’єднав науково-дослідний відділ проблем історії 

війн і воєнного мистецтва і науково-дослідну лабораторію (проблем воєнної 

історії України). Очолив центр доктор історичних наук, доцент полковник 

Сергій Сегеда. Незважаючи на невелику штатну чисельність (11 посад) від 

початку створення Центр мав значний науковий потенціал – 3 докторів наук 
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професорів, 6 кандидатів наук, доцентів. Науково-дослідний центр воєнної 

історії створив потужні наукові школи: доктора історичних наук, професора 

Вєдєнєєва Д.В. з дослідження актуальних проблем теорії та історії війн і 

воєнного мистецтва, доктора історичних наук, професора Шевчука В.П. з 

дослідження історії українських військових формувань та створення Збройних 

Сил України, доктора історичних наук, доцента полковника Сегеди С.П. з 

дослідження історичного розвитку національної української військової думки 

[36]. 

Від початку свого існування науковці Центру активно долучилися до 

роботи з узагальнення досвіду застосування Збройних Сил України в 

антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей 

[37]. Результатами роботи творчих колективів Центру стали звіти про 

виконання науково-дослідних робіт «Хронологія застосування Збройних Сил 

України в АТО (ООС), історико-хронологічний аспект» 2014–2019 роки. 

Окрім завдань, пов’язаних із навчально-виховним процесом 

університету, центр виконував оперативні завдання наукового характеру 

Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, 

тісно взаємодіяв із провідними цивільними і військовими науковими 

установами України, а також іноземних держав. Результатом такої співпраці 

стала підготовка двомовного видання «Біла книга антитерористичної операції 

на Сході України (2014–2016)». 

З метою поширення наукових знань вітчизняної воєнно-історичної 

науки працівники центру брали участь у наукових та науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах, заходах, приурочених пам’ятним 

датам української історії, організовували і проводили подібні заходи в 

університеті за участю провідних науковців та представників сектору безпеки 

і оборони України [37].  

Поширення військово-історичних знань здійснювалося також через 

видавничу діяльність центру шляхом підготовки монографій, посібників, 

методичних матеріалів, наукових статей, а також через засоби масової 
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інформації. Науковці центру входили до редакційних колегій фахових 

наукових видань із воєнно-історичної проблематики («Воєнно-історичний 

вісник», «Воєнно-історичний меридіан», «Сторінки воєнної історії України»). 

Науково-дослідний центр воєнної історії сприяв становленню наукової 

системи поглядів на дослідження воєнної історії України та використанню 

воєнно-історичних знань у повсякденній діяльності військ (сил) розробленням 

концептуальних документів – Положення про воєнно-історичну роботу у 

Збройних Силах України, Концепції воєнної історії України. Найбільш 

досвідчені працівники центру брали участь у роботі воєнно-історичних 

комісій Збройних Сил України. 

Центр нарощував науковий потенціал фахівців історичного профілю 

через підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів наук, а 

також створював умови для роботи спеціалізованої вченої ради університету 

за спеціальністю «військова історія». Провідні науковці центру залучалися 

також до наукової і науково-технічної експертизи дисертацій та авторефератів 

здобувачів та ад’юнктів військових і цивільних вищих начальних закладів. 

У травні 2017 року Воєнно-науковим управлінням Генерального штабу 

Збройних Сил України було вивчено стан воєнно-історичної роботи у вищих 

військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів. Викладання воєнної історії у ВВНЗ здійснювалося за 

дисципліною «Історія війн і воєнного мистецтва (у тому числі історія 

українського війська)», у ході вивчення якої курсанти засвоювали знання щодо 

законів та закономірностей розвитку збройної боротьби, способів і форм 

ведення бойових дій збройними силами у найбільш відомих війнах минулого, 

особливо у Другій світовій війні, в локальних війнах другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. та у ході проведення антитерористичної операції на Сході 

України. 

Відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 

25.04.2016 № 216 “Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів 

тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих 
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військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів” мінімальна кількість викладання дисципліни складала 45 

академічних годин. 

