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ВІДГУК 
 

офіційного опонента доктора історичних наук Карпова Віктора Васильовича на 

дисертацію Красоти Ігоря Васильовича, яка виконана за темою “Інженерні 

війська Збройних Сил України: розбудова та застосування (1992–2018 рр.)”, 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія 

 

Характерною рисою розвитку сучасної воєнно-історичної науки в Україні 

є зростання дослідницького інтересу до проблематики військового будівництва, 

розвитку видів, родів військ (сил) Збройних Сил України. До цього спричинила 

як теперішня військово-політична ситуація в державі, яка веде війну, так і 

потреба дослідження процесу історичного розвитку військової організації 

незалежної України загалом. Прикладом таких досліджень є праці 

Воробйова Г.П.,
1
 Попко С.М.,
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 Фролова С.М.,
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 Машталіра В.В.

4
 та інші 

публічно захищені на відкритих засіданнях спеціалізованої вченої ради 

К 26.709.04 у Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського. Виходячи із цього, варто погодитися з дисертантом, який 

зазначає, що сучасний період військового будівництва вимагає конкретного, 

доказового та об’єктивного вивчення досвіду застосування військ і сил. 
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Як справедливо зазначає Ігор Васильович Красота, посилаючись на 

досліджений досвід, важливу роль у вирішенні завдань інженерного 

забезпечення військ (сил) у воєнних конфліктах, проведенні антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил на сході України, у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих тощо, 

належить інженерним військам Збройних Сил України. Саме тому потреба 

всебічного вивчення досвіду функціонування та застосування цього роду військ, 

а також відсутність воєнно-історичного дослідження, яке системно та цілісно 

відтворює зазначений історичний досвід, обумовлює та актуалізує тему 

представленої до опонування дисертації.  

Проведене дисертаційне дослідження в цілому відповідає вимогам, що 

висуваються до праць такого рівня. Автор коректно визначив наукове завдання, 

яке полягає у вивченні, узагальненні та систематизації досвіду створення, 

розвитку та застосування інженерних військ ЗС України, їх сил і засобів під час 

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

Об’єкт, предмет дослідження сформульовані у відповідності до 

визначеного наукового завдання та теми дослідження і не викликають зауважень. 

Автором визначені дослідницькі завдання, які у сукупності розкривають предмет 

дослідження. Структура роботи відповідає меті і завданням дослідження. 

Однією з позитивних рис дисертації, є те, що Ігор Красота у першому 

розділі сумлінно дослідив стан наукової розробленості теми, визначивши її 

малодосліджені або не вивчені аспекти. При цьому робота побудована на 

солідному масиві наукової літератури. Заслуговує на увагу й те, що 

опрацьована джерельна база за напрямом дослідження досить значна. До 

наукового обігу залучено різноманітні архівні і оприлюднені документи і 

матеріали, зокрема фотодокументи, що викладені у додатках і значно 

доповнюють уявлення та сприйняття подій, що розглядаються.  

Аналіз змісту методологічного розділу представленої роботи показав, що 

автором вдало обрано і правильно описано дослідницький апарат. Дисертант 

дотримується загальновизнаних принципів проведення наукового дослідження. 

Методологічний апарат застосовано коректно. Це дозволяє зробити висновок, 

що автор оволодів методологією проведення наукового дослідження, що є 

однією із кваліфікаційних вимог до дисертаційних досліджень здобувачів 

наукового ступеня кандидата наук. 



Дисертантом докладно досліджені такі важливі аспекти, як передумови 

створення інженерних військ Збройних Сил України у 1991–1992 рр. та їх 

подальша розбудова у визначених у дисертації хронологічних межах, 

підготовка військових фахівців для потреб цього роду військ, а також їх 

діяльність у ліквідації наслідків стихійних лих та запобіганні виникненню 

надзвичайних ситуацій, у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, 

а також в антитерористичній операції на сході України у 2014–2018 рр. 

