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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО ГОСТЕЙ ТА УЧАСНИКІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал-лейтенант
ХОМЧАК РУСЛАН БОРИСОВИЧ
Вельмишановні учасники конференції!
Проведення в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського наукового
форуму з проблем військового минулого й сьогодення захисників Вітчизни стало доброю традицією.
Воєнно-історична наука, ураховуючи нагальні завдання підвищення обороноздатності держави й
розвитку Збройних Сил України, упроваджує новітні методологічні підходи та зосереджується на дослідженні
бойової героїки предків, еволюції військового мистецтва, багатовікового повчального досвіду військового
будівництва, всебічному аналізі бойового застосування військових формувань на сході України в операції
Об’єднаних сил (антитерористичній операції). Наукові досягнення сприяють розвитку Українського війська,
удосконаленню ратної майстерності, вихованню нових поколінь захисників України.
Знаю, що науковці завжди чекають відкриття конференції для оприлюднення та апробації своїх
креативних думок та дослідницьких результатів, теплої зустрічі із побратимами по служінню Батьківщині й
вітчизняній науці. Сердечно бажаю учасникам конференції натхнення, духу творчого пошуку, плідних
наукових здобутків в інтересах невпинного зростання інтелектуального потенціалу оборонної сфери України.
Директор Інституту історії України НАН України
СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Історія людської цивілізації густо помережена збройними зіткненнями. З часу появи перших держав і
дотепер відбулося кілька десятків тисяч великих (зокрема дві світові) і малих війн, локальних збройних
конфліктів, у яких гинули мільйони людей, руйнувалися багаторічні економічні культурні надбання, соціальна
інфраструктура багатьох розвинених країн і народів.
Змінювалися конфігурації кордонів, баланс сил на міжнародній арені, з’являлися нові державні
утворення та міждержавні альянси, винаходилися ефективніші засоби нападу й оборони, стратегічні,
оперативно-тактичні рішення і прийоми ведення війни. Але за весь цей тривалий період не вдалося
сконструювати надійних механізмів убезпечення й відведення загрози війн.
Все це неминуче породжує низку обумовлених логікою наукового мислення фундаментальних питань. У
чому полягає феноменологія і глибина природи війни як складного, багатовимірного, суперечливого
політичного, воєнного, соціокультурного явища? Яким є часто прихований, латентний алгоритм розв’язання
війн з огляду на мотивацію, імперативні рації, задіяні структури і ресурси, а також спосіб приведення їх у дію?
У який спосіб реалізуються мобілізаційні технології та що забезпечує їхню результативність, коли йдеться про
масштабні у просторі й часі протистояння? У якій системі координат під час війни існує й еволюціонує система
зв’язків у трикутнику «держава – суспільство – індивід»? Що забезпечує успіх одним військовим доктринам і
перетворює на неконкурентні інші? Яких людських, моральних і матеріальних втрат зазнають не тільки
переможені, а й переможці? Чи існують надійні інструменти стримування та відвернення війн і збройних
конфліктів? Нарешті, яким чином вивчаються і враховуються їхні уроки та досвід?
Цей комплекс вузлових, загальних питань розчленяється на багато спеціальних проблем, що потребують
виконання особливих інтелектуальних операцій на міждисциплінарному й монодисциплінарному рівнях.
Їхня безперечна актуальність в сучасних умовах розбудови Української держави, її Збройних Сил
обумовлює необхідність розвитку військово-історичної науки, теоретичного і практичного використання її
напрацювань.
Безсумнівно, і ця конференція стане внеском у вирішення завдань, які перед нами стоять, і пошуку гідної
відповіді на існуючі загрози та виклики.
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Начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
генерал-лейтенант
СИРОТЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції!
Перед нашим творчим зібранням стоять важливі дослідницькі проблеми, пов’язані з вивченням героїки
військового минулого та творенням інтелектуального фундаменту обороноздатності сучасної України.
Новітня історія України сповнена героїзмом та жертовністю у боротьбі проти збройної агресії Російської
Федерації. Збройному конфлікту на Сході України, досвіду проведення антитерористичної операції та операції
Об’єднаних сил вже присвячено низку різнопланових за проблематикою і формою досліджень. Однак науковців
ще очікує кропітка воєнно-історична робота з об’єктивного висвітлення подій російсько-українського
збройного протистояння та донесення правдивих знань до сучасників і прийдешніх поколінь.
Розвиток Збройних Сил України потребує як урахування досвіду провідних країн світу, опанування
стандартами НАТО, так і ретельного історичного аналізу процесу військового будівництва з принциповим
висвітленням його позитивних та проблемних граней. Тому виникає потреба активізації фундаментальних та
науково-практичних досліджень сучасних війн за умов поширення конфліктності гібридного типу. Перед
дослідниками постала наукова проблема вивчити це явище, щоб мати чітке розуміння природи і суті гібридної
війни Росії проти України, проаналізувати її еволюцію та, з рештою, узагальнити досвід протидії гібридним
загрозам у воєнній сфері.
Упевнений, що результати нашої спільної праці будуть враховані при формуванні воєнно-історичної
політики Міністерства оборони та посприяють розвитку Українського війська. Історичні студії учасників
конференції безумовно зацікавлять фахівців та стануть вагомим кроком у справі інтелектуальної підтримки
захисників України.
Слава Україні! Героям Слава!
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Гуржій О.І., д.і.н., професор,
Лисенко О.Є., д.і.н., професор
Інститут історії України НАН України, м. Київ
СУЧАСНІ ВОЄННО-ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ НАУКОВЦІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Про становлення та розвиток воєнно-історичної науки в Академії наук України (з 1996 р. – Національної)
можна говорити доволі довго і різнопланово, адже кількість опублікованих у ній монографій, колективних і
індивідуальних “великих” й “малих” студій на різноманітну тематикиу перевищує сотні, а то й тисячі одиниць.
Тому звернемо увагу лише на основні етапи поступу та на найбільш характерні досягнення в академічній
системі.
Безперечним є той факт, що від часу появи наукової установи в 1918 р. її працівники використовували
напрацювання своїх попередників у повній мірі. Особливо помітним це було в 20-30-х роках минулого століття,
коли т. зв. “марксистсько-ленінська методологія” лише почала “опановувати” свідомість вчених-гуманітаріїв.
Серед численних досліджень того періоду виділимо лише одне найбільш показове – “Історія
українського війська” у двох частинах, написане головним чином майбутнім академіком АН УРСР
І. П. Крип’якевичем і доктором історичних наук Б. Гнатевичем (Львів: Вид-ня Івана Тиктора, 1936). Певною
мірою військову тематику відображено в численних випусках “Нарисів з історії України” 1939–1941 рр.,
підготовлених уже безпосередньо в Інституті історії України АН УРСР (автори К. Гуслистий, М. Петровський).
У них йшлося насамперед про визвольну боротьбу українців проти панування на їхніх землях Литви та Польщі
в ХІV–ХVІІ ст.
У роки Другої світової війни значна увага вчених була приділена більшою мірою героїчним сторінкам з
минулого нашої країни, а саме полководцям Київської Русі, періоду модерної доби, а також т. зв.
Громадянської війни 1918–1921 рр. До речі, зазначимо, останню чомусь у багатьох радянських виданнях,
особливо в енциклопедичних, визначали як “Громадянську війну в СРСР” 1918–1920 рр. (див., наприклад,
“Радянська енциклопедія історії України”. – К., 1969), хоча тоді, зрозуміло, Радянського союзу ще не існувало.
У другій половині 40–60-х років ХХ ст. в українських воєнно-історичних студіях умовно можна виділити
три основних домінуючих напрями: це, безперечно, події й постаті Другої світової війни, визвольних змагань
ХVІІ ст. (у зв’язку зі святкуванням 300-річчя “возз’єднання” України з Росією, а також “козацька” тематика. По
кожному з цих напрямів побачили світ десятки праць (насамперед, В. С. Коваля, В. М. Коваля, В. І. Кучера,
Ф. П. Шевченка, К. І. Стецюк, О. П. Лоли, О. М. Апанович, В. А. Дядиченка і багатьох інших). Серед названих
авторів виділимо “Черноморское казачество” (К., 1956) і “Запорожское казачество” (К., 1957)
В. О. Голобуцького, а також спеціальну монографію О. М. Апанович “Збройні сили України першої половини
ХVІІІ ст.” (К., 1969). О. М. Апанович вперше і чи не в останнє за радянського періоду прямо поставила питання
про існування особливих збройних сил в Україні за ранньомодерної доби. Незабаром, на початку 70-х, вчену
звинуватили в буржуазно-націоналістичних поглядах і зв’язках із дисидентами, за що вона зазнала відповідних
переслідувань з боку влади та обмежень у науковій роботі.
Справжнім розвієм воєнно-історичної науки в Інституті історії України слід вважати кінець 80-х –
початок ХХІ ст. Його співробітники охопили практично всі періоди війн і збройних конфліктів на теренах
України. Назвемо для прикладу лише окремих авторів і їхні праці, що мають відповідне спеціальне
спрямування: О.І. Гуржій, В. В. Корнієнко Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний; Полководці Війська
Запорозького (В 2-х частинах. – К., 1998, 2004); Локальні війни та збройні конфлікти другої половини
ХХ століття (історико-філософський аспект). – К., 2006; О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. Славетні битви на теренах
України від князівської доби до початку ХХ століття. – К., 2013; О. Гуржій, О. Реєнт, А. Палій. Війна
1812 року: український контекст. – К., 2012; В. М. Волковинський, О. П. Реєнт. Україна у Кримській війні
1853–1856 (до 150-річчя Східної війни). – К., 2006; Велика війна 1914 р і Україна. – К., 2013 тощо.
У цей період в означеній темі, окрім названих авторів, плідно працювали інші співробітники Інституту
історії України: В. А. Смолій, Т. В. Чухліб, П. М. Сас, В. М. Горобець, В. С. Станіславський, А. О. Гурбик і
чимало інших. Їхні капітальні студії здобули не лише всеукраїнське, а й зарубіжне визнання.
Безумовно, великих успіхів у галузі воєнно-історичної науки в Інституті історії України було досягнуто у
тісному контакті з військовими професіоналами Національної академії оборони України, завдяки яким у 2001 р.
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створено всеукраїнську громадську організацію “Український інститут воєнної історії”, котрий заснував фахове
видання – часопис “Воєнна історія”, де висвітлюються найрізноманітніші аспекти з минулого збройних сил та
їх розбудови за незалежної України.
Окремо слід наголосити, що методологічний поворот 90-х років у гуманітарних науках супроводжувався
формуванням нових тенденцій, зокрема усталенням україноцентричних й антропоцентричних підходів до
вивчення подій воєнної доби, зміщенням фокусу історієписання від етатистського, в якому провідне місце
посідали макро-процеси, до багатовимірного, що передбачає збалансоване відтворення всіх рівнів
життєдіяльності держави, суспільства, великих і малих соціальних груп. Ще однією рисою нової вітчизняної
історіографії стала відмова від замовчування окремих тем: дефетизму, дезерції, колаборації, девіантної
поведінки, українського національно-визвольного руху, Голокосту та інших. Зрештою, це дало змогу
забезпечити збалансовану наукову реконструкцію явищ героїчної і трагічної, віктимної складової, подолати
спроби заангажувати історичний наратив під ті чи інші ідеологічні знамена або політичні мобілізаційні акції.
Магістральним напрямом дослідницьких зусиль стало опрацювання таких аспектів, як “українське
питання” напередодні та в період Другої світової війни, український військово-політичний чинник у цьому
складному за конфігурацією протистоянні, людина в умовах війни. Завдяки залученню нових джерельних
пластів, застосуванню новітніх прийомів і методів пізнання, концептуально-теоретичних інструментів
інтерпретації емпіричного матеріалу вченим вдалося помітно просунутися вперед у розумінні й трактуванні
питань, пов’язаних із початком Другої світової війни, участю українців у збройних формуваннях воюючих
сторін, русі Опору, українсько-польським конфліктом, а також з об’єктивністю народу України у цьому
суперечливому мереживі процесів та подій, його внеском у перемогу над нацизмом і фашизмом,
демографічними наслідками воєнної катастрофи.