У всіх ВВНЗ, де здійснювалася перевірка, бюджет навчального часу за 

зазначеною дисципліною був встановлений як мінімальний, тобто 45 годин, з 

яких: 30 годин – аудиторні заняття (лекції, семінари, групові заняття) та 

15 годин – самостійна підготовка, за винятком Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де бюджет 

навчального часу складав 90 годин. Порівняльний аналіз викладання 

дисципліни «Історія війн і воєнного мистецтва» при бюджеті 45 та 90 годин 

засвідчив, що у першому випадку викладання предмета здійснювалося 

поверхово. Наприклад, розвиток воєнного мистецтва за досвідом локальних 

війн та збройних конфліктів після Другої світової війни викладався лише 9 

годин,з яких 3 години відводилося на самостійну роботу курсантів. У НАСВ 

на зазначені теми виділялося 43 години, де на окремих заняттях вилися війни 

у Кореї, В’єтнамі, Афганістані, Перській затоці, Югославії, Іраку, Чечні, а 

також воєнне мистецтво в ході проведення антитерористичної операції на 

Сході України [40, с. 166]. Варто зазначити, що у Військовій академії США 

(м. Вест-Пойнт) бюджет навчального часу з викладання сучасної історії війн 

складав 120 годин [41].  

Перевірка стану воєнно-історичної роботи засвідчила, що у ВВНЗ були 

відсутні кафедри воєнної історії та предметно-методичні комісії з історії війн 

і воєнного мистецтва, скорочені у 2013 році. Викладання дисципліни «Історія 

війн і воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська)» 

здійснювалося на кафедрах тактики викладачами цієї же кафедри, які не 

завжди були фахівцями в галузі історії, що негативно впливало на якість 

викладання. Також існувала нагальна потреба у навчально-матеріальному 

забезпеченні викладання дисципліни, а саме бракувало сучасних посібників, 

методичних рекомендацій, відеоматеріалів тощо. Був відсутній єдиний 

підручник історії війн і воєнного мистецтва для курсантів ВВНЗ [42]. 
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Виявлені недоліки було враховано у ході подальшої воєнно-історичної 

роботи у Збройних Силах України, зокрема:  

узагальнено матеріали досвіду застосування військових частин 

(підрозділів) Збройних Сил України та воєнно-історичні описи ходу воєнних 

дій в операції Об’єднаних сил протягом 2018-2019 років; 

удосконалено зміст воєнно-історичних навчальних дисциплін та основи 

для розроблення підручників та навчальних посібників з воєнно-історичних 

дисциплін для підготовки військових фахівців всіх рівнів освіти у вищих 

військових навчальних закладах; 

розроблено методика вивчення, впровадження та поширення передового 

досвіду в Збройних Сил України; 

проведено перший щорічний конкурс на кращий науковий реферат з 

воєнної історії України (у конкурсі взяли участь 48 військовослужбовців 

рядового, сержантського та старшинського складу і курсантів вищих 

військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти, дипломами різних ступенів були нагородженні 18 

військовослужбовців) [43]. 

У вересні 2017 р. було відроджено кафедру історії війн і воєнного 

мистецтва інституту державного військового управління Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського [44]. Кафедру 

очолив полковник Фурман Ігор Іванович, кандидат історичних наук (нині – 

доктор історичних наук), доцент. Головними завданнями кафедри були: 

участь у підготовці військових фахівців стратегічного, оперативного і 

тактичного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями для Збройних 

Сил України, інших військових формувань держави та фахівців іноземних 

держав;  

участь у проведенні командно-штабного курсу тактичного рівня 

сухопутних військ (L-2), курсів офіцерів об’єднаних оперативних штабів 

оперативного рівня (L-3) та курсу вищого керівного складу стратегічного 

рівня (L-4); 
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розроблення і видання підручників, навчальних посібників та інших 

навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін кафедри; 

наукове супроводження навчального процесу в університеті, проведення 

наукових воєнно-історичних досліджень за науковими напрямами: історія 

війн, історія воєнного мистецтва, історія військового будівництва, історія 

розвитку озброєння і військової техніки, воєнна історія України; 

атестація та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації – кандидатів (докторів філософії) і докторів наук для Збройних 

Сил України та інших військових формувань;  

проведення наукової експертизи за напрямом діяльності кафедри; 

забезпечення роботи спеціалізованої вченої ради К 26.709.04 зі 

спеціальності 20.02.22 – військова історія з правом прийняття до розгляду та 

проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук та інші. 

Підсистема забезпечення воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України складається з мережі музейних та архівних установ. З початком 

російської агресії основна діяльність музейних установ була спрямована на 

проведення воєнно-історичних досліджень, наукового комплектування 

фондових колекцій та створення науково обґрунтованих музейних експозицій 

і виставок з висвітлення подій збройного конфлікту на Сході України [45]. 