Вивчення розділів основного тексту дисертації засвідчило, що І. Красота 

розібрався у складних і неоднозначно оцінюваних проблемних питаннях. Це те, 

що сьогодні потрібно не лише для наукового дискурсу, але й для практичних 

кроків у сфері військового будівництва в Україні.  

Ознайомлення з науковими матеріалами, висновками й узагальненнями, 

що викладені у розділах дисертації, свідчить про якісну і ґрунтовно проведену 

дисертантом роботу.  

Висновки за розділами та загальні теоретичні висновки відповідають 

поставленим завданням, відображають основні тенденції історичного процесу 

розвитку Інженерних військ Збройних сил України, викладені логічно, вагомо й 

аргументовано доведені та не викликають принципових заперечень, що є 

свідченням високої компетентності дисертанта. Подекуди відмічається їх 

занадто коротке формулювання та надмірна деталізація. 

У цілому, опонент відзначає, що коректна постановка завдання 

дослідником, напрацьована історіографія, широка та репрезентативна 

джерельна база, а також вірно обрана методологія проведення дослідження 

дозволяють зробити висновок про вірогідність одержаних автором наукових 

результатів. 

Результати дослідження мають очевидну наукову новизну. Без сумніву, 

дисертант отримав й описав нові науково обґрунтовані теоретичні положення. 

У сукупності вони є суттєвими як для розвитку воєнно-історичної науки, так і 

для зміцнення обороноздатності України, адже сприяють розумінню причин 

припущених помилок та шляхів їх виправлення. 

Практичну складову дослідження складають сформульовані рекомендації 

щодо впровадження отриманих результатів у практичну діяльність Збройних 

Сил України. Опонент констатує обґрунтованість рекомендацій та їх зв’язок з 

одержаними теоретичними результатами. 



Основні результати дисертаційного дослідження І. В. Красоти 

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

фахових виданнях (у т. ч. двох закордонних), 4 – у матеріалах наукових і 

науково-практичних конференцій. У сукупності публікації розкривають 

одержані автором наукові результати та зміст дисертації. Також вони пройшли 

апробацію у науковому середовищі. Таким чином, ознайомлення наукової 

спільноти з отриманими результатами дослідження відповідає кваліфікаційним 

вимогам. Тривалий термін дослідження обраної дисертантом теми свідчить про 

ґрунтовність його здобутків. 

Автореферат дисертації розкриває основний зміст рукопису, а його 

структура й обсяг відповідають встановленим вимогам.  

Разом з тим, офіційний опонент вважає за доцільне висловити автору 

низку зауважень, пропозицій та побажань.  

1. Хронологічні рамки дослідження, визначені автором, носять 

дискусійний характер. Дисертант обгрунтовує свій вибір 1992 року 

сформуванням Управління начальника інженерних військ Генерального штабу 

Збройних Сил України, а події з формування самих Збройних Сил України у 

1991 році відносить до передумов. Історично передумовами може слугувати 

певний процес або явище. Таким у відношенні до теми дослідження є 

діяльність інженерних військ у складі Збройних Сил СРСР. 

2. Розділ 2 названо “Створення та розвиток ...” далі за текстом, а у 

підрозділах цього розділу відсутній період, який відображає процес створення 

інженерних військ. До того ж незрозуміла логіка формування змісту дисертації: 

у підрозділі 2.4 мова йде про “створення” при тому, що у підрозділі 2.2 йде 

мова про “розбудову”. 

3. Щодо методів дослідження, описаних в авторефераті, то наче все вірно. 

Проте історико-біографічний метод це метод вивчення персоналій, а не історії 

військових частин. Можливо тут підійде історико-хронологічний метод. 

Логічний метод, застосований автором дисертації – це метод евристичного 

пізнання історичного процесу, який за відсутності джерела дає можливість 

інтуїтивно досягти істини за допомогою логіки, а не “простежити послідовність 

змін”, що може бути вирішено за допомогою проблемного методу або іншого у 

залежності від завдання дослідження. В авторефераті вказується метод контент-

аналізу, характеристика якого відсутня в тексті дисертації. 