У цей період силами науковців, викладачів, ентузіастів було реалізовано унікальний меморіальний
проєкт – “Книга Пам’яті України”, спрямований на увічнення пам’яті про наших співвітчизників, які загинули
упродовж 1939–1945 рр. У майже 260 томах та електронній базі даних зафіксовано дані про 6 млн 38 тис. жертв
війни в Україні.
Своєрідних проміжним підсумком наукового пошуку на рубежі 1990-х – 2000-х років можна вважати
двотомник “Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.” та 4-й том “Політичної історії України”,
присвячений війні.
Значних успіхів досягнуто у вивченні радянського руху Опору, українського національно-визвольного
руху, свідченням чого стала поява праць А. Кентія, В. Лозицького, М. Слободянюка, Ю. Киричука, М. Коваля,
І. Патриляка, В. Кучера, Ю. Зінченка, Г. Стародубець, Д. Ведєнєєва, А. Русначенка та інших, а також нової серії
“Літопису УПА”, що налічує кілька томів. Низка праць присвячена діяльності релігійних конфесій у роки
війни, що до того залишалася “білою плямою”.
Помітними успіхами позначені дослідження німецького й румунського окупаційного режимів, меншою
мірою – угорського. У сучасному історичному наративі системно представлені територіально-адміністративний
поділ та устрій, організація влади та управління, правовий режим і каральні органи на території
Райхскомісаріату “Україна”, дистрикту “Галичина”, губернаторств “Буковина” і “Трансністрія”, у Закарпатті та
зоні військової адміністрації (В. Кульчицький, Т. Вронська, О. Гончаренко, П. Рекотов), місцеві органи
управління (А. Скоробогатов, Д. Титаренко, В. Нестеренко, І. Тарнавський, В. Щетніков).
Економічна політика окупантів, примусова праця мешканців України у Німеччині ґрунтовно опрацьовані
у публікаціях І. Ветрова, М. Коваля, О. Перехреста, Г. Грінченко, Т. Пастушенко, С. Гальчака, проблема
військового полону – у виданнях, підготовлених О. Потильчаком, В. Карповим, А. Чайковським та іншими.
В етноісторичних і геноцидознавчих студіях виокремлюється теоретичний та конкретно-історичний
доробок С. Єлисаветського, Ж. Ковби, А. Круглова, Ф. Левітаса, В. Нахмановича, А. Подольського,
М. Поповича, Я. Сусленського, Я. Хонігсмана, в якому у всій повноті і складності віддзеркалена проблема
Голокосту.
Загалом у сучасній вітчизняній історіографії виразно оформилися два провідні напрями
фундаментальних досліджень історії Другої світової війни – політичний та соціальний.
У складі Інституту історії України функціонує спеціалізований підрозділ – відділ історії України періоду
Другої світової війни, співробітники якого ведуть активну дослідницьку, популяризаторську і просвітницьку
роботу. Упродовж 2015–2019 років науковці відділу видали 3 колективні монографії: Стратегічні та фронтові
операції на території України у 1943–1944 рр. / [В.М. Грицюк, О.Є. Лисенко Р.І. Пилявець, С.В. Сидоров]; відп.
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ред. О.Є. Лисенко. – К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Інститут
історії України НАН України. – К., 2015. – 508 с.; Донбас 1943–1950 років: Відновлення промислової і
транспортної інфраструктури / Вєтров І., Лисенко О., Шелейко Т. – К.: Інститут історії України НАНУ. – К.,
2016. – 325 с.; Українська історична наука в сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія /
Наукова редакція д.і.н. проф. О.О. Салати. авт. кол.: Шандра І.О.; Куцик Р.Р.; Мартиненко В.В.; Салата О.О.;
Андрєєв В.М.; Іванов Д.І.; Саган Г.В.; Доценко В.О.; Удод О.А.; Лисенко О.Є, Хойнацька Л.М.; Драч О.О.;
Ричка В.М.; Кривошея І.І.; Тарасенко О.О.; Ладний Ю.А. – Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2018. – 356 с.; Маєвський
Олександр. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939–1945 рр. / Маєвський
Олександр; відп. ред. О.Є. Лисенко; Ін-т історії України НАН України. – К., 2018. – 268 с.; 2 збірники
документів: Діти війни = Kinder des Krieges : [спогади очевидців з України та Німеччини]: збірник / Укр. орг.
борців антифашистського опору; Центр політ. освіти землі Саксонія-Ангальд, Історична майстерня Мерзебург;
вступ. сл. Кай Лангер, Ветцель Петер, Гулей Анастасія, Даниленко Любов, Енглер Мелані, Пастушенко Тетяна,
Райхель Майк. – Київ: Фенікс, 2018. – 351 с.; Забуті жертви. Вінниччина в роки нацистської окупації 1941 –
1944 рр. Збірник документів / Кравченко П., Мельничук О., Пастушенко Т. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД» –
97 с.; 2 бібліографічних покажчики: Лисенко Олександр Євгенович: доктор історичних наук, професор. До 60річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / Укладачі Г.М. Голиш, Т.В. Заболотна. – Київ:
Інститут історії України НАН України, 2015. – 128 с.; Гуржій Олександр Іванович: доктор історичних наук,
професор. Біобібліографічний покажчик / Укладач А.С.Азарх. – Київ: Інститут історії України НАН України,
2015. – 122 с., брошуру: Меморіально-освітній комплекс пам’яті жертв тоталітаризму та збройних конфліктів
“Родинна пам’ять” / Авт-упор.: М.Гузе, Л.І. Даниленко, М.Г. Кокшайкін, Т.В. Пастушенко, О.І. Плодиста. – К. :
КВІЦ, 2016. – 64 с.; іл., 5 випусків періодичного наукового видання “Сторінки воєнної історії України”,
опублікували 127 наукових статей і розділів та підрозділів до колективних праць загальним обсягом 169 д.а.,
підготували 68 аналітичних записок, відповідей на звернення органів державної влади, громадських інституцій,
окремих громадян.
Крім того, спільними зусиллями науковців інституту і Національного музею історії України в Другій
світовій війні здійснюється регулярний випуск електронного фахового квартальника “Військово-історичний
меридіан”.
Відділ історії України періоду Другої світової війни активно співпрацює з багатьма міжнародними
організаціями, навчальними закладами, музейними установами, зокрема Центром політичної освіти землі
Саксонія-Айнхальт (ФРН), Міжнародним комітетом “Маутхаузен”, німецько-українською комісією істориків,
Музеєм Другої світової війни у Гданську (Польща), Національним музеєм історії України в Другій світовій
війні (Київ), Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та іншими вищими
навчальними закладами. У рамках цієї співпраці реалізуються дослідницькі, видавничі, музейні, просвітницькі
акції.
Військова тематика опрацьовується в рамках діяльності українсько-польської, українсько-словацької та
українсько-німецької комісій істориків.
Співробітники інституту здійснюють наукову експертизу державних документів, навчальних програм,
наукових видань, виступають консультантами документальних фільмів.
Незважаючи на наявність вагомого доробку вітчизняних науковців у цій тематичній ніші, існує потреба
глибшого вивчення комплексу проблем, пов’язаних із різними підходами до розв’язання “українського
питання”, долею українського народу, руйнівними наслідками війни для України.
Нині продовжується робота над підготовкою першого тому проєкту “Друга світова війна. Україна.
Енциклопедія” та двотомника “Україна в Другій світовій війні: документи і матеріали” і “Життя на тлі війни:
моделі поведінки і стратегії виживання під час Другої світової війни в Україні через призму історії
повсякдення”. У всіх цих проєктах задіяні й військові історики Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського.
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України

ВОЄННО-ІСТОРИЧНА РОБОТА В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
З УРАХУВАННЯМ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
У процесі підготовки до конференції перед науково-дослідним центром воєнної історії Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського було поставлено завдання узагальнити воєнноісторичну роботу у структурах сектору безпеки і оборони України з урахуванням збройної агресії Росії проти
України.
З метою виявлення основних досягнень, передусім у дослідницькій діяльності, Національний університет
оборони України як організатор конференції ініціював звернення до структур сектору безпеки і оборони з тим,
щоб вони надіслали відкриту інформацію про воєнно-історичну роботу у своїх колективах. Отримана
інформація проаналізована у науково-дослідному центрі воєнної історії Національного університету, і основні
результати дослідницької роботи доводжу до учасників конференції.
Збройна агресія Російської Федерації проти України, яка продовжується більше п’яти років,
супроводжується інформаційною боротьбою, масованою фальсифікацією української історії з подачі
путінського керівництва, викривленням інформації про діяльність українських військових формувань, що на
різних етапах захищали Україну від зовнішніх ворогів, боролися за українську державність.
Умови війни, необхідність захистити територіальну цілісність України від зазіхань Росії вимагають
використання різних інформаційних форм протидії агресору в інформаційній сфері. У виконанні цього завдання
винятково важлива роль належить воєнно-історичній роботі в усіх структурах сектору безпеки і оборони
України.
Варто відзначити, що активізації воєнно-історичної роботи в секторі безпеки і оборони сприяли заходи
військово-політичного керівництва щодо оновлення та врегулювання нормативно-правової бази із завдань
воєнно-історичних досліджень. Наказом ГШ ЗС України від 29 березня 2017 року затверджено “Положення про
воєнно-історичну роботу у Збройних Силах України”, в якому визначено зміст, основні напрями, завдання та
види воєнно-історичної роботи. Реалізація вимог Положення сприяла перегляду тематики, форм і засобів
наукових досліджень. Вище військове керівництво Збройних Сил України схвалило “Концепцію воєнної історії
України”, в якій доводиться, що воєнна історія України є національною за своєю глибокою сутністю, має свою
періодизацію та водночас постає невід’ємною складовою всесвітньої воєнної історії.
Вище військово-політичне керівництво держави основні завдання воєнно-історичної роботи покладають
на:
відділ воєнно-історичної роботи Воєнно-наукового управління Генерального штабу ЗС України;
науково-дослідний центр воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського;
науково-дослідну лабораторію військово-історичних досліджень Національної академії Сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
кафедри вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ).
У 2019 році створено сектор воєнно-історичної політики у Департаменті військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної політики Міноборони, на який покладено завдання забезпечити взаємодію
Міністерства оборони та Генерального штабу з впровадження та реалізації завдань воєнно-історичної роботи.
Слід відмітити, що після науково-практичної конференції, яка відбулася у Національному університеті
оборони України 30 листопада 2018 року, помітно зросла увага дослідників до проблематики історії
Українського війська, його створення та діяльності по захисту території України від ворожих намірів у різні
періоди української історії. Про це свідчать наукові статті, вміщені у журналах “Наука і оборона”, “Воєнноісторичний вісник” (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського), “Військовонауковий вісник” (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного), “Честь і
закон” (Національна академія Національної гвардії України) та інших виданнях.
Особливість останніх видань із військової історії в тому, що їх автори при аналізі історичного минулого
відмовляються від вживання радянських термінів та оцінок, що не відображають повною мірою історичних
подій та діяльності відомих персоналій. Це стосується аналізу Української національної революції
1917–1921 рр., Другої світової війни, оцінки Української повстанської армії тощо. Вітчизняні дослідники та
військові фахівці стали трактувати історичні воєнні події відповідно до оцінок світової історичної науки.
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Без перебільшення слід визнати, що протистояння України російській збройній агресії є найбільш
актуальним явищем у військово-історичній роботі структур сектору безпеки і оборони України. Різні аспекти
російсько-українського збройного протистояння розглядаються та аналізуються на наукових та науковопрактичних конференціях, наукових диспутах, у друкованих виданнях тощо.
Зусиллями науковців, військових та цивільних фахівців підготовлено низку видань, у яких по роках і
днях розписано історію збройної боротьби проти російської агресії, висвітлено досвід застосування частин та
підрозділів Збройних Сил, правоохоронних органів, інших військових формувань у захисті територіальної
цілісності нашої держави. Зокрема, в Національному університеті оборони України розроблена та реалізується
система дослідження історії збройної агресії Росії проти України, з’ясовуються її причини і витоки. На основі
виявлених різнорідних джерел підготовлено наукове видання, що розкриває експансіоністську політику Росії
проти України у 1991–2019 роках. В ньому доводиться, що російське керівництво розглядало знищення
України як самостійної, незалежної держави.