Відповідно до вимог окремого доручення першого заступника Міністра 

оборони України від 31.08.2018 № 10662/з/1 у листопаді 2018 року комісія 

Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України на 

чолі з автором здійснила перевірку стану наукової і науково-технічної 

діяльності музейних установ Збройних Сил України, а саме: Національного 

військово-історичного музею України (з філіями включно) та Музею 

Повітряних Сил Збройних Сил України, які складають мережу штатних 

музейних установ Збройних Сил України. 
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Комісією були перевірені напрямки діяльності музеїв: наукова і 

науково-технічна діяльність, впровадження результатів наукової роботи у 

військово-патріотичну роботу. 

За результатами роботи було встановлено, що на виконання вимог 

наказу Міністра оборони України від 16.07.2010 № 374 «Про перейменування 

Центрального музею Збройних Сил України в Національний військово-

історичний музей України та затвердження його Статуту», було створено 

Національний військово-історичний музей України та затверджено Статут  

Національного військово-історичного музею України. Керівництво заходами 

щодо забезпечення функціонування Військово-історичного музею було 

покладено на Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної 

політики Міністерства оборони України. 

До складу Військово-історичного музею ввійшло п’ять філій: музей 

ракетних військ стратегічного призначення (м. Первомайськ); музей «Героїв 

Дніпра»; меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут (село Пам’ятне 

Чернігівської області)»; Волинський регіональний музей українського війська 

та військової техніки (м. Луцьк); Музей важкої бомбардувальної авіації (м. 

Полтава). 

Діяльність у Військово-історичному музеї здійснювалася за 

напрямками: науково-дослідна, культурно-освітня, фондова, науково-

експозиційна та виставкова, реставраційна, науково-методична, видавнича, а 

також діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою, 

класифікацією, реєстрацією з метою включення до музейного фонду.  

У ході повсякденної діяльності співробітниками Військово-історичного 

музею здійснювався значний обсяг науково-пошукових робіт. В ході 

виявлення, збирання та зберігання предметів музейного значення, створення 

експозицій та проведення культурно-освітньої роботи працівники проводили 

власні наукові дослідження, використовували результати пошуку, проведених 

іншими науковими та профільними організаціями. Результати науково-

пошукової діяльності використовувалися і впроваджувалися в експозиціях 
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музею, в тому числі й тематичних, а також під час проведення екскурсій, 

зустрічей, святкових заходів. 

Науковці Військово-історичного музею також виступали 

організаторами щорічної Всеукраїнської військово-історичної конференції 

«Війна на Донбасі. 2014 – 2018 рр.» та співорганізатором міжнародної 

науково-практичної конференції з історії зброї та озброєнь. 

Значна робота проводилася з метою вшанування загиблих 

військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань 

в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на території 

Донецької та Луганської областей: підготовка списків для Книги пам’яті та 

Зали пам’яті, відкритої на території Міністерства оборони України 14 жовтня 

2018 р., формування електронного ресурсу «Книга пам’яті загиблих», 

оновлення та розміщення на фасаді Військово-історичного музею «Стіни 

пам’яті військовослужбовців та правоохоронців, які загинули за територіальну 

цілісність та недоторканість України» та «Стіни пам’яті» на мурах 

Михайлівського Собору.  

Накопичений знайшов висвітлення у вигляді монографій, наукових 

статей, повідомлень, тез виступів на науково-практичних конференціях, 

збірників інформаційно-довідкових матеріалів (видання про командувача 

Армією Української Народної Республіки у 1919-1921 рр. генерала 

М. Омеляновича-Павленка, «Українська весна на Донбасі, 1918», присвячена 

100-річчю української революції, буклету «Крути. 100 років подвигу» тощо). 

Військово-історичні дослідження, які проводили співробітники 

Військово-історичного музею, впроваджувалися у розроблення нових та 

поповнення існуючих музейних експозицій та виставок, під час проведення 

тематичних екскурсій, лекцій та занять з особовим складом. Разом з тим, 

істотним недоліком стало те, що науковий потенціал Військово-історичного 

музею не залучався до виконання досліджень у рамках науково-дослідних 

робіт, які виконувалися науково-дослідними установами Збройних Сил 

України. 
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Велася робота з оновлення експозиції, присвяченої висвітленню подій 

АТО, а також було розпочато реекспозицію залів, що висвітлювали події 

Другої світової війни та повоєнного періоду згідно затвердженої концепції. 