Проте в дисертації на с. 53 у відповідному підрозділі автор вірно трактує 

методи виконаного ним дослідження. 

4. Після актуальності теми пропущено підрозділ, який розкриває зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами і темами. З автореферату та 

дисертації неясно за якою науково-дослідною програмою закладу вищої освіти 

виконувалася дисертація.  

5. Висвітлюючи зміни в організаційній структурі інженерних військ 

Збройних Сил України доцільно було б надати не тільки зміни в організаційно-

штатній структурі інженерного полку та полку оперативного забезпечення 

оперативного командування та їх можливостей, але й як і чому змінилися їх 

засоби та оснащення. 

6. Розкриваючи внесок інженерних військ Збройних Сил України у 

міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки в Анголі, Південному 

Лівані та Іраку поза увагою дисертанта залишилась участь у таких операціях, як 

Афганістан і Конго та особливо в Косово, де на сьогодні працює окремий 

інженерний підрозділ. 

7. Досліджуючи особливості підготовки військових фахівців для 

інженерних військ Збройних Сил України автор мало уваги приділив підготовці 

офіцерського складу запасу, зокрема діяльності кафедри військової підготовки 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

8. Систематизуючи досвід застосування інженерних військ Збройних Сил 

України під час виконання основних завдань інженерного забезпечення, 

зокрема в АТО на сході України, не зрозуміло, де і в якій мірі вони будуть 

використані в сучасних умовах. 

9. Автор, на думку опонента, багато уваги приділив питанням розмінування 

місцевості, але, на жаль, оминув діяльність Управління екологічної безпеки та 

протимінної діяльності Міністерства оборони України. 

10. Розглядаючи історію інженерних з’єднань і військових частин, автор, 

на жаль, мало уваги приділив символьному означенню їх діяльності, створенню 

та розвитку їх символіки, зокрема нарукавних та нагрудних знаків. 

11. В бібліографії досдідження автор не наводить назв архівних фондів з 

якими він працював, хоча назви справ вказані. Також бібліографія наводиться 

не у повній мірі за стандартом 2015 року, але надає повне уявлення про 

джерело. 



У тексті дисертації на сторінках 36, 38, 89 та деяких інших присутні 

пропуски слів та невідповідність відмінків у реченні.  

Загалом праця І.В. Красоти являє собою цінне військово-історичне 

дослідження з історії Збройних Сил України та їх складової – Інженерних 

військ та має своє наукове значення. Висловлені зауваження не знижують його 

цінності. Вони лише покликані уточнити підняті у цьому дослідженні ключові 

проблеми, мають рекомендаційний характер і не впливають на загальну високу 

оцінку науково-теоретичного рівня дисертації. 

Підсумовуючи, офіційний опонент вважає, що дисертація Красоти Ігоря 

Васильовича “Інженерні війська Збройних Сил України: розбудова та 

застосування (1992–2018 рр.)” є кваліфікованою науковою працею, новим, 

самостійним і оригінальним дослідженням, виконаним на високому науково-

теоретичному рівні та на основі ґрунтовного вивчення широкого комплексу 

різноманітних джерел.  

Одержані автором результати науково обґрунтовані і в сукупності 

становлять завершений варіант однієї з можливих версій комплексного 

вивчення надзвичайно складного і практично невивченого у воєнно-історичній 

науці процесу розвитку та застосування інженерних військ Збройних Сил 

України у 1992–2018 рр. 

Представлене дисертаційне дослідження є суттєвим внеском у розвиток 

одного з напрямів вітчизняної воєнної історії, а саме – історії військового 

будівництва. Дисертація Красоти Ігоря Васильовича “Інженерні війська 

Збройних Сил України: розбудова та застосування (1992–2018 рр.)” відповідає 

вимогам п. 9, 11 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 (зі 

змінами від 19 серпня 2015 р. № 656), а її автор заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – 

військова історія. 

 