Результатом воєнно-історичної роботи в університеті стало видання низки монографій, присвячених
збройному конфлікту на Сході України, а науково-публіцистичне видання “Біла книга антитерорстичної
операції на Сході України (2014–2016)” надрукована українською і англійською мовами і отримала позитивну
оцінку у штаб-квартирі НАТО. Захищено кандидатську дисертацію, в якій розкривається діяльність
доборовольчих батальйонів в Донецькій і Луганській областях із захисту територіальної цілісності держави.
Колективом науковців розроблені довідкові матеріали щодо хронології військових подій
2014–2019 років. Узагальнені матеріали про антитерористичну операцію та операцію Об’єднаних сил на Сході
України стали надбанням військових та цивільних навчальних закладів.
Державна наукова установа Міністерства освіти і науки України “Інститут модернізації змісту освіти”
використав інформаційно-довідкові матеріали, підготовлені у Національному університеті, при підготовці
підручників з історії для середньої школи.
Історіографію збройного протистояння на Сході України суттєво доповнює та поглиблює науководослідна робота, яка виконується в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного на тему “Висвітлення АТО на Сході України в історичних джерелах”.
У наукових дослідженнях доводиться, що державна незалежність України стала викликом російській
імперській свідомості і психологічною травмою для російських імпершовіністів. Росія стала на шлях
позбавлення України її державного суверенітету та незалежності. Московський сценарій реалізовується під
гаслом побудови “русского мира”, що на справді виявився “російською війною” проти України з
непередбаченими масштабами та втратами.
Керівництво Російської Федерації заперечує свою участь у збройній боротьбі на Сході України,
намагається замаскувати російську агресію під “громадянську війну” в Україні. Між тим на документальних
джерелах доведено, що створенням та діяльністю незаконних збройних формувань в Донецькій і Луганській
областях керували, як правило, офіцери російських спецслужб. Встановлено чисельність, розміщення та
озброєння російських окупаційних військ на Донбасі. Росія розгорнула на українських землях угруповання
російських окупаційних військ у складі 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, що у 2019 році
мали загальну штатну чисельність близько 32 тис. осіб. Армійські корпуси безпосередньо підпорядковані
оперативному командуванню, створеному на базі органів управління 8-ї загальновійськової армії Південного
військового округу ЗС РФ. Командні посади у російських окупаційних військах обіймають кадрові офіцери та
генерали ЗС РФ, ротація яких відбувається двічі на рік, а їх понад 2 тис. осіб. Російське воєнне керівництво
забезпечує оперативне та тактичне навчання окупаційних військ, проводить системне постачання озброєння,
техніки, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Росія доставляє на тимчасово окуповану територію
України високотехнологічні зразки озброєння, що перебувають винятково у збройних силах РФ. Отримуючи
підтримку з боку Росії та забезпечуючи боєздатність, окупаційні війська здійснють спроби розширити
контрольовані території; інтенсивно використовують міномети, артилерію, системи калібру 122/152 мм і танки
поблизу лінії зіткнення. Складається суперечлива ситуація: проводиться часткове розведення протиборчих
сторін, а російські окупаційні війська не дотримуються домовленості про припинення вогню.
Започаткований у 2014 році науковцями Національного інституту стратегічних досліджень аналіз суті та
характеру сучасної гібридної війни знайшов свій розвиток у працях військових фахівців сектору безпеки і
оборони України. Дослідники відзначають, що у нові часи гібридні технології Росія застосовувала в
Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії, Нагірному Карабасі, Сирії.
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Особливо активно елементи та механізми гібридної війни використовувалися Росією під час анексії
Криму, розпалюванні збройного конфлікту на Сході України, спробі розколоти Україну та ліквідувати її
державність. У свою чергу, встановлено, що саме поразка України на інформаційному фронті гібридної війни
спричинила численні втрати в перші місяці боротьби проти російських окупантів.
Інформаційну фазу гібридної війни Росія розпочала ще під час активної фази Євромайдану масованою і
планомірно спланованою кампанією. Від березня 2014 року інформаційні атаки було доповнено введенням на
територію України спецпідрозділів, зокрема Федеральної служби безпеки РФ і Головного розвідувального
упраління міністерства оборони Росії, які організовували диверсії та негативні інформаційні впливи на
населення, і нині проводять інформаційні атаки проти України.
У наукових дослідженнях виділяються характерні особливості гібридної війни, які застосовує Росія в
агресивних діях проти України: російська агресія без оголошення війни, приховування участі російських військ
у збройному конфлікті, створення незаконних парамілітарних формувань та їх широке використання;
нехтування Росією міжнародних норм ведення бойових дій, відкрите ігнорування досягнутих у Мінську
домовленостей, заходи політичного та економічного тиску на Україну, широка антиукраїнська пропаганда із
застосуванням “брудних” інформаційних технологій.
Одним із центрів розроблення та узагальнення досвіду протидії гібридним загрозам є Національний
університет оборони України. Науковці університету беруть активну участь у міжнародному проєкті
“Організація протидії гібридній війні: воєнні аспекти”. На завершальному етапі знаходиться науково-дослідна
робота, присвячена аналізу суті гібридної війни та прояву її у збройній агресії Росії проти України.
Осмислення сучасних форм і методів ведення воєнних дій дало підстави вітчизняним фахівцям
стверджувати, що Московія/Росія у своїх війнах проти України використовувала елементи і механізми
гібридної війни на різних історичних етапах, щоб захопити і окупувати її територію. Залежно від обставин
Росія змінювала формат гібридної війни. Особливо активно елементи та технології гібридної війни: збройну
силу, підступну демагогію, стихійний екстремізм соціальних верств населення, розклад українських військових
формувань використовувала Радянська Росія у 1917–1921 рр. у боротьбі проти українського національновизвольного руху, Української держави та її збройних сил. Усі технології сучасної гібридної війни Росії проти
України, доводять науковці, мають генетичних попередників, відрізняючись від них лише особливостями,
комбінацією елементів, помножених на новітній рівень розвитку комунікацій та суспільної свідомості,
особливостями розкладу сил на міжнародній арені. Гібридна війна РФ проти України підтвердила, що історія
була і залишається основним полем битви за державність, історичну пам’ять та соціальну свідомість людини.
Тематика гібридної війни знайшла обґрунтування у навчальному посібнику з воєнно-ідеологічної підготовки
особового складу Збройних Сил України, підготовленому колективом авторів за загальною редакцією доктора
військових наук Івана Руснака. У висвітленні реальних подій на Сході України важливе місце належить
спогадам безпосередніх учасників бойових дій, які представляють сучасну усну історію. Емпіричний матеріал,
отриманий безпосередньо від учасників російсько-українського збройного протистояння, відображено у кількох
напрямках.
Важливу інформаційну цінність мають видання, в яких учасники подій зафіксували свої спогади в
окремих публікаціях. Прикладом такого підходу стала книга у формі щоденника учасника АТО П. Солтиса.
Активіст Майдану, доброволець 370 днів перебував у рядах Збройних Сил України, захищаючи територіальну
цілісність своєї держави. Учасник АТО правомірно пропонує, звертаючись до науковців, щоб вони заохочували
і навчали учасників АТО методиці написання своїх спогадів, які є і залишаться важливим джерелом воєнної
історії. На основі спогадів у друкованих виданнях висвітлено й узагальнено досвід перших боїв за Іловайськ у
серпні 2014 року. Захисники української землі пройшли пекло найважчих боїв за Широкине, Іловайськ,
Мар’їнку, Донецький аеропорт. Своєю самопожертвою, мужністю та героїзмом довели світові, що українці
нікому не віддадуть свою Вітчизну.
Дослідження історії добровольчого та волонтерського рухів продемонстрували наявність в Україні
громадянського суспільства, зростання його ролі у забезпеченні національної безпеки держави. У наукових
працях доводиться, що добровольці та волонтери зробили вагомий внесок на першому етапі проведення АТО, у
вирішенні гуманітарних питань в зоні конфлікту. Вони довели, що без підтримки з боку громадян суб’єктам
боротьби з тероризмом неможливо було б виконувати поставлені завдання.
У захисті територіальної цілісності та незалежності України були задіяні всі складові сектору безпеки і
оборони нашої держави. У науково-дослідницьких працях доведено, що за час АТО/ООС суб’єкти боротьби з
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тероризмом локалізували зону протистояння, не допустили поширення агресії на інші регіони України,
забезпечили діяльність державних установ, що надають критично важливі послуги населенню, а також
повернули під контроль української влади понад 200 населених пунктів Донецької і Луганської областей.
Серед науково-дослідних праць, виконаних у Національній гвардії України, виділяється видання
“Історичний дайджест Національної гвардії України”. В ньому йдеться про відновлення 13 березня 2014 року
Національної гвардії на базі внутрішніх військ МВС України, про участь військовослужбовців-гвардійців у
силовому протистоянні з російськими терористично-окупаційними силами у 2014–2018 роках. Подаються
матеріали про участь гвардійців у захисті територіальної цілісності України, у виконанні завдань з охорони
громадського порядку в українських містах і селах. У виданні наводяться списки та фотографії
військовослужбовців Національної гвардії України, які загинули під час захисту державного суверенітету
України і занесені до Книги пам’яті МВС України та навічно зараховані до списків особового складу
військових частин Національної гвардії України.
У Державній прикордонній службі України видано Альбом – хронологію подій з участю підрозділів
прикордонників у бойових діях на Сході України та книгу “Кроки безсмертя”, присвячену пам’яті загиблих
прикордонників.
Військові фахівці та науково-педагогічні працівники структур сектору безпеки і оборони реалізовують
свої наукові здобутки у розробленні та підготовці узагальнюючих видань: “Велика українська енциклопедія”,
“Енциклопедія сучасної України”, “Енциклопедія історії України періоду Другої світової війни”. У підготовці
художньо-документальних фільмів виділяються прикордонники. Вони підготували фільми “Війна на нульовому
кілометрі (2016 р.)”, “Перехрестя Балу (2018 р.)”. Воєнно-історична робота проявляється і в тому, що історики
та військові фахівці беруть участь у реконструкції музеїв та наповненні їх новими тематичними експонатами.
У науково-дослідному центрі гуманітарних проблем Збройних Сил України розроблено щорічний
“Український військово-історичний календар на 2017–2019 роки”, цикл збірників інформаційно-аналітичних
матеріалів до 100-річчя Української революції, 100-річчя Українського державного флоту та подій Другої
світової війни на території України.
Звернення до далекого та близького минулого дає змогу відтворити важливі сторінки історії своїх
колективів. Науковці державної прикордонної служби з’ясували, що у 2018 році виповнилося 100 років
Окремому Корпусу кордонної охорони, який був невідомим широкій громадськості. Учасники цього корпусу у
1918–1920 роках спільно із частинами Дієвої армії охороняли державний кордон Української Народної
республіки.
Дослідники залізничних військ встановили, що перші залізничні роти на території України були
сформовані у березні 1863 року для розбудови Одеської-Парканської залізниці. А у 2014 році інженерносаперні підрозділи залізничних військ одразу після звільнення Слов’янська у липні 2014 року приступили до
розмінування транспортної інфраструктури і продовжують свою небезпечну місію по сьогодні. За цей час
виявлено та знешкоджено більше восьми тисяч вибухонебезпечних предметів. Тим часом за участю
залізничних військ проводиться розмінування ділянок місцевості, що створюють небезпеку, передусім,
цивільному населенню. Лише з початку проведення операції Об’єднаних сил перевірено на наявність
вибухонебезпечних предметів понад 1,5 тис. гектарів місцевості, близько 30 кілометрів доріг та майже
15 гектарів акваторії моря. За час цієї операції підрозділи Об’єднаних сил виявили та знищили понад 64 тис.
вибухонебезпечних предметів.
За умов російської збройної агресії Україна за короткий період відновила свій воєнний потенціал і стала
перепоною на шляху путінської Росії до Європи. Саме це стало основним фактором, що зупинив агресора, дав
можливість створити умови для політичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
Разом з тим ми маємо бути свідомі, що Росія не відмовляється від агресивних планів відносно України.