Так, у 2018 році у Військово-історичному музеї були підготовлені та відкриті 

14 експозицій та виставок, серед яких: тимчасова виставка в Музеї історії міста 

Києва, що була присвячена 100-літтю проголошення УНР; виставка до  

100-річчя утворення української держави гетьмана Павла Скоропадського; 

виставка до 100-річчя підняття Українського прапору на Чорному морі; 

оновлено експозицію, присвячену Українській Народній Республіці; виставка 

«Юні герої АТО» в філії Військово-історичного музею – меморіальному 

комплексі «Пам’яті героїв Крут»; окрема вітрина, присвячена Олександру 

Єрощенку, учаснику боїв під Дебальцевим; доповнення експозиції, 

присвяченої війні в Афганістані; оновлено експозицію, що присвячена боям за 

Дебальцеве; створено нову вітрину присвячену українським льотчикам, що 

здійснили подвиги та загинули у небі Донбасу; реекспозиція розділу 

«Українська авіація у війні на Донбасі» і «Звільнення Слов’янська, 

Краматорська та інших міст від російських терористів та сепаратистів»; 

організовано роботу пересувної виставки «Блокпост пам’яті», присвяченій 4-

й річниці Іловайської трагедії на Михайлівській площі; виставка пам’яті Аміни 

Окуєвої, а також українським добровольцям у кавказьких війнах та кавказьким 

добровольцям у війні за суверенітет, територіальну цілісність та 

недоторканність України. 

Наказом Міністерства оборони України від 24.05.2016 № 274 «Про 

створення Музею Повітряних Сил Збройних Сил України» та наказом 

командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 31.05.2016 № 70 «Про 

заходи щодо створення та забезпечення функціонування Музею Повітряних 

Сил Збройних Сил України» було створено Музей Повітряних Сил Збройних 

Сил України (чисельністю 7 посад, з яких 2 наукових посади) та затверджено 

Положення про Музей Повітряних Сил Збройних Сил України. Керівництво 

заходами щодо забезпечення функціонування Музею було покладено на 
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заступника командувача з морально-психологічного забезпечення – 

начальника управління морально-психологічного забезпечення Командування 

Повітряних Силах Збройних Сил України. 

Наукова діяльність у Музеї здійснювалася за такими напрямами: 

науково-організаційна, науково-освітня, науково-фондова, науково-

експозиційна та виставкова, науково-реставраційна, науково-методична, 

науково-видавнича, а також діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією, 

експертизою, класифікацією, реєстрацією з метою включення до музейного 

фонду. У ході повсякденної діяльності співробітники Музею здійснювали 

значний обсяг науково-пошукових робіт. Їх результати використовувалися і 

впроваджувалися в експозиціях музею, в тому числі й тематичних, а також під 

час проведення екскурсій, зустрічей, святкових заходів. Проте накопичений 

матеріал майже не відображався у вигляді наукових статей, повідомлень, тез 

виступів на науково-практичних конференціях, збірників інформаційно-

довідкових матеріалів, монографій тощо. 

Військово-історичні дослідження, які проводять співробітники Музею, 

здійснюються відповідно до вимог керівних документів і впроваджуються у 

розробленні нових та поповненні існуючих музейних експозицій та виставок, 

під час проведення тематичних екскурсій, лекцій та занять з особовим 

складом. Зокрема, фахівцями Музею оформлено тематичну експозицію, 

присвячену 

100-річчю створення авіації України. На жаль, наявна матеріально-технічна 

база не дозволила зробити її на більш якісному поліграфічному рівні. 

При розробленні музейних експозицій значна увага приділена участі 

особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України у проведенні 

антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил в окремих районах 

Донецької та Луганської областей. Цій тематиці присвячена окрема виставка. 

Проте робота у цьому напрямку потребувала проведення додаткових наукових 

досліджень. Необхідно відзначити вкрай недостатній рівень матеріально-

технічного забезпечення Музею. За результатами перевірки відмічався 
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низький рівень музейних фондів Музею Повітряних Сил Збройних Сил 

України та незадовільні умови зберігання музейної колекції. Ураховуючи 

зазначене, керівникам музеїв та органів військового управління, яким вони 

підпорядковані, в актах перевірки було визначено конкретні завдання щодо 

розвитку музейної справи та більш активної участі в науковій і науково-

технічній діяльності Збройних Силах України. 

