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Історики суверенної України багато зробили для того, аби створити 

справді науковий наратив, у якому б всі без винятку хронологічні періоди 

нашої минувшини отримали належне відображення.

Водночас, визнаючи здобутки вітчизняної історіографії слід визнати, що 

не всі фрагменти історичного полотна заповнені рівнозначно.

Саме такою дослідницькою зоною можна вважати проблему створення та 

розвитку системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

новітньої історії України.

Ця тематика наповнена повчальними уроками, врахування яких у наш 

час, коли Україна протистоїть агресії Російської Федерації, видається 

надзвичайно актуальною. Ідеться не тільки про сферу військового будівництва 

чи воєнну доктрину та воєнне мистецтво, а й про геополітичний вибір України 

та спроможність суспільства і держави послідовно впроваджувати його в життя.

Саме цьому присвячене дисертаційне дослідження Бідного Віталія

Анатолійовича.



Справді, у зарубіжній та українській історіографії налічується незначна 

кількість наукових праць, у яких висвітлюються проблематика воєнно- 

історичної роботи у Збройних Силах України сучасності.

У “Вступі” дослідник належно сформульовав обов’язкові атрибути 

кваліфікаційної роботи такого рівня: актуальність, зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами, мету і завдання, хронологічні і територіальні 

межі, наукову новизну дослідження, її практичне значення, особистий внесок 

здобувана, тощо.

Основні результати дослідження апробовані під час 7 наукових заходів та 

оприлюднені у 3 публікаціях фахових видань.

Визначаючи стан опрацювання теми, дослідник простежив провідні 

тенденції в історіографії, вказав на прогалини та перспективи наукових студій. 

З історіографічних джерел дисертанту вдалося з’ясувати, що найбільш 

наближена до реальної картини процесу створення та функціонування системи 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України зафіксована військовими 

істориками незалежної України, які сформували власний погляд на місце і роль 

воєнно-історичної роботи в Українському війську.

Водночас автор звертає увагу науковців на існування стійкого інтересу до 

цих процесів в військово-історичних колах Республіки Білорусь та Російської 

Федерації, що сприяло веденню гібридної війни проти України.

Також слід відзначити, що дослідження виконано на широкому масиві 

джерел, серед яких, зокрема, і архівні матеріали та нормативно-правові відомчі 

документи.

Особливу цінність серед джерел архівного зберігання становлять залучені 

автором документи з Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України та Галузевого державного архіву Міністерства оборони 

України.

Загалом залучений до написання дисертації комплекс джерел можна 

вважати цілком достатнім аби виконати всі поставлені завдання на належному 

науковому рівні.

Принципово важливим є підхід дисертанта до вибору термінологічного 

апарату. Автор розтлумачує такі дефініції як “воєнна історія”, “воєнно- 



історична робота”, “музейна справа”, “архівна справа”, “воєнне мистецтво”, що 

уможливлює точне “розпізнавання” окремих явищ та їхнє пояснення. Можливо, 

у праці розгляд цих аспектів надміру деталізований, однак для загального 

розвитку військово-історичного знання це має велике значення.

Задля досягнення мети і виконання висунутих завдань автор застосував 

широкий спектр принципів та методів наукового пізнання - загальнонаукових, 

спеціальних та міждисциплінарних. Свідомий вибір такого інструментарію 

забезпечив високий рівень глибини дослідження та вагомість отриманих 

результатів.

На підставі прискіпливого аналізу автор у виокремлює низку характерних 

рис воєнно-історичної роботи, що рельєфно виявилися під час відбиття 

російської агресії на території України. З початком воєнних дій на Сході України 

особливо актуальним стало завдання вивчення, узагальнення та впровадження 

набутого бойового досвіду. Разом з тим, виявлено, що станом на початок 2014 року 

науково-дослідних структур ЗС України, завданнями яких було б проведення 

воєнно-історичних досліджень, крім створеної у 2013 р. науково-дослідної 

лабораторії військово-історичних досліджень Наукового центру сухопутних військ 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 

ЗС України не було. 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 

потребувало запровадження у ЗС України воєнно-історичної роботи як цілісної 

системи, яка б мала три основні підсистеми: управлінську, дослідницьку та 

підсистему забезпечення.

Основні результати дисертаційного дослідження і положення, що 

виносяться на захист, викладені у прикінцевих висновках і рекомендаціях, які 

видаються достатньо обґрунтованими та достовірними.

Відзначаючи безсумнівні здобутки здобувана в опрацюванні обраної 

теми, все ж слід висловити деякі зауваження і рекомендації.



У роботі зустрічаються твердження, які викликають сумніви. Як приклад 

можна навести таке міркування: “Воєнно-патріотичне виховання особового 

складу ЗС України як важлива складова воєнно-історичної роботи ...” (с. 9 

автореферату). Можливо, коректніше вести мову про складові воєнно- 

патріотичного виховання, серед яких виділяється ВІР.

Підкреслюючи актуальність реалізації дисертаційного проекту, автор 

наголошує, зокрема, на недостатню увагу військових істориків до системи 

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

в умовах особливого періоду ” (с.1 автореферату). Однак слід звернути увагу на 

те, що представники військово-історичної науки завжди наголошували на 

потребі створення у ЗС України ефективної системи ВІР, однак керівництво 

МО України та ЗС України не спромоглися своєчасно провести організаційні 

заходи з її створення. І тільки зіткнувшись з масштабною гібридною війною, 

збройною агресією з боку РФ заходилися вирішувати це питання.

Деякі твердження дисертації належним чином не розкриті. Зокрема, це 

стосується переконання здобувана у тому, що у підготовці офіцерських кадрів 

для ЗС України існує стійкий запит на воєнно-історичні знання (розділ З 

дисертації).

Хотілося би також більше довідатися про згадані дисертантом спільні 

заходи міжнародного військового співробітництва, зокрема воєнно-історичну 

польову поїздку з офіцерами штабу корпусу швидкого реагування НАТО.

З урахуванням обмеженого обсягу дисертаційної праці складно розкрити 

рівнозначно всі сюжети, однак варто було би принаймні кілька сторінок 

присвятити внеску у розвиток воєнно-історичної роботи вітчизняних науковців, 

що перебували у еміграції в період між двома світовими війнами.

Зважаючи на заявлений принцип україноцентризму можна було б більше 

уваги приділити особливостям створення концепції воєнної історії України.

У тексті трапляються окремі повтори та дублювання висновків і 

узагальнень (див. розділ 3), невдалі чи неточні стилістичні звороти, помилки 

технічного плану, русизми.



Проте, висловлені зауваження та побажання не ставлять під сумнів 

отримані наукові результати та можуть бути враховані в подальшій науковій 

роботі дисертанта.

Детальне ознайомлення з рецензованим текстом дає всі підстави 

стверджувати, що дисертаційне дослідження В.А. Бідного є самостійною і 

завершеною науковою працею, яка виконана на належному науковому рівні з 

використанням сучасних дослідницьких методів.

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що дисертаційна 

робота В.А. Бідного “Створення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у 

Збройних Силах України (1991-2020 рр.)” відповідає вимогам “Порядку 

присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

20.02.22 - військова історія.
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