Навіть в умовах часткового відведення військ у зоні зіткнення протиборчих сторін та напередодні зустрічі
“Нормандської четвірки” в Парижі Росія продовжує постачати російським окупаційним військам озброєння,
військову техніку, матеріально-технічні засоби.
Відчуваючи, що обороноздатність України значно зміцніла, державне та військове керівництво Росії
зосереджує свої зусилля на підривних діях проти України, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині
нашої країни.
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СЕКЦІЯ 1.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
В ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ)
Баркатов І.В., доцент,
Фарафонов В.С., к.хім.н.,
Тюрін В.О.,
Гончарук С.С.
Військовий
інститут
танкових
військ
Національного
технічного
університету
“Харківський
політехнічний
інститут”,
м. Харків
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ
AFTER ACTION REVIEW БОЙОВИХ ЕПІЗОДІВ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
Вивчення змісту матеріалів, які описують ведення бойових дій підрозділами Збройних Сил України в
зоні операції Об’єднаних сил (ООС), свідчить, що вони в багатьох випадках мають загальний характер. На
даний момент наявні дані про бойові епізоди являють собою текстові описи, іноді проілюстровані картою. After
action review (AAR, наближений переклад – “розбір польотів”) є потужним методом опрацювання досвіду
навчань та бойових дій. Ми пропонуємо методику збереження досвіду бойових дій із залученням сучасних 3D
технологій.
Першим етапом є вибір досліджуваного епізоду бойових дій. При виборі розглядаються спеціальна
література, засоби масової інформації та інші доступні джерела інформації. Епізод має задовольняти низку
вимог щодо обсягу наявних даних: тактична карта із нанесеними орієнтирами; початкове положення сторін із
деталізацією щонайменше до окремого відділення; поетапний порядок розгортання тактичних дій сторін із
такою ж деталізацією; втрати сторін у результаті тактичних дій. Також бажаною є значна навчальна цінність.
Якщо обсяг наявної інформації є недостатнім, то проводиться уточнення і збір додаткових відомостей. Зокрема,
для цього виконується опитування осіб, які брали участь, із застосуванням спеціально розроблених анкет із
питаннями.
Наступний етап полягає у побудові 3D моделі місцевості. За допомогою програми Digitals Pro (ВАТ
“Аналітика”, м. Вінниця) створюється модель рельєфу, що узгоджується з аерофотопланом місцевості. Далі
наносяться рослинність, орієнтири, споруди, що дають змогу виконати прив’язку до тактичної карти або
згадуються у досліджуваному епізоді.
За допомогою продукту “Інтерактивна 3D модель тактичного поля” (ВІТВ НТУ “ХПІ”, м. Харків) на
побудованій моделі місцевості розміщуються моделі військовослужбовців та військової техніки перед початком
бойових дій відповідно до тактичної карти. Кожному учаснику задається порядок дій (пересування, ведення
вогню тощо) із вимогою якомога повніше використати наявні дані. Кінцевим результатом є інтерактивна 3D
демонстрація, що з високою точністю і детальністю відтворює проходження досліджуваних бойових дій у часі.
Описана методика була успішно застосована нами до двох епізодів АТО, що відбувалися в районі
м. Дебальцеве Донецької області у січні–лютому 2015 р.
Створені інтерактивні 3D демонстрації проходять апробацію в навчальному процесі під час вивчення
тактичних і тактико-спеціальних дисциплін у Військовому інституті танкових військ НТУ “ХПІ” та
Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
Бідний В.А.
Воєнно-наукове управління Генерального штабу
Збройних Сил України, м. Київ
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ВОЄННО-ІСТОРИЧНОЇ РОБОТИ У ПРОТИДІЇ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ
ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА МАНІПУЛЯЦІЇ ІСТОРИЧНОЮ СВІДОМІСТЮ
Аналіз подій в Україні у 2014–2019 роках та перебігу антитерористичної операції та операції Об’єднаних
сил на сході нашої держави (далі – АТО/ООС) засвідчив необхідність запровадження воєнно-історичних
досліджень із проблематики вивчення бойового досвіду Збройних Сил України в АТО/ООС та організації
протидії фальсифікації воєнної історії України з боку Російської Федерації.
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Необхідність наукового воєнно-історичного аналізу сучасних воєнних конфліктів, докорінне
реформування Збройних Сил України та їх подальший розвиток актуалізують воєнно-історичні дослідження,
передусім в умовах тривалого збройного конфлікту на Сході України. Важливим способом ведення Російською
Федерацією гібридної війни проти України є маніпуляція історичною свідомістю. При наповненні противником
конкретним контентом інформаційно-психологічних акцій, заходів до 70% інформації використовується з
воєнно-історичної проблематики. Це потребує активної протидії.
Московські політтехнологи, прагнучи створити ілюзію громадянської війни в Україні, якраз і
розраховували на те, щоб спровокувати обстановку неоднозначності, плутанину, спровокувати українську
сторону і особливо міжнародну спільноту до перевернутої і неоднозначної термінології та як результат
сформувати негативне відношення національних суспільств та державних інституцій до подій в Україні.
Прикладом може бути термінологічна плутанина. Називати ворожі Україні, непередбачені законом збройні
формування “проросійськими”, “бандитами”, “ополченцями” – очевидний абсурд (хоча така практика існує
досі). Політики і військові, представники науки і мас-медіа різних країн не можуть дібрати відповідні терміни,
щоб описати конфлікт на Сході України і правильно назвати різні бойові групи. Ці труднощі не випадкові, це і
є результат одного з прийомів “гібридної війни”. Розв’язання цієї та інших проблем можуть здійснити
високваліфіковані фахівці – науковці-методологи.
Для протидії історичним фальсифікаціям необхідно забезпечити моніторинг 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.
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.
Ефективність реалізації цих та інших наукових воєнно-історичних проєктів, формування позитивного
іміджу Збройних Сил України в суспільстві, ідеологічна боротьба з фальсифікацією вітчизняної воєнної історії
безпосередньо залежить від ефективності діяльності системи воєнно-історичної роботи. Її головним
результатом буде проведення ґрунтовних воєнно-історичних досліджень для глибокого наукового аналізу
досвіду воєнного конфлікту в Україні початку ХХI століття з позицій україноцентризму. Одержані наукові
результати можна буде використовувати для подальшого розвитку Збройних Сил України, вдосконалення їх
структури, напрямів підготовки та воєнно-патріотичного виховання як особового складу, так і населення.
Координація діяльності воєнно-історичних структур, командирів і начальників усіх рівнів, органів по
роботі з особовим складом по виявленню та протидії історичним фальсифікаціям та залучення до воєнноісторичної роботи цивільних наукових установ України, патріотичних громадських організацій сприятиме
подоланню наслідків маніпулятивних технологій противника, ефективній протидії гібридній війні, яку
розв’язала Російська Федерація проти України.
Бойчук Б.М.,
Нікорич В.Ю.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
ЗМІНИ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ В ТАКТИЧНІЙ ЛАНЦІ УПРАВЛІННЯ ЗС УКРАЇНИ
ЗА ДОСВІДОМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ У 2014 РОЦІ
Досвід ведення бойових дій у районі проведення антитерористичної операції (АТО) довів, що
ефективність управління військами у сучасних умовах дедалі більш залежить від якості функціонування
системи військового зв’язку.
На початок ведення бойових дій на сході нашої країни у 2014 році через вкрай низьке фінансування у
попередні роки система зв’язку ЗС України була побудована на аналогових засобах, несумісних із цифровою
телекомунікаційною мережею. У тактичній ланці управління фактично не було сучасних засобів зв’язку та
інформаційних систем, управління підрозділами базувалося, в основному, на аналогових УКХ-радіостанціях
радянського виробництва. Застосування даних радіостанцій для керування діями підрозділів під час бою
20

Секція 1
виявило недостатню ефективність управління. Траплялося, що дальність передавання інформації скорочувалася
до декількох сотень метрів, також мали місце випадки втрати зв’язку повністю, а натомість і управління.
Швидко виправити ситуацію дозволило застосування сучасних малогабаритних станцій супутникового і
транкінгового зв’язку. Легкі у транспортуванні, швидкі у розгортанні та прості в експлуатації вони забезпечили
високу якість зв’язку. Також вони дали змогу організувати своєчасне, достовірне та безпечне управління
підрозділами і озброєнням під час виконання ними поставлених завдань. Відносно проста, швидка можливість
налаштування та входження в зв’язок засобів супутникового зв’язку не вимагає спеціально підготовленого
персоналу. Застосування системи супутникового зв’язку “Tooway” дозволило забезпечити ефективні, захищені,
інтерактивні лінії зв’язку високої якості за технологією “Ethernet” із сотнями і навіть із десятками тисяч
віддалених пунктів та організувати відкритий та захищений телефонний зв’язок, відеоконференцзв’язок та
передавання документальних повідомлень між усіма ланками управління, навіть розвідувальної інформації із
БПЛА в центр обробки інформації.
Застосування радіостанцій ультракороткохвильового транкінгового зв’язку компанії “Motorola” було
пов’язане, насамперед, із невеликими габаритами, стійкістю до перешкод і можливістю технічного маскування
під час управління діями підрозділів. Крім того, вони характеризуються високою якістю зв’язку і додатковими
функціональними можливостями. Прикладом може бути організація обміну інформацією за допомогою
повідомлень, можливість входження у зв’язок за допомогою ретранслятора, включення режиму сканування з
метою моніторингу декількох каналів тощо.
Отже, на початок ведення бойових дій в зоні АТО система зв’язку ЗС України не дозволяла здійснювати
ефективне управління підрозділами. Саме застосування засобів супутникового та транкінгового зв’язку дало
змогу в короткі терміни побудувати систему зв’язку, здатну забезпечити управління військами і озброєнням під
час виконання бойових завдань. Тому сьогодні підрозділи ЗС України не уявляють свою повсякденну
діяльність без радіостанцій транкінгового зв’язку. У тактичній ланці управління транкінговий та супутниковий
зв’язок перетворилися на основні роди зв’язку, тобто у батальйоні УКХ радіозв’язок повністю замінено
транкінговим зв’язком, супутниковий зв’язок є не тільки у механізованому батальйоні, а й у окремих ротних та
взводних опорних пунктах.
Бондаренко А.О., к.і.н.
Науково-дослідний інститут українознавства
МОН України, м. Київ
ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ РФ: ВІЙНА В ГРУЗІЇ 2008 р., АНЕКСІЯ КРИМУ
ТА БОЙОВІ ДІЇ НА ДОНБАСІ 2014 р.
У доповіді методом компаративного аналізу проводиться дослідження тактики військово-політичної
агресії Російської Федерації на територіях колишнього СРСР, що включає використання підривних
геополітичних технологій впливу та безпосереднього військового втручання. Основи регіонального
сепаратизму закладалися урядом та спецслужбами СРСР щонайменше з 1990 р. Саме на підґрунті цих дій
розгорнулися конфлікти у Абхазії, Південній Осетії, Криму та на Донбасі. Військова тактика РФ розгортається
по однотипному сценарію та включає послідовність заходів, що умовно можна поділити на чотири стадії:
створення сепаратистського середовища, розгортання конфлікту з маскуванням під громадянську війну,
військова операція збройних сил РФ, подальше заморожування конфлікту. На стадії безпосереднього
військового втручання РФ не спроможна до повномасштабних довготривалих конфліктів і здатна лише на
швидкоплинну війну на чужій території проти країни з низькою обороноздатністю з подальшим переходом до
“замороження” конфлікту. У компаративному зіставленні бойові дії в Грузії 8–12.08.2008 та на Донбасі 24–
29.08.2014 виглядають дуже подібними. В обох війнах приводом до російського вторгнення була активізація
дій проти сепаратистських збройних формувань, агресором були задіяні одні й ті ж підрозділи наземних військ,
ПДВ та ГРУ ЗС РФ. Очевидно, що ці ж сили, в першу чергу ПДВ, мають бути задіяні в гіпотетичному конфлікті
в Балтійському регіоні. Принципова відмінність полягає лише у масштабах проведеної агресії, що дало
можливість кремлівській пропаганді доводити своє невтручання в події на Донбасі. Перебування
Чорноморського флоту РФ в Криму стало фатальним визначальним фактором як під час агресії проти Грузії
2008 р., так і під час подій 2014 р. У захопленні Криму також простежуються відзначені риси послідовних
етапів ескалації конфлікту. Військове агресія РФ у Балтійському регіоні можлива лише при бездіяльності сил
НАТО, що малоймовірно, однак припустимо, враховуючи “м’яку” політику Заходу щодо РФ.