Відображення в експозиціях музеїв інформації про героїчні вчинки 

військовослужбовців ЗС України, бійців добровольчих формувань, волонтерів 

та інших громадян, поповнення музейних фондів предметами, пов’язаними з 

веденням бойових дій на Сході України стосувалося і музей, що 

функціонували у вищих військових навчальних закладах України. Так, у музеї 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба було розроблено експозицію, присвячену випускникам закладу, які 

брали участь в антитерористичній операції – фотоматеріали, дитячі малюнки 

та обереги, діораму боїв за Донецький аеропорт тощо. У музеї Військової 

академії (м. Одеса) було відкрито зал, присвячений подіям сучасної воєнної 

історії України, зокрема стенди з інформацією про випускників закладу, які 

загинули під час виконання військового обов’язку на Сході України 

[46, с. 240]. 

Важливе місце в системі воєнно-історичної роботи належало архівним 

установам як для захисту соціальних прав громадян, так і для проведення 

військово-історичних досліджень. З 2015 року до Галузевого державного 

архіву Міністерства оборони України почали надходити на зберігання 

документи Штабу антитерористичної операції на території Донецької та 

Луганської областей, військових частин, особовий склад яких брав участь у її 

проведенні, а з 2018 року документи Об’єднаного командного пункту операції 

Об’єднаних сил. У 2020 році наказом Міністерства юстиції України та 

Міністерства оборони України від 24 червня 2020 року №2180/5/221 

затверджено нове Положення про галузевий державний архів Міністерства 

оборони України. 
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Таким чином, на цей час у Збройних Силах України систему воєнно-

історичної роботи складають: 

Управлінська складова: 

сектор воєнно-історичної політики Департаменту військової освіти, 

науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України 

(3 посади); 

воєнно-історичний відділ Воєнно-наукового управління Генерального 

штабу Збройних Сил України (5 посад). 

Дослідницька складова: 

науково-дослідний центр воєнної історії Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (12  посад); 

науково-дослідна лабораторія військової історії Наукового центру 

Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ України імені 

гетьмана Петра Сагайдачного (5 посад). 

кафедра історії війн і воєнного мистецтва інституту державного 

військового управління Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського (5 посад). 

Установи забезпечення: 

Галузевий державний архів Міністерства оборони України; 

Національний військово-історичний музей України (13 посад) і п’ять 

філій: 

музей ракетних військ стратегічного призначення (6 посад);  

музей “Героїв Дніпра” (2 посади); 

меморіальний комплекс “Пам’яті героїв Крут” (4 посади); 

Волинський регіональний музей українського війська та військової 

техніки (4 посади); 

музей важкої бомбардувальної авіації (7 посад); 

музей Повітряних Сил Збройних Сил України (2 посади). 

Таким чином, в умовах відбиття та стримування збройної агресії 

Російської Федерації вперше за роки існування Збройних Сил України було 
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створено повноцінну систему воєнно-історичної роботи, яка включає три 

складові. У період 2014–2020 років значно покращився рівень воєнно-

історичної роботи, зокрема за рахунок створення нормативної бази для її 

системної та планомірної реалізації у Збройних Силах України, утворено нові 

навчально-наукові та науково-дослідні підрозділи, збільшено кількість 

досліджень на воєнно-історичну тематику, зокрема сучасної воєнної історії 

України, а їх результати впроваджено в освітній процес вищих військових 

навчальних закладів та військово-патріотичне виховання особового складу 

Збройних Сил України. 

Водночас, результати аналізу щорічних Планів воєнно-історичної роботи 

у Збройних Силах України засвідчили, що командувачами видів, окремих 

родів військ (сил) Збройних Сил України замовлення воєнно-історичних 

досліджень здійснено без урахування наявних можливостей наукових установ, 

вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти щодо проведення воєнно-історичного аналізу локальних 

війн і збройних конфліктів сучасності, застосування видів (родів) Збройних 

Сил України в ході проведення антитерористичної операції/операції 

Об’єднаних сил, їх всебічного забезпечення, виявлення закономірностей та 

тенденцій розвитку збройної боротьби за досвідом останніх воєнних 

конфліктів. Однією з причин цього автор вважає відсутність штатних 

посадових осіб з організації проведення воєнно-історичної роботи на рівні 

командувань видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України та 

відсутність системи підготовки позаштатних фахівців з організації воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України [43].  

Серед конкретних заходів воєнно-історичної роботи можуть стати 

створення воєнно-історичних сайтів (форумів, чатів тощо) українською, 

російською, англійською, німецькою, французькою та іншими мовами і 

наповнення їх привабливим воєнно-історичним контентом із позиціонуванням 

української державності, звитяг Українського війська. Крім того, для протидії 

історичним фальсифікаціям необхідно забезпечити моніторинг 
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інформаційного простору з виявленням напрямів та осередків фальсифікацій і 

маніпуляцій, формування електронного банку даних, оброблення інформації, 

впровадження ІТ технологій. Потрібно розгорнути діяльність щодо протидії 

негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад ЗС 

України в умовах ведення гібридної війни РФ проти України у взаємодії з 

органами інформаційно-психологічних операцій ЗС України [47, с. 20]. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

З’ясовано, що на початку першого періоду “Формування основ 

вітчизняної системи воєнно-історичної роботи (1992–2000 рр.)” ЗС України 

успадкувала від колишньої радянської армії окремі елементи системи воєнно-

історичної роботи, а саме: керівні документи, напрацьовані форми і методи 

роботи, предметно-методичні комісії на кафедрах вищих військових 

навчальних закладів (далі – ВВНЗ), архівні та музейні установи тощо. У 

воєнній науці домінували радянські погляди на характер можливих війн, 

підготовку до них країни та збройних сил, форми і способи ведення збройної 

боротьби тощо. Перед керівництвом держави та ЗС України постала проблема 

перегляду й уточнення концептуальних основ воєнного мистецтва та його 

трансформації в інтересах становлення та розвитку вітчизняної стратегії 

будівництва Збройних Сил. Однією з перешкод на цьому шляху стала 

відсутність власної воєнно-історичної наукової школи та підготовки фахівців.  

У ЗС України, за невеликим виключенням, були відсутні підготовлені 

фахівці з воєнної історії, необхідні дослідницькі, архівні, видавничі установи 

та інші структури, що мали б здійснювати воєнно-історичну роботу. За 

перший період розвитку системи воєнно-історичної роботи дослідження 

проблем воєнної історії не отримало належного місця у системі воєнно-

наукових досліджень, що створена у ЗС України. Функціонували тільки 
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окремі фрагменти воєнно-історичної роботи. Цілісної системи воєнно-

історичної роботи у ЗС України у цей період сформовано ще не було. Воєнно-

історична робота не була виділена як окремий напрям діяльності, були 

відсутні необхідні керівні та концептуальні документи, що визначали її мету, 

завдання та змістовне наповнення. Не було керівного органу та науково-

дослідної установи, що мали б здійснювати координацію зусиль всіх суб’єктів 

воєнно-історичної роботи у сферах історичної науки, освіти та виховання 

особового складу ЗС України. 

Для другого періоду характерні трансформаційні процеси у воєнно-

історичній роботі в ході реформування та розвитку Збройних Сил України 

(2001–2013 рр.). Для другого періоду характерні як позитивні, так і негативні 

процеси з огляду на стан воєнно-історичної роботи: поступове усвідомлення 

керівництвом ЗС України її важливості, реалізацію заходів, спрямованих на 

використання воєнно-історичних знань в інтересах розвитку ЗС. Водночас, 

різкі зміни концептуальних підходів до висвітлення воєнної історії України, 

постійні реорганізаційні заходи стримували використання потенціалу 

вітчизняних воєнних істориків. Реалізація основних заходів воєнно-історичної 

роботи часто відбувалась завдяки ентузіазму вітчизняної наукової спільноти. 

Незважаючи на окремі позитивні рішення, необхідна увага до воєнної історії з 

боку вищого військово-політичного керівництва держави не приділялась, а 

усвідомлення необхідності створення повноцінної системи воєнно-історичної 

роботи у керівництва ЗС України не сформувалось. Цілісного, системного 

підходу до організації воєнно-історичної роботи у ЗС у 2001–2013 рр. не 

забезпечено цей період не було. 

У третьому періоді (2014–2020 рр.) відбулося становлення воєнно-

історичної роботи у ЗС України як цілісної системи та її удосконалення в 

умовах відбиття та стримування збройної агресії РФ. Система воєнно-

історичної роботи у ЗС України включає три підсистеми: управлінська, 

дослідницька та забезпечення; значно покращився рівень воєнно-історичної 
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роботи; збільшено кількість науково-історичних досліджень та їх 

впровадження в освітній процес та воєнно-патріотичну роботу у ЗC України.  
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Сили України / П. Костюк // Універсум: журнал політології, футурології, 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягало у розкриті процесу 

створення та розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗС України, 

виявлені особливостей і тенденцій удосконалення цієї системи в умовах 

протистояння російській агресії та розроблено рекомендації щодо поліпшення 

стану воєнно-історичної роботи у ЗC України. 

Основні наукові результати дисертації 

1. З’ясування стану наукової розробки теми дослідження підтвердило її 

актуальність та недостатню розробленість у вітчизняній воєнно-історичній 

науці. З’ясовано, що історіографія теми у кількісному відношенні незначна, а 

у змістовному значенні розкрита фрагментарно. Науковці певною мірою 

більш торкалися тематики організації та здійснення воєнно-історичної роботи 

у національних українських військових формувань більш ранніх періодів, 

зокрема воєнно-історичної роботи в Українській державі гетьмана 

П. Скоропадського, УНР, УПА. Досліджувалась воєнно-історична діяльність 

української еміграції. Досвід воєнно-історичної роботи у російській 

імперській армії ХІХ – початку ХХ ст., збройних силах СРСР від 1918 до 

1991 р. досліджувався російськими науковцями. 
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Водночас, поряд з актуальністю, акумулювання знань про воєнно-

історичну роботу у ЗC України задля вибору оптимальних шляхів її 

подальшого вдосконалення належним чином дослідниками не здійснювалось. 

Виявлена та проаналізована джерельна база, стала загалом достатньо 

репрезентативною і змістовною. Документи органів військового управління 

поточного зберігання мали особливе значення, оскільки вони відобразили 

конкретну діяльність органів військового управління, освітніх та науково-

дослідних закладів ЗС щодо організації та результатів воєнно-історичної 

роботи. Документи архівного зберігання вагомо доповнили джерельну базу 

дослідження. Аналізувались музейні фонди, оскільки військові музеї є одним 

із елементів системи воєнно-історичної роботи у ЗС України. Важливим 

інструментом і водночас джерелом дослідження стали матеріали, розміщені на 

електронних ресурсах, які дали змогу оперативно відслідковувати динаміку 

діяльності воєнно-історичних органів, установ, наукових та освітніх 

підрозділів, громадських організацій, звернутись до іноземного досвіду 

організації воєнно-історичної роботи. Джерельна база досліджувалась з 

використанням сучасного дослідницького інструментарію забезпечила 

реалізацію дослідницьких завдань та досягнення мети, обґрунтованість та 

достовірність висновків.  

2. Визначено основні умови та чинники, що впливали на розвиток 

системи воєнно-історичної роботи у ЗC України. До них належали: початок 

створення незалежної України та вітчизняних Збройних Сил; необхідність 

вивчення та впровадження воєнно-історичного досвіду будівництва та 

розвитку збройних сил; наявність світового та вітчизняного досвіду 

організації і ведення воєнно-історичної роботи; агресія РФ проти України та 

необхідність у зв’язку з цим, протидіяти фальсифікаціям історії, як одному із 

проявів гібридної війни, необхідність вивчення досвіду збройного 

протистояння, опису героїчних звитяг Українського війська. Цей фактор 

відіграв визначальну роль у запровадженні у ЗС України воєнно-історичної 
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роботи як цілісної системи накопичення, вивчення, розповсюдження та 

використання воєнно-історичних знань в інтересах ЗС України.  

3. Розкрито становлення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у 

ЗC України, її значення у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії, 

встановлено роль та місце воєнно-історичної складової вітчизняної науки, 

освіти та військо-патріотичного виховання, особливості та тенденції воєнно-

історичного процесу. Це дозволило визначити авторську періодизацію 

становлення та розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗC України.  

Перший період Формування основ вітчизняної системи воєнно-

історичної роботи охоплює часові рамки 1991–2000 рр. З’ясовано, що на час 

здобуття Україною незалежності, дослідження воєнної історії України 

жорстко обмежувались центральною владою. Була відсутня цілісна система 

знань про національну воєнно-історичну спадщину. Збройні Сили незалежної 

держави успадкували радянську систему воєнно-історичної роботи в основі 

якої лежав централізм, комуністичні догмати, тоталітарні форми і методи 

впливу на особистість та формування колективної історичної свідомості. 

Встановлено, що з початком вітчизняного військового будівництва 

воєнно-історичний сегмент роботи військових формувань України переходив 

на нові ціннісні орієнтири: звернення до національної історичної спадщини, 

висвітлення національних визвольних змагань українського народу, 

повернення із забуття імен та справ провідників української нації. Все це 

поєднувалось із збереженням радянського концепту історичної пам’яті у 

значної частини військовослужбовців ЗС України: залишення почесних 

найменувань військових частин радянського часу; збереження значної частки 

радянських військових традицій, рух у фарватері російської пропаганди з 

використанням історичного наративу “Великої Перемоги”, “Великої 

Вітчизняної війни” тощо. Повернення до святкування радянських військових 

“знаменних дат”, наприклад запровадження, вслід за Російською Федерацією, 

Президентом України у 2001 році Дня захисника Вітчизни – 23 лютого. В 
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першому періоді формувалися лише окремі елементи системи воєнно-

історичної роботи. 

Другий період визначається трансформаційними процесами у воєнно-

історичній роботі в ході реформування та розвитку Збройних Сил України 

(2002–2013 рр.). Ознакою цього періоду стали коливання політичного вектору 

України між сходом і заходом Наочно була продемонстрована залежність 

воєнно-історичної роботи від політичної кон’юнктури української політичної 

еліти. Проте, у цей період посилилась увага вищого державного та військового 

керівництва до воєнно-історичної проблематики, що мало й певні позитивні 

наслідки. Цей період умовно поділено на три етапи, характерними ознаками 

яких було: актуалізація важливості воєнної історії та впровадження 

результатів наукових досліджень у практичну діяльність ЗС України; 

посилення національно-патріотичної складової; повернення до проросійських 

наративів у висвітленні воєнно-історичної проблематики. 

Третій період характерний розвитком системи воєнно-історичної роботи 

у ЗС України в умовах відбиття та стримування збройної агресії РФ (2014–

2020 рр.). Найважливішою ознакою цього періоду стало визначення воєнно-

історичної роботи як складової наукової і науково-технічної діяльності ВВНЗ 

і НУ ЗС з одного боку, та як одного з напрямів діяльності органів військового 

управління всіх рівнів. Воєнно-історична робота набула системних ознак, 

сформувались її основні складові, була розроблена система керівних та 

концептуальних документів, потрібних для її організації та ведення. 

4. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування воєнно-історичних 

структур та його врахування в ЗС України в умовах трансформації воєнно-

історичних органів, установ, організацій, освітніх і наукових підрозділів в 

контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Встановлено, що у процесі 

зародження та розвитку системи воєнно-історичної роботи у ЗС України 

використані відповідні напрацювання як вітчизняного, так і іноземного 

досвіду. З’ясовано, що воєнно-історична робота у провідних країнах світу 

являє собою цілісну систему, що містить у собі три основних підсистеми: 
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управління, дослідницьку і забезпечення. Основними елементами системи 

воєнно-історичної роботи були: нормативно-правові і концептуальні засади, 

суб’єкти і об’єкти, форми і методи воєнно-історичної роботи. Такі підходи в 

цілому були реалізовані і у ЗС України при розбудові власної системи воєнно-

історичної роботи.  

5. На підставі отриманих результатів дослідження сформульовано 

рекомендації з використання досвіду воєнно-історичної роботи на сучасному 

етапі розбудови ЗС України та його застосування у протистоянні між 

Україною та Російською Федерацією. Існує нагальна необхідність створення 

воєнно-історичних структурних підрозділів у командуваннях видів ЗС, родів 

військ, оперативних та повітряних командуваннях, призначення позаштатних 

відповідальних за воєнно-історичну роботу у військових частинах. Для 

раціонального використання наукового потенціалу воєнних істориків 

доцільно створити в структурі НУОУ навчально-наукового центру для 

підготовки кадрів для заміщення первісних посад науково-педагогічних та 

наукових працівників з воєнної історії, фахівців воєнно-історичних 

структурних підрозділів органів військового управління, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки позаштатних воєнних істориків військових 

частин. Це дозволить зосередити зусилля воєнних істориків на проведенні не 

лише прикладних, але й фундаментальних наукових воєнно-історичних 

досліджень. Потребує удосконалення також методика аналізу досвіду 

бойового застосування військ (сил), зокрема під час проведення операції 

Об’єднаних сил. Потребує розроблення комплект керівних документів, що 

розкривають технологію реалізації заходів воєнно-історичної роботи у ЗС 

України.  

Робота над дисертацією надала змогу визначити низку проблем, які 

можуть стати предметом подальших наукових досліджень: досвід воєнно-

історичної роботи у збройних силах іноземних держав; роль воєнної історії у 

протидії гібридній війні РФ проти України; дослідження використання РФ 
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технологій маніпуляції історичними знаннями з метою впливу на свідомість 

громадян та особового складу ЗС.  
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Десантно-штурмових 
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1 
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