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ВІДГУК 
 

офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента Колоса Руслана 

Леонідовича на дисертацію Красоти Ігоря Васильовича “Інженерні війська 

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

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія 

 

Досвід воєнних конфліктів, проведення антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил на сході України, участь українських підрозділів у 

міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, а також у ліквідації 

наслідків стихійних лих, свідчить про важливу роль інженерних військ у 

вирішенні завдань інженерного забезпечення військ (сил) Збройних Сил України 

та спонукають до активізації всебічного вивчення досвіду їх функціонування та 

застосування у 1992–2018 рр., зокрема для ліквідації наслідків збройної агресії 

Російської Федерації проти України. 

Актуальність дослідження, поданого до захисту здобувачем Красота І. В., на 

наш погляд, зумовлена потребами сьогодення, відсутністю критичного аналізу 

здобутків і прорахунків керівництва держави у реформуванні інженерних військ. 

На теперішній час зазначена тема не була предметом окремого наукового пошуку і 

залишається маловивченою. Тому вважаємо, що обрана дисертантом тема є 

актуальною, заслуговує належної уваги щодо її ґрунтовного й об’єктивного 

вивчення. 

Новизна даного дослідження, на нашу думку, полягає в тому, що автором в 

результаті дослідження архівних та опублікованих документів, вивчення 

різнопланової літератури за обраною темою, розкрита актуальна тема, яка ще не 

знайшла висвітлення у вітчизняній і зарубіжній історичній літературі. 

Достовірність отриманих наукових результатів підтверджується вибором 



 

 

методів, використанням джерельної бази, аргументованістю висновків, що не 

викликає принципових заперечень.  

Спираючись на теоретично вивірений аналіз історіографічної бази дослідження 

та ретельний огляд наукових джерел дисертантом вперше запропоновано й 

обґрунтовано авторську періодизацію створення та розвитку інженерних військ 

Збройних Сил України за пріоритетністю завдань; розкрито організаційну 

структуру інженерних військ Збройних Сил України від підрозділу до з’єднання 

включно та зміни, яких вона зазнала у досліджуваний період; виявлено зміни в 

силах і засобах інженерного озброєння інженерних військ Збройних Сил України 

від вузької до універсальної спеціалізації; встановлено кількісні та якісні 

показники виконання основних завдань інженерного забезпечення та перехід від 

конкретизації завдань до їх універсалізації, що обумовило зниження можливостей 

інженерних військ через скорочення певних інженерних підрозділів; узагальнено і 

систематизовано досвід застосування інженерних військ Збройних Сил України 

під час виконання основних завдань інженерного забезпечення, зокрема в 

міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків 

стихійних лих та АТО на сході України для використання в сучасних умовах; 

виявлено особливості підготовки військових фахівців, насамперед офіцерського 

складу, для інженерних військ Збройних Сил України. 

Набули подальшого розвитку: історіографія за напрямом дослідження, до 

наукового обігу введено раніше не опубліковані архівні та музейні матеріали. 

Елементи наукової новизни, на нашу думку, сформульовані коректно, їх 

кількість і кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам.  

Детальне ознайомлення з текстом дисертації І. В. Красоти дає підстави 

стверджувати, що підхід дисертанта до проблем розвитку, функціонування та 

застосування інженерних підрозділів Збройних Сил України під час виконання 

основних завдань інженерного забезпечення відзначається фундаментальністю, 

ґрунтовністю дослідження. Дисертація відрізняється чіткою структурованістю, 

логічністю викладу матеріалу, якісним оформленням наукового апарату. Варто 

відзначити обґрунтованість наведених дисертантом висновків, які базуються на 

цілісній методики аналізу та систематизації матеріалу, що дозволили глибоко 

розкрити тему та вирішити поставлені дослідницькі завдання. 



 

 

У цьому контексті можна зазначити міждисциплінарний характер виконаного 

дисертаційного дослідження. Широку емпіричну базу дисертації склали 

результати наукових досліджень, зокрема “Досвід застосування підрозділів 

інженерних військ Збройних Сил України під час розмінування об’єктів і 

місцевості на території України та інших держав (1992–2000 рр.)”, “Досвід 

застосування підрозділів інженерних військ під час ліквідації наслідків стихійного 

лиха (1993–2013 рр.)”, “Участь інженерних військ Збройних Сил України в миро-

творчих операціях у 1992–2016 рр.”, “Застосування інженерних військ Збройних 

Сил України під час антитерористичної операції (2014–2017 рр.)” та ін. Справляє 

позитивне враження джерельна база роботи.  

У вступі чітко обґрунтовано вибір теми та її актуальність, сформульовано 

мету, яка корелює з темою, та конкретизується у дослідницьких завданнях. 

Предмет і об’єкт дисертації визначені дисертантом раціонально, відповідають 

науковим завданням і меті дослідження, логічно окреслено систему використаних 

у роботі дослідницьких методів.  

Структура дисертації має логічну і чітку структуру та підпорядкована 

досягненню мети та завданням дослідження. Дисертаційне дослідження складається 

зі вступу, трьох розділів і списків використаних джерел до них, що налічує 448 

найменувань і свідчить про ґрунтовну підготовку дисертанта з даної тематики, 

висновків і 8-ми додатків. Загальний обсяг роботи складає 309 аркушів. Така 

структура роботи є традиційною і не викликає сумніву та заперечень. Додатки 

інформативні, що суттєво та гармонійно доповнюють текст роботи. 

У першому розділі дисертації “Історіографія, джерельна база та методи 

дослідження” автором з’ясовано стан наукової розробки теми, проаналізовано 

джерельну базу та методи дослідження. На підставі комплексного аналізу 

наукового доробку з досліджуваної теми автором встановлено, що висвітлення 

процесу створення, розвитку та застосування інженерних військ Збройних Сил 

України, не виділявся із загальної проблематики військового будівництва та 

висвітлені фрагментарно.  

У другому розділі роботи “Створення та розвиток інженерних військ 

Збройних Сил України (1992–2018 рр.)” дисертантом досліджено процес створення 

та розвитку інженерних військ Збройних Сил України від їх основ до відновлення 



 

 

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

встановлено й розкрито його періодизацію. 

У третьому розділі дисертації “Застосування інженерних військ Збройних 

Сил України під час виконання основних завдань інженерного забезпечення військ 

(сил)” автором проаналізовано стан виконання основних завдань інженерного 

забезпечення військ (сил) у досліджуваний період; здійснено порівняльний аналіз 

змін в інженерних підрозділах, включаючи зміни у силах і засобах інженерних 

військ Збройних Сил України. Крім того, розкрито досвід застосування частин і 

підрозділів інженерних військ Збройних Сил України під час ліквідації наслідків 

стихійних лих, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та в АТО. 

Завершується робота загальними висновками, що випливають з її змісту, є 

логічними, слугують віддзеркаленням основних результатів дослідження. 

На наш погляд, результати дисертаційного дослідження характеризуються 

теоретичною та практичною значущістю. Вони можуть бути використані при: 

плануванні оперативної підготовки інженерних військ Збройних Сил України; 

підготовці офіцерського складу для підрозділів і частин інженерних військ 

Збройних Сил України; розробленні воєнно-історичних праць, підручників і 

навчальних посібників за цією тематикою, доповненні сучасних знань про форми 

і методи застосування інженерних військ під час інженерного забезпечення військ 

(сил). Викладені у дисертації матеріали, окремі теоретичні висновки, положення й 

узагальнення мають прикладний характер і доповнюють знання з історії розвитку 

сил і засобів інженерного озброєння інженерних військ Збройних Сил України та їх 

матеріально-технічного забезпечення. Крім того, дисертантом запропоновані 

практичні рекомендації та перспективні напрями подальших досліджень. 

Основні результати дисертаційного дослідження викладені в таких наукових 

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

(у тому числі двох закордонних) та апробовані на 4 науково-практичних 

конференціях. Спрямованість конференцій, характер статей дисертанта, в яких 

відображено результати проведених досліджень, повною мірою розкривають тему 

дослідження. Вважаємо, що дисертація є самостійною науковою працею, яка має 

завершений характер і відповідає чинним вимогам МОН України та “Порядку 

присудження наукових ступенів”. 



 

 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави стверджувати, 

що за структурою та змістом він відповідає діючим вимогам МОН України. У 

тексті автореферату відображено основні положення, зміст, результати і висновки 

здійсненого І. В. Красотою дисертаційного дослідження. Наголосимо, що зміст 

автореферату та основні положення дисертації є ідентичними. 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаємо за потрібне зазначити 

такі зауваження, пропозиції та побажання до поданої дисертаційної роботи: 

1. Вважаємо, що автор, розглядаючи створення та розвиток окремих зразків 

інженерної техніки в Україні, на жаль, мало уваги приділив досвіду вітчизняних 

підприємств оборонно-промислового комплексу, що брали участь у їх розробці та 

виробництві. 

2. Висвітлюючи розробку нових зразків інженерної техніки, автору доцільно 

було б розглянути, чому пріоритет надано саме цим зразкам засобів інженерного 

озброєння та яка їх кількість надійшла в інженерні війська Збройних Сил України. 

3. При встановленні кількісних та якісних показників щодо виконання 

основних завдань інженерного забезпечення дисертант, на жаль, розглянув не всі 

завдання, зокрема маскування військ (сил), а також їх водо- й електропостачання. 

Ці завдання були розглянуті без оцінки сил і засобів. 

4. На нашу думку, розглядаючи участь інженерних військ Збройних Сил 

України в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, автор розкриває, в 

основному, ліквідацію повеней і внесок інженерного батальйону “Тиса”. 

5. Розглядаючи особливості підготовки військових фахівців для інженерних 

військ Збройних Сил України дисертант, на нашу думку, мало уваги приділив 

діяльності факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

6. На жаль, у дисертації я не побачив, які ж нові засоби маскування, 

фортифікаційного обладнання військ (сил) і захисту сапера було розроблено та 

надійшли на озброєння інженерних частин і підрозділів Збройних Сил України в 

досліджуваний період. 

Загалом, висловлені зауваження не ставлять під сумнів отримані наукові 

результати та можуть бути враховані в подальшій науковій роботі дисертанта. 

Дисертаційна робота на тему “Інженерні війська Збройних Сил України: 

розбудова та застосування (1992–2018 рр.)” виконана вперше і поглиблює 



 

 

існуючі знання історичної науки. Вивчення дисертації дозволяє зробити висновок, 

що вона є самостійною і завершеною науковою працею, яка написана на належному 

науковому рівні. 

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), а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

20.02.22 – військова історія. 

 

 