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Бураков Ю.В., к.і.н., доцент
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
АСПЕКТИ ВПЛИВУ НА ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ
ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РФ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ
БОЙОВОЇ ОПЕРАЦІЇ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК У СИРІЇ
З вересня 2015 р. відбулися події, що певним чином вплинули на інформаційний супровід переорієнтації
Росії з повного протистояння із Заходом до поступового налагодження співпраці. Операції російських військ у
Сирії, протистояння з Туреччиною після знищення російського бомбардувальника, спроби створити
міжнародну коаліцію за участю Росії для боротьби з “Ісламською державою” відтіснили на другий план
повідомлення з України. Якісно нових меседжів не виникає, проте вперто повторюються старі:
влада в Україні нелегітимна й опинилася в руках “профашистських” політиків та в “зовнішньому
управлінні” США;
Україна не здатна виконувати Мінські домовленості і не прагне миру;
Україна от-от розпадеться під тиском соціально-економічних проблем, що спровокують новий виток
“громадянської війни”.
Водночас є низка тем, що активно замовчували російські пропагандисти. На тлі дедалі очевиднішої
військової присутності у Сирії Кремль уперто відкидав звинувачення у збройній агресії проти України. Одним
із виявів такої інформаційної роботи стали сюжети, спрямовані на дискредитацію спостерігачів ОБСЄ, які
повідомляли про обстріли з боку противника. Навпаки, російські ЗМІ намагалися позиціонувати “агресором”
саме Україну. Приводом для цього стає громадянська блокада Криму та відключення енергопостачання для
анексованого півострова (листопад–грудень 2015 року).
Фактично з початку операції у Сирії зникають намагання сконструювати «новоросійську» ідентичність.
Натомість посилюється пропагандистська робота із творення “народів ДНР/ЛНР”. Із цією метою
використовуються живі й мертві ватажки бойовиків як зразки “справжніх” донеччан та луганчан. Формується
своєрідний мартиролог “ДНР/ЛНР”, що має виправдовувати подальшу боротьбу за незалежність цих утворень
від України. Показово, що на тлі конструювання нової ідентичності Кремль практично повністю замовчує
факти налагодження економічних зв’язків та контрабанди між окупованими територіями та Україною,
залежність стабільного існування цих суб’єктів від співпраці з Києвом. Навпаки, наголошується на
розгалужених економічних зв’язках “самопроголошених республік” та РФ.
Останні події, видача Кремлем російських паспортів населенню окупованих територій вміло
транслюються у російських ЗМІ як допомога жителям “ЛНР”, “ДНР” та одночасно дається меседж, що Росія
зобов’язана це зробити, так як українські паспорти ці люди отримати не можуть. Російська пропаганда досягла
значного успіху в конструюванні всередині Росії сталого образу України та українців як “ворогів” росіян.
Українській військово-історичній науці варто глибоко досліджувати пропагандистську машину РФ та вести
активну боротьбу з інформаційним наступом Кремля.
Ващенко І.В., к.і.н., доцент,
Бабак С.А., к.військ.н., с.н.с.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків

університет

ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК НОВА ФОРМА СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
Події, що відбуваються сьогодні у світовому політичному процесі, призвели до руйнування європейської
та глобальної системи безпеки. Збройний конфлікт, що відбувається на Сході України, не лише порушив
регіональну стабільність, а й створив глобальні ризики.
Поняття гібридної війни охоплює явище набагато ширше, ніж традиційні форми ведення бойових дій та
конфліктів змішаного типу. Це новий вид глобального протистояння у сучасному міжнародному безпековому
середовищі. Гібридна війна – це не повернення до стану “холодної війни”, вона приходить їй на зміну у
супроводі ланцюгів збройних конфліктів як нова форма державних відносин у світовому політичному процесі.
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Гібридна війна як глобальне протистояння виникло в умовах нових принципів геополітичного устрою
світу, що визначається кордоном напруженості між зоною стабільності, де панує міжнародне право, та сферою
невизначеності, що характеризується численними збройними конфліктами.
Протистояння між сферами впливу великих держав відбувається традиційно, як і за часів “холодної
війни”. На Сході Європи лінія нового розмежування пройшла територією пострадянських держав, які після
“холодної війни” опинилися у ролі “буферних зон” між Російською Федерацією та країнами НАТО. За таких
обставин Україна стала об’єктом гібридної агресії, що обумовлено тим, що “буферні зони” вважають головним
джерелом гібридних загроз у сучасному світі.
Маючи велику кількість фактів і даних про гібридні воєнні дії, науковці стикаються з труднощами їхньої
інтерпретації. Внаслідок дій Російської Федерації проти України деякі визначення щодо характеру гібридних
воєнних дій потребуватимуть уточнення. Насамперед це стосується асиметричного характеру гібридних загроз,
що використовує слабший противник проти сторони із сильнішими збройними силами та новітніми
технологіями, високим демографічним потенціалом.
Порушення положень Будапештського меморандуму однією з країн, яка його підписала, зруйнували
гарантії державного суверенітету, які надали Україні в обмін на відмову від третього за розміром у світі
ядерного потенціалу, чітко продемонстрували беззаперечний факт зміни у системі безпекових гарантій, що
склалися після Другої світової війни. У свій час Будапештський меморандум був надійним правовим
документом, і побоювань щодо його невиконання не існувало. Сьогодні зміст міжнародних гарантій безпеки
зазнав кардинальних змін, а самі гарантії у новому безпековому середовищі значною мірою втратили вагу.
Гібридна війна проти України відбувається у контексті системної кризи світової безпеки. Східна Європа
перетворилася на територію нестабільності та загроз унаслідок незаконних і нелегітимних дій Росії, що
підірвали систему міжнародних відносин, що будувалася протягом десятиліть. Бойові дії на Донбасі,
напруженість на Близькому Сході, міграційна криза – усі ці події доцільно розглядати як дистабілізуючі
чинники системи міжнародної безпеки. У світовому політичному процесі спостерігається спроба повернути
міжнародні відносини до принципів політики з позиції сили.
Новітні форми протистояння, на відміну від протистояння часів біполярного устрою, мають змішаний
хаотичний характер. Зруйновані діями лідерів світового політичного процесу принципи міжнародного права
поступаються місцем гібридним нормам міжнародної поведінки, а гібридна війна змінює “холодну війну” як
нова форма глобального протистояння.
Отже, гібридну війну доцільно розуміти як воєнні дії, що здійснюються шляхом поєднання мілітарних,
дипломатичних, інформаційних, економічних та інших засобів з метою досягнення стратегічних політичних
цілей. Специфіка такого поєднання полягає в тому, що кожний із військових і невійськових способів ведення
гібридного конфлікту використовується як зброя.
Громико А.М.
Військовий
інститут
телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ВІД ВИСОКОТОЧНОЇ ЗБРОЇ
ПРОТИВНИКА ЗА ДОСВІДОМ АТО ТА ООС
Аналіз збройної боротьби останніх десятирічь вимагає перегляду існуючих положень щодо дій
загальновійськових формувань в умовах застосування противником високоточної зброї (далі – ВТЗ). З кожним
новим військовим конфліктом роль ВТЗ у виконанні бойових завдань зростає, що підтверджується діями
збройних сил в Афганістані, балканських країнах колишньої Югославії, Чечні, Іраку, Сирії та на Сході України.
Якщо у 1991 році на знищення однієї цілі потрібно було 57 боєприпасів, то в 2003 році – всього 1,5. Це було
досягнуто винятково за рахунок використання ВТЗ.
Досвід антитерористичної операції (зараз операції Об’єднаних Сил) свідчить, що нехтування заходами
розосередження військових формувань, фортифікаційного обладнання районів розташування та їх маскування
призводить до негативних наслідків.
Ефективність ведення бойових дій в умовах застосування противником ВТЗ залежить від бойових
можливостей підрозділів та багатьох інших факторів, зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на
ефективність системи боротьби з ВТЗ противника.
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Враховуючи аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, проблему боротьби з ВТЗ противника
можливо вирішити двома шляхами. Перший шлях передбачає виокремлення боротьби з ВТЗ у самостійний вид
оперативного (бойового) забезпечення. Другий – полягає в необхідності вирішувати питання боротьби в рамках
існуючих форм всебічного забезпечення.
Для організації і ведення ефективної боротьби з ВТЗ особливе місце необхідно відвести комплексній
інтеграції засобів розвідки, ураження, радіоелектронної боротьби (далі – РЕБ), управління військами й зброєю в
єдину систему в масштабі частини або з’єднання.
Сутність інтеграції буде полягати в узгодженій безперервній дії сил і засобів РЕБ, РХБЗ, зв’язку,
інженерних військ, що ведуть розвідку, збір і обробку інформації, швидке доведення даних до зацікавлених
інстанцій, засобів ураження, для своєчасного прийняття оптимальних рішень командирами й штабами щодо
боротьби з ВТЗ.
Ефективним шляхом вирішення проблеми боротьби з ВТЗ буде комплексне запровадження заходів, які
проводяться одночасно у тісній взаємодії із заходами із захисту військ від ВТЗ, маскування, інженерного та
РХБ забезпечення, що сприятиме максимальному зниженню ураження ВТЗ, збереженню боєздатності своїх
військ і успішному виконанню ними службово-бойових завдань.
Громов О.О.,
Тягун О.Д.
Командування
Десантно-штурмових
Збройних Сил України, м. Житомир
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ВИСОКОМОБІЛЬНИХ ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ РЕЙДОВИХ ДІЙ
У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ АТО В 2014 РОЦІ
У секторі “Д” 27 липня – 13 серпня 2014 року було проведено операцію по захопленню стратегічно
важливої висоти – кургану Савур-Могила.
До операції було залучено батальйонні тактичні групи окремої аеромобільної бригади, окремої
повітряно-десантної бригади, двох механізованих бригад, ракетного дивізіону ракетної бригади,
артилерійського дивізіону артилерійської бригади, реактивної артилерійської батареї реактивного
артилерійського полку, сили та засоби полку спеціального призначення та авіацію Повітряних Сил Збройних
Сил України.
Автори мають за мету розкриття характеру дій батальйонних тактичних груп Збройних Сил України та
узагальнення досвіду застосування підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, які
безпосередньо приймали участь в рейдових діях в ході проведення АТО.
Основними завданнями проведених рейдових та штурмових дії підрозділу окремої повітрянодесантної
бригади на напрямку Дебальцеве, Шахтарськ стало забезпечення безперешкодного просування основного
рейдового загону окремої аеромобільної бригади в напрямку Лисичанськ, Дебальцеве, Шахтарськ, Петрівське,
курган СавурМогила, Степанівка, Дмитрівка, Міусінськ, Красний Луч, Слов’янськ.
Автори розкривають умови успішного ведення рейдових дій, які досягаються нанесенням стрімких
ударів на всю глибину бойового порядку противника, безперервним веденням бойових дій, проявленою
творчістю та ініціативою командирів, надійним управлінням і всебічним забезпеченням. Набутим досвідом
ведення рейдових дій була напрацьована достатньо ефективна побудова бойового порядку, що аналізується в
доповіді.
Дихановський В.М., д.т.н., с.н.с.
Центральний
науково-дослідний
інститут
озброєння та військової техніки Збройних Сил
України, м. Київ
ДОСВІД ВІДБИТТЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Російська агресія проти України виявила важливий оборонний ресурс України – патріотично
налаштоване населення, готове захищати Україну від агресора. Таких людей небагато – 3…5 % населення
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України. Але долю нашої держави вирішують не маси утомлених, а одиниці незламних. Передумовами
розвитку громадянського суспільства в Україні є недирективно сформована громадська думка і, найголовніше,
вільна особистість із розвиненим почуттям власної гідності. Все це у нас вже є, отже ми готові до реалізації
конституційного положення щодо влади народу.
Російська агресія проти України виявила також те, що теперішній склад Збройних Сил України, як
уламку радянської армії, не відповідає сучасному безпековому середовищу. Поки ми лише намагаємося
пристосувати цей “уламок” до безпекового середовища, наприклад, створюючи територіальну оборону як
людський ресурс для кількісного наповнення штатних підрозділів Збройних Сил України без оглядки на якість
таких підрозділів. Збройні Сили України є неефективними і витратними, тому реформування потребує не
територіальна оборона, а Збройні Сили України.
З огляду на обмеженість ресурсів держави і враховуючи готовність добровольчих підрозділів взяти на
себе значну частину завдань з оборони України, було б доцільно формувати Збройні Сили України двома
типами військових частин:
1. Високотехнологічні війська – частини, оснащені складними системами озброєння – бронетанкові,
повітряні, морські, радіотехнічні тощо. Високотехнологічні війська уособлюють концентрацію сили. Особовий
склад набирається лише на контрактній основі.
2. Територіальні війська – частини, оснащені легким озброєнням – стрілецькі, медичні, інформаційні
тощо. Територіальні війська уособлюють масовість і контроль всієї території України. Особовий склад
набирається лише з добровольців, які залучаються до військової підготовки декілька днів на місяць.
Високотехнологічні війська здатні завдавати потужних ударів, але неспроможні витримувати їх. Крім
того, професійні солдати та навіть найсучасніша військова техніка не здатні одночасно перебувати в різних
місцях. Маючи чисельну перевагу, Росія може зв’язати боєздатні підрозділи, наприклад, боями на Донбасі, а
тим часом іншими підрозділами атакувати столицю. Врешті-решт, далеко не всі завдання в армії
“високотехнологічні”.
Основною перевагою територіальних військ є масовість і можливість контролювати територію всієї
України. Завдяки цьому вони мають можливість гасити прояви зовнішньої агресії в зародку, коли агресія ще не
перейшла межу, після якої агресивна сусідня держава почне діяти відкрито. Основне завдання територіальних
військ – охорона і оборона місцевого населення та критичної інфраструктури від військових загроз.
Українське суспільство вже давно готове до аналогічних законодавчих змін. Відповідні суспільні
процеси вже відбулися – добровольчий рух в Україні діє. Наразі існує нагальна потреба унормувати його через
Закони України.
Іваненко С.М.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИСК РОСІЙСЬКИХ ЗМІ НА СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН СХОДУ УКРАЇНИ
ЯК СКЛАДНИК ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
Інформаційна агресія Російської Федерації проти України розпочалася задовго до воєнних дій. Потужний
інформаційний вплив на населення України слугував породженню сумнівів та протиріч, введенню в оману,
підриву довіри до влади, розпалюванню міжрегіональних, етнічних, соціальних і релігійних конфліктів.
Російська влада почала втілювати дезінтеграційні проєкти “Крим”, “Новоросія” з метою “розколоти” Україну,
використовуючи технології історичних маніпуляцій для обґрунтування “права” Росії на українські території.
Із захопленням Криму, що відбулося 20 березня 2014 року, Російська Федерація почала зухвалу агресію
проти України. Російські засоби масової інформації посилили інформаційно-психологічний тиск на власне
суспільство, активно творили образ ворога-українця у свідомості більшості росіян. Ця діяльність дала
результат: близько 80% громадян РФ підтримують так звані ДНР/ЛНР. Значний негативний вплив російські
засоби масової інформації здійснили і на громадян України.
На окупованих територіях ДНР/ЛНР транслюються 8 місцевих каналів телебачення та
16 загальноросійських, наповнених негативним вмістом щодо українського суспільства. Радіо також доволі
активно передає в новинах недостовірну інформацію, що впливає на “зомбування” місцевого населення.
Зокрема, це “Русское радио”, “Радио России”, “Радио Маяк”, “Vesti FM”.
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Друковані видання – газети і журнали – входять до системи інформаційної обробки населення і сприяють
формуванню образу ворога (“бендерівця-фашиста”). На окупованій території активно працюють проти України
11 місцевих газет та 7 журналів. Українські видання туди не доходять.
Із зростанням інтернет аудиторії на Сході України швидко розвивається інтернет-радіо та інтернеттелебачення, що теж впливають на свідомість близько 50% місцевого населення, а це переважно молодь і люди
середнього віку. У так званих ДНР/ЛНР створено та постійно наповнюються веб-сайти нелегітимних урядів,
міністерств, сайти інформаційних агенцій, постійно діють портали (“Новороссія”, “Руская весна”, “Сварог”,
“Антифашист”, “Антимайдан”), російські іномовні агенції (“Russia Today”, “Голос Росії”, “Sputnik”)”. Крім
того, соціальні мережі використовують спеціальні служби Росії для пропагандистської діяльності (тематичні
групи та блоги у Facebook, Мail.ru, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники).
Беручи безпосередню участь у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню і
стабілізації лінії розмежування сторін у період з кінця 2015 року – початку 2016 року, і знаходячись на
території, підконтрольній незаконним формуванням, автор констатував, що на цій території не було жодного
українського каналу, радіо, друкованих видань.
Отже,
російсько-окупаційна
адміністрація
розгорнула
потужну
систему
інформаційнопропагандистського тиску через сили і засоби інформаційного впливу на військові формування та населення
окупованої території.
Йосифчук М.Я., кандидат наук із богослів’я,
Йосифчук М.Я., кандидат наук із богослів’я,
Красота І.В.
м. Київ
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
ТА ВПЛИВУ СУПРОТИВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
Мeтa iнфopмaцiйнoї вiйни – пoслaбити духовно-мopaльні та мaтepiaльнi сили супpoтивникa. Вoнa
пepeдбaчaє зaxoди пpoпaгaндистськoгo впливу нa свiдoмiсть вiйськoвoслужбoвцiв тa дeзopгaнiзaцiю вiйськa,
тoбтo втpaту кoнтpoлю нaд вiйськaми їx бeзпoсepeднiми кoмaндиpaми. Poзгoлoшeння нeпpaвдивиx peчeй для
зaлякувaння вiйськoвoслужбoвцiв у склaдниx ситуaцiяx виpiшaльниx бoїв нaдaє пpoтивнику пepeвaги у
пepeмoзi.
Військова агресія Російською Федерацією проти українського народу була ретально підготовлена і досі
супроводжується активною інформаційною війною із залученням усіх засобів інформаційно-психологічних
операцій, а також за підтримки частини УПЦ МП, низки ЗМІ та громадсько-політичних організацій. Основу
дезінформації становили т. зв. “фейки” або чутки – письмові та усні твердження, що походили з невідомого
джерела, яке неможливо перевірити. Чутки (фейки) виникали під час агресії у період високого ступеня
невідомості та загострення військових дій, коли існував інформаційний голод та не вистачало кінцевої
правдивої інформації про реальні події.
Завдяки активній проукраїнській позиції і бойовій мужності підрозділів ЗС України та добровольчих
батальйонів, консолідації усього українського суспільства, зокрема блогерів та волонтерів, а також капеланів
проукраїнських віросповідань вдалося зупинити потужний інформаційний напад на українське суспільство.
На сьогодні одним із важливих питань інформаційної війни для Росії є автокефалія УПЦ із залученням
зазначених вище засобів ІПсО. Зважаючи на досвід українського суспільства, можна не сумніватися у черговій
поразці Росії, і в подальшій ізоляції агресора, не лише у політичному та економічному, а й релігійному аспекті,
зокрема у кінцевому краху ідеї “Русского мира” і поверненні до історичної місії Києва як духовного центру
Східної Європи.
Військoвий тeopeтик Сунь-Цзи ще у VI–V ст. дo н.e. впepшe зaпpoпoнувaв викopистoвувaти
iнфopмaцiйнi зaxoди як aльтepнaтиву бoйoвим дiям. Він зaзнaчaв, що “у всякiй вiйнi, як пpaвилo, нaйкpaщa
пoлiтикa звoдиться дo зaxoплeння дepжaви цiлiснoю... Здoбути сoтню пepeмoг у боях – цe нe вepшинa
мистeцтвa. Пiдкopити cупepникa бeз бoю – oсь вiнeць мистецтва”.
1. Знищуйтe всe xopoшe, щo є в кpaїнi вaшoгo противника.
2. Утягуйтe впливoвиx пpeдстaвникiв вaшoгo пpoтивникa у злoчиннi справи.
3. Пiдpивaйтe їxнiй пpeстиж i вистaвляйтe в пoтpiбний мoмeнт нa гaньбу громадськості.
4. Викopистoвуйтe дoпoмoгу нaйбiльш пiдлиx i мepзeнниx людeй.
26

Секція 1
5. Poзпaлюйтe свapки й зiткнeння сepeд гpoмaдян вopoжoї кpaїни.
6. Пiдбуpюйтe мoлoдь пpoти старших.
7. Зaвaжaйтe всiмa спoсoбaми дiяльнoстi уpядiв.
8. Пepeшкoджaйтe всiмa спoсoбaми oснaщeнню, зaбeзпeчeнню й нaвeдeнню пopядку в армії.
9. Скoвуйтe вoлю вoїнiв пpoтивникa бeзглуздими пiснями i музикoю.
10. Знeцiнюйтe вoлю, тpaдицiї й бoгiв вaшиx ворогів.
11. Пoсилaйтe жiнoк лeгкoї пoвeдiнки для тoгo, щoб дoпoвнити спpaву розкладання.
12. Будьтe щeдpi нa пpoпoзицiї й пoдapунки для купiвлi iнфopмaцiї й спільників.
13. Зaoщaджуйтe нi нa гpoшax, нi нaoбiцянкax, тoму щo вони пpинoсять бaгaтий дoxiд дoстoвipнoї
iнфopмaцiї.
Кидонь В.І., к.і.н.
Командування Сухопутних військ, м. Київ
ТЕМАТИКА ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В МАСМЕДІА
НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОНБАСУ
Для ефективної протидії гібридній війні, яку розв’язала Російська Федерація проти України, необхідно
забезпечити моніторинг інформаційного простору з виявленням напрямів та осередків фальсифікацій і
маніпуляцій.
Можливість реалізації пам’ятевої стратегії щодо подій Другої світової війни на окупованій території
Донбасу забезпечувалася створенням мережі засобів масової інформації. Ця мережа у різний час була
представлена низкою періодичних видань, а саме: “Донецкая республика”, “Новороссия”, “Мирный Донбасс”,
“Донецкое время”, “Донецк вечерний”, регіональними випусками газети “Комсомольськая правда. Газета
нашого города. Донецк. Луганск”, “Московский комсомолец” Донбасс”, телеканалами “Оплот-ТВ”,
“Новороссия”, радіоканалами.
Наявність значної кількості публікацій, присвячених подіям Другої світової війни, стала характерною
ознакою редакційної політики видань. До їх числа відносилися спогади ветеранів війни, публікації місцевих
журналістів, передруки з інших видань або інформація, взята з Інтернет-ресурсів. Як правило, матеріали, що
друкувалися, вкладалися в межі традиційного радянського наративу “Великої Перемоги” і містили обмежену
кількість матеріалів, що відображали б складні, контроверсійні та дискусійні питання історії Другої світової
війни, пов’язані, зокрема, із невиправдано високими втратами радянських військ, колаборацією, стратегіями
виживання населення на окупованій території, існуванням протягом тривалого часу в радянському суспільстві
“фігур умовчання”, як, наприклад, колишні остарбайтери та військовополонені. Щоправда, така тенденція не
виключала все ж таки, хоча й досить побіжні, згадки в місцевій пресі про зазначені сюжети. Ключовим став
наголос на російському факторі у боротьбі з нацизмом, що вкладається в рамки прагнення керівництва
Російської Федерації “монополізувати реальну перемогу над нацизмом і фашизмом”.
Характерною особливістю медійного дискурсу стало проведення прямих історичних паралелей, наголос
на подібності ситуації “боротьби за Батьківщину”: “Проти агресора стали, як і під час Великої Вітчизняної
війни добровольці… Армії ДНР та ЛНР – це народні армії, що борються за свободу і незалежність Донбасу, за
знищення фашистсько-націоналістичного режиму на Україні”. Публікації такого роду мали відігравати роль
генеруючого історичний оптимізм, глорифікуючого “героїчне минуле” чинника впливу на місцеве населення та
стали одним із інструментів ведення антиукраїнської гібридної війни.
Кокойко А.В.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ХОДІ ВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
На початку антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей сили і засоби
військових частин спеціального призначення, як одні з найбільш підготовлених та боєздатних у Збройних
Силах України, застосовували на найвідповідальніших і найважливіших ділянках та напрямках для виконання
притаманних і непритаманних їм бойових завдань.
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Проведений аналіз відкритих джерел інформації свідчить про те, що завданнями військових частин та
підрозділів спеціального призначення під час участі в антитерористичній операції були:
добування відомостей про противника та місцевість у визначених районах;
розвідка маршрутів пересування військ;
супроводження колон військових частин і підрозділів Збройних Сил України та Національної гвардії
України;
охорона підрозділів ракетних військ і артилерії під час виконання ними бойових завдань;
пошук, порятунок та евакуація екіпажів збитих літаків і вертольотів, а також військовослужбовців, які
знаходяться на території, що контролювалась противником;
контрзасадні дії на основних шляхах пересування військ;
коригування вогню артилерії та наведення авіації;
снайперська та антиснайперська боротьба;
штурм, захоплення та утримання особливо важливих об’єктів;
охорона та оборона об’єктів;
несення служби на блокпостах у складі зведених підрозділів;
чергування у групах швидкого реагування;
охорона керівного складу МО та ГШ ЗС України.
Поряд з тим, на той час обстановка вимагала здійснення пошуку нових нестандартних прийомів і
поєднання їх із класичними формами та способами виконання завдань розвідки.
Так, наприклад ними стали:
рухомі спостережні пости з використанням цивільних транспортних засобів;
опитування особового складу підрозділів Збройних Сил України, Державної прикордонної служби
України, Національної гвардії України та добровольчих підрозділів, які несли службу на блокпостах та опорних
пунктах;
опитування місцевого населення, яке виїжджало із контрольованих бойовиками територій;
застосування агентурних методів без легалізації розвідників та без взаємодії із агентурними органами;
застосування безпілотних літальних апаратів для розвідки місцевості та противника;
так звані “інтернет-помічники” (проукраїнськи спрямоване населення тимчасово окупованих територій)
для отримання інформації шляхом спілкування у спеціально створених спільнотах соціальних мереж;
прослуховування та сканування радіомереж противника.
Під час ведення спеціальних дій найбільше поширення набули такі:
контрзасадні дії для протидії нападам на колони військ на визначених шляхах;
засади на імовірних маршрутах висування противника;
нальоти на блокпости бойовиків з метою їх знищення та захоплення полонених.
Отже, як свідчить досвід антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей,
найбільш ефективне виконання бойових (розвідувальних) завдань Силами спеціальних операцій ЗС України
здійснювалось шляхом:
надання цілевказання та корегування вогню ракетних військ та артилерії;
використання безпілотних літальних апаратів тактичної ланки;
бойової роботи снайперських груп із використанням великокаліберних снайперських гвинтівок з метою
знищення та виведення з ладу зразків озброєння та військової техніки противника.
Корецький А.А., к.військ.н., с.н.с.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ У 2014–2015 рр. СПІЛЬНОГО ЦЕНТРУ З КОНТРОЛЮ
ТА КООРДИНАЦІЇ ПИТАНЬ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
СТОРІН ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Для забезпечення реалізації положення Протоколу за результатами консультацій Тристоронньої
контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану, підписаного у
м. Мінську 5 вересня 2014 року стосовно забезпечення моніторингу і верифікації з боку Організації з безпеки і
співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) режиму незастосування зброї (далі – Мінських угод) розпорядженням
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Президента України від 9 вересня 2014 року № 1007/2014-рп Генеральному штабу Збройних Сил України було
доручено “утворити відповідний центр для забезпечення взаємодії державних органів України, вищого
командування Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів України,
уповноважених представників інших заінтересованих сторін зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ
(далі – СММ ОБСЄ) з питань визначення пріоритетів у здійсненні моніторингу додержання режиму
незастосування зброї та його верифікації, узгодження питань забезпечення безпеки співробітників та технічного
обладнання СММ ОБСЄ, обміну інформацією щодо порушень режиму незастосування зброї та підготовки
пропозицій для невідкладного реагування на такі порушення”.
У 2014–2015 рр. група української сторони Спільного центру з контролю та координації (далі – СЦКК)
виконувала завдання відповідно до інструкції, затвердженої начальником Генерального штабу –
Головнокомандувачем Збройних Сил України:
організовувала та реалізовувала заходи контролю за виконанням домовленостей сторін щодо стабілізації
обстановки, вироблення пропозицій;
безпосередньо брала участь у розробленні та проведенні заходів зі створення умов для вирішення
військових та інших проблем;
здійснювала управління призначеними групами спостерігачів у секторах (на ділянках), які збирали,
узагальнювали, аналізували інформацію про виконання положень Меморандуму і факти його порушення;
організовувала і підтримувала взаємодію із представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в
Україні та інших (за узгодженням) міжнародних організацій.
Спільний центр з контрою та координації включав групи представників української та російської сторін.
У 2014–2015 рр. на території України функціонувало 9 спостережних груп, які розгортали 21
спостережний пост і 5 мобільних груп.
На території окремих районів Донецької та Луганської областей у складі двох координаційних груп
російської сторони СЦКК було 9 офіцерів Збройних Сил України.
Крім того, до складу СЦКК входили 75 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, частина
з яких виконувала обов’язки на спостережних постах на підконтрольній Уряду України території і території
окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.
Із підписанням додатка 2 “Моніторинг і верифікація відведення озброєнь, що підпадають під дію цього
Додатка” до “Додатка до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року в частині, що
стосується відведення танків, а також артилерійських гармат калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120
мм”, сторони Мінських угод дійшли згоди про таке: “СЦКК з метою імплементації Додатка сприяє: повному
припиненню вогню вздовж лінії зіткнення; негайному доведенню до СММ ОБСЄ інформації та повідомлень,
передбачених Додатком; оперативному реагуванню на можливі факти перешкоджання проведенню
моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ; забезпеченню безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ”.
Кравченко Р.М., к.ю.н.
Служба безпеки України, м. Київ
РЕФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
У січні 2016 р. розпочала роботу Міжнародна дорадча група з питань реформування Служби безпеки
України. У результаті відкритого діалогу з експертним середовищем і громадськістю розроблено проєкт
Концепції реформування Служби безпеки України, який, зокрема, враховує рекомендації Парламентської
Асамблеї Ради Європи з питань контролю за діяльністю служб внутрішньої безпеки. Цей доктринальний
документ окреслює вектори змін, що визначатимуть модель оновленої служби і, зокрема, органів військової
контррозвідки.
Для підвищення відкритості та прозорості спеціальної служби передбачено посилення демократичного
цивільного контролю (насамперед громадського) за діяльністю СБУ. У сфері правоохоронної діяльності
Служба позбавлятиметься невластивих для сучасної європейської спецслужби функцій шляхом їх поступової
передачі іншим державним органам. Насамперед це стосується функції боротьби з корупційними
правопорушеннями, що не становлять загрози життєво важливим інтересам нашої держави.
Водночас у діяльності вітчизняної спецслужби посилюватиметься контррозвідувальна складова, а
основні зусилля її підрозділів будуть спрямовані на запобігання та припинення таких особливо небезпечних
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злочинів, як терористичні акти, шпигунство, диверсії, державна зрада тощо. Оновлена спецслужба також
зосередиться на протидії кіберзлочинності, можливі наслідки якої створюють загрозу національним інтересам
України, насамперед – об’єктам критичної інфраструктури.
Важливим аспектом реформування Служби безпеки України є розроблення та внесення змін до
нормативно-правових актів, які регулюють основні засади діяльності СБУ та розмежовують її повноваження з
іншими суб’єктами сектору безпеки. З погляду контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України
принциповим є розмежування функцій забезпечення безпеки та правопорядку. Зокрема, щоб утримувати
Збройні сили у стані бойової готовності, військове командування повинне мати засоби ефективного та дієвого
підтримання внутрішньої дисципліни. З огляду на зазначене багато експертів та практиків вважають за
необхідне запровадження цілісної системи військової юстиції. За функціональною ознакою цілісну систему
військової юстиції формує тріада військових органів: правопорядку, нагляду та правосуддя.
У цьому контексті важливими є ініціативи Міністерства оборони України, яке спільно з групою
народних депутатів України розробило проєкт Закону України “Про Військову поліцію України”. Цей
законопроєкт розроблений з урахуванням досвіду провідних країн Європи та світу, в яких функціонують
правоохоронні органи з військовим статусом (військова поліція, жандармерія, карабінери), наділені
повноваженнями на досудове розслідування злочинів, вчинених військовослужбовцями, а також окремими
правами національної поліції для забезпечення правопорядку в районах ведення бойових дій.
Крім того, слід зазначити, що Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента
України від 26 травня 2015 р. № 287, передбачає, що створення військової поліції є одним із напрямів
реформування Збройних Сил України.
Більш докладно згадану мету та шляхи її досягнення визначає Стратегічний оборонний бюлетень
України, схвалений Указом Президента України від 6 червня 2016 р. № 240, де закріплена оперативна ціль
3.7 щодо реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у Військову поліцію, з
наданням їй права здійснювати досудове розслідування військових злочинів та права ведення оперативнорозшукової діяльності.
Красота І.В.
Науково-методичний центр кадрової політики
Міністерства оборони України, м. Київ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗС УКРАЇНИ (1992–2019)
У період 1992–2013 рр. інженерні війська Збройних Сил (далі – ЗС) України виконували найбільш
складні завдання інженерного забезпечення, що вимагали спеціальної підготовки особового складу та
використання інженерної техніки, в першу чергу це – інженерна розвідка; створення та утримання інженерних
загороджень, пророблення і утримання проходів в інженерних загородженнях та руйнуваннях; розмінування
об’єктів і місцевості, знищення вибухонебезпечних предметів; обладнання та утримання переправ через водні
перешкоди; фортифікаційне обладнання важливих об’єктів; електропостачання бойових дій військ; обладнання
і утримання пунктів водопостачання.
Відповідно до положень Настанови з інженерного забезпечення ЗС України, затвердженої наказом
начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України від 6 липня 2010 р., основні завдання
інженерного забезпечення військ (сил) до 2013 р. включали три основні групи: перша – своєчасне і приховане
висування, розгортання, маневр, успішне виконання бойових завдань своїх військ, друга – підвищення захисту
військ і об’єктів від усіх засобів ураження, третя – нанесення противнику втрат і ускладнення його дій, зокрема
створення й утримання інженерних загороджень, створення руйнувань.
У період 2014–2019 рр. відповідно до вимог сьогодення та досвіду, отриманого в ході операції
Об’єднаних сил (антитерористичної операції), основні завдання інженерного забезпечення ЗС України
поступово були трансформовані, а саме: забезпечення своєчасного і прихованого висування, розгортання,
маневру, успішного виконання завдань своїх військ – у підвищення мобільності своїх військ та загальну
інженерну підтримку; забезпечення захисту своїх військ і об’єктів – у підвищення живучості та безпеки військ
(сил); нанесення противнику втрат і ускладнення його дій – в обмеження мобільності сил та засобів
противника.
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Наразі згідно з наказом Генерального штабу ЗС України від 25 червня 2019 р. “Про затвердження
Тимчасової настанови з інженерного забезпечення ЗС України” визначені такі основні завдання інженерного
забезпечення: інженерна підтримка мобільності своїх військ (сил); інженерні заходи щодо обмеження
мобільності сил та засобів противника; інженерні заходи щодо підвищення живучості та безпеки застосування
військ (сил) і об’єктів; загальна інженерна підтримка військ (сил).
Трансформовані основні завдання інженерного забезпечення ЗС України були апробовані під час їх
практичного виконання інженерними підрозділами в ході операції Об’єднаних сил та антитерористичної
операції у 2014–2019 рр.
Мартинюк А.В.
Військовий
інститут
телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ОБОРОННОГО БОЮ В ЛІСОСМУГАХ ЗА ДОСВІДОМ ЗАСТОСУВАННЯ
СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
Локальні війни та збройні конфлікти сучасності свідчать про те, що досягнення цілей із застосуванням
зброї може відбуватися у будь-якій країні світу. Свідченням цього є ведення бойових дій на Сході України
частинами та підрозділами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної
служби України та Служби безпеки України.
Лісиста місцевість (ліси, лісосмуги, посадки) має багато захисних властивостей, тому вона зазвичай
привертає до себе увагу командирів як місцевість, де можнаприховано розмістити велику кількість особового
складу та техніки. З іншого боку, під час бою в лісосмугах, командири усіх ланок можуть легко втратити
контроль над своїми військами.
Це обумовлюється такими чинниками як:
обмежена видимість;
загальна збудженість особового складу, пов’язана з веденням бою на коротких відстанях;
мала ймовірність відрізнити з першого погляду свої війська від військ противника;
посилений шум, що при переміщенні особового складу може призвести до відкриття вогню по своїх
підрозділах.
Оборона в лісистій місцевості будується окремими батальйонними районами оборони, окремими
ротними та взводними опорними пунктами (далі – ВОП), підготовленими для ведення кругової оборони, на
напрямках, які перехоплюють дороги, просіки, а також дефіле між озерами і болотами.
Досвід антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) свідчить:
1. Збільшується ефективність звичайних артилерійських боєприпасів з ураження відкритої живої сили
під час їх розриву в повітрі, від ударів по вершинах дерев. Тому під час вогневої атаки противника, особовий
склад військ, що обороняються, знаходяться в сховищах чи в укритті, в готовності до відбиття атаки.
2. Однією з тактик, яку використовують незаконні збройні формування, є влаштування пожеж на
прилеглих до позицій ЗС України територіях, що призводять до пожеж в лісосмугах, де облаштовані позиції та
ВОПи.
Тому з метою підвищення ефективного захисту особового складу під час тримання оборони в лісі
(облаштуванні позицій, ВОПів в лісосмугах) командир взводу, крім звичайних заходів з підготовки оборони,
зобов'язаний організацію виконання наступних міроприємств:
для захисту особового складу від осколків снарядів і мін, які розриваються під час зіткнення з деревами,
над траншеєю та вогневими позиціями, влаштувати перекриття та дашки;
для боротьби з лісовими пожежами створити захисні смуги та запаси води, опорний пункт (позицію)
очистити від сухостою і чагарника.
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Секція 1
Миронович А.В.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м Львів
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО: ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ
ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ІНТЕРЕСАХ АТО (ООС)
Отримавши суворий та болючий досвід російської воєнної агресії та проаналізувавши відносини між
Україною та Росією попередніх двох десятиліть, усвідомлюємо, що Україна зіштовхнулася з потужним
інформаційно-психологічним впливом, побудованим на монопольному державному контролі засобів масової
інформації, широкому використанні фальсифікацій, дезінформації і викривленні фактів, розпалюванні
міжнаціональної ворожнечі, цькуванні тих, хто має альтернативні погляди. Сьогодні зроблено перші кроки для
оцінки масштабів цієї агресії та пошуку ефективних засобів протидії їй у майбутньому, зокрема формування
позитивної громадської думки у всіх цільових аудиторій.
Стратегією національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня
2015 року № 287/2015, визначено загрози інформаційній безпеці, такі як ведення інформаційної війни,
недостатній рівень медіа-культури суспільства та відсутність цілісної комунікативної державної політики –
елемента, що в широкому розумінні зветься стратегічними комунікаціями (СТРАТКОМ). Так, важливим
кроком у цьому напрямку є створення ефективної системи формування сприятливих відносини між
військовими формуваннями держави та громадськістю.
Термін “стратегічні комунікації”, у звичному для нас розумінні, використав в 2001 році голова наукової
ради з оборони федерального комітету для надання незалежних консультацій міністру оборони США Вінсент
Вітто. Було зазначено, що складні стратегічні комунікації можуть визначати порядок денний й створювати
контекст, який сприятиме досягненню політичних, економічних та військових цілей. З того часу сама ідея
СТРАТКОМ в США, інших провідних країнах світу та впливових міжнародних організаціях на кшталт НАТО
від влучного словосполучення трансформувалася у потужну відокремлену галузь. У свою чергу, однією з
ключових складових СТРАТКОМ є досить поширене поняття “зв’язки з громадськістю”.
Питанням налагодження та підтримання ефективних зв’язків з громадськістю на всіх ланках військового
управління, взаємодії із засобами масової інформації, перманентної комунікації із суспільством та самими
військовослужбовцями надзвичайно велика увага в арміях країн-членів Північноатлантичного альянсу
надається недаремно. Адже, пройшовши чималий шлях становлення, насамперед загартовуючись у реальних
конфліктах, збройні сили провідних країн світу сьогодні є складними комплексними системами, здатними
реагувати на загрози, пов’язані не лише із застосуванням зброї, а й на виклики, що мають ознаки застосування
так званої “м’якої сили”.
Зв’язки з громадськістю – одна з функцій управління, що полягає у заходах із формування сприятливої
громадської думки щодо діяльності Збройних Сил України та підтримання позитивного іміджу шляхом
постійного інформування суспільства про діяльність військ (сил) та органів військового управління.
Отже, реалізація зв’язків з громадськістю як ключового елемента СТРАТКОМ передбачає налагодження
відкритих та довірливих відносин із суспільством та дає додаткові спроможності збройним силам для
досягнення відповідних цілей. Це є головним для налагодження взаєморозуміння між військом та цивільним
населенням, а також сприяє підтриманню іміджу та репутації військових колективів, досягненню переваги над
противником у ході операцій, інших воєнних та невоєнних дій із застосуванням збройних сил.
За дорожню карту у цій роботі було взято досвід країн-членів НАТО, зокрема США, який вони отримали
в останньому десятилітті ХХ – початку ХХІ століть (у зоні Перської затоки (1991 та 1998 роках), на території
колишньої Югославії (1992 та 1998 роки), в Афганістані (2001 р.), Іраку (2003 та 2014 роках), Лівії (2011 р.),
Сирії (2014 р.) тощо).
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Секція 1
Олійник В.В.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ВЕДЕННЯ РЕЙДОВИХ ДІЙ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 2014 РОЦІ
Хід подій, що описують активну фазу антитерористичної операції із силового звільнення території
Донецької та Луганської областей, достатньо широко описано в збірниках наукових праць, аналізах ведення
бойових дій, історичних описах та викладено в мережі Інтернет.
Слід зазначити, що в ході проведення активної фази противник представляв собою здебільшого групи
незаконних збройних формувань (далі – НЗФ), які активно підтримувала Російська Федерація. Спочатку
підтримка здійснювалась через постачання озброєння та живої сили, засиланням ДРГ, інформаційного впливу
на місцеве населення, а згодом через постачання важкого озброєння та проведення артилерійських обстрілів
підрозділів ЗС України, як зі своєї території, так і з території, яку контролювали НЗФ. Утримання зайнятої
території НЗФ здійснювали шляхом виставлення блокпостів, опорних пунктів та захопленням населених
пунктів.
Саме в цей час військове керівництво ЗС України широко використовує рейдові дії з метою охоплення
противника, деблокування оточеного угруповання військ, утримання ділянки території у тилу противника,
заборони просування противника у визначеному напрямку. Яскравим підтвердженням цьому є рейд,
проведений у період з 18 липня по 10 серпня 2014 року, підрозділами 95-ї оаембр з танковим взводом 17-ї отбр
в напрямку Сіверська, Лисичанська, Дебальцевого, Шахтарська, у подальшому спільно з 1 БТГр 30-ї омбр, в
напрямку Савур-Могили, Степанівки, Дмитрівки, Міусінска, Антрацита, Красного Луча із завданням
деблокувати оточене угруповання військ. Також це можна побачити, проаналізувавши рейдові дії БТГр 25-ї
опдбр, що були проведені 27 липня 2014 року з району аеропорту “Краматорськ” в напрямку Дебальцевого,
Шахтарська з завданням зайняти вигідний плацдарм та скувати противника між містами Торез та Шахтарськ.
Слід відмітити підрозділи 24-ї омбр, які в період з 1 по 2 вересня 2014 року вели рейдові дії із завданням
зайняти рубіж між містами Лутугине, Ровеньки та з’єднання з підрозділами 95-ї оаембр. Завершують етап
використання рейдових дій підрозділи 79 та 95-ї оаембр, які в період з 2 по 5 вересня 2014 року здійснили рейд
в напрямку населених пунктів Комсомольське, Тельманове, Новоазовськ, Старолапса з метою зупинення
наступу противника на Маріуполь.
Виходячи з проведеного аналізу ведення бойових дій, можна виділити низку особливостей, що вплинули
на варіанти виконання бойового завдання:
невизначеність кількісно-якісного складу підрозділів противника не дозволяло якісно провести
співвідношення сил і засобів сторін під час планування рейдових дій;
відсутність у противника класичної побудови бойових порядків викликало необхідність внесення змін у
побудову елементів бойового порядку рейдових загонів;
відсутність чіткої лінії зіткнення сторін дозволило нашим підрозділам поповнювати боєприпаси,
паливно-мастильні матеріали та здійснювати евакуацію пораненого особового складу;
розміщення НЗФ переважно в населених пунктах, оточення противником угруповання військ ЗС України
вимагало проведення непритаманних для рейдових дій заходів – зачищення населених пунктів та деблокування
оточеного угруповання військ;
підтримка НЗФ вогнем артилерії переважно з території Російської Федерації унеможливлювала
нанесення адекватного вогневого ураження у відповідь;
потужна інформаційно-психологічна операція з Російської Федерації створювала негативне ставлення
місцевого населення до підрозділів ЗС України.
Таким чином, пошук і обґрунтування можливих шляхів вирішення розглянутих особливостей, є
підґрунтям для проведення подальшого наукового дослідження.
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Секція 1
Проховник П.М.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ АТО ТА ООС
З точки зору формування документів, що можуть стати джерелами до вивчення історії АТО і ООС,
певний інтерес викликає наказ Міністерства оборони України від 17.06.2013 року № 404, що затверджує
Перелік документів, що утворюються в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, із
зазначенням строків їх зберігання. Зокрема, у Покажчику видів документів передбачено: Акти з питань
розслідування бойових дій військ (сил), бойових втрат особового складу, Висновки з питань планів операцій,
Виписки з журналів бойових дій, Відомості обліку військовополонених, співвідношення сил і сторін, Відомості
щодо бойових дій військ (сил), втрат супротивника, захоплених підприємств, складів та баз противника,
Довідки про противника, Довідки з питань планів операцій, Бойові донесення, Донесення про бойові дії військ
(сил), про втрати супротивника, про розслідування бойових дій військ (сил), розвідувальні донесення, Доповіді
з оцінкою обстановки та перспектив бойових дій, про бойові втрати особового складу, Журнали бойових дій,
обліку та реєстрації бойових дій, Історичні довідки, формуляри, різноманітні карти, Книги з історії з’єднань,
військових частин, Огляди бойових дій родів військ, преси противника, Оперативні зведення і повідомлення,
Описи театрів та районів бойових дій, Плани бойових дій тощо. Строк зберігання для документів, що
утворюються в особливий період, у період виконання спеціальних урядових завдань, у тому числі операцій з
підтримання миру, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій Збройних
Сил України та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, як правило,
визначено на постійно.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995р. № 276 “Про створення
галузевого державного архіву Міністерства оборони” був створений Галузевий державний архів Міністерства
оборони для постійного зберігання документів Національного архівного фонду, що утворюються в процесі
розбудови і діяльності Збройних Сил України. У лютому 2013 року затверджено “Положення про галузевий
державний архів Міністерства оборони України”. Передбачено, що архів є державною архівною установою
Міністерства оборони України, він здійснює управління, методичну та інформаційну діяльність у сфері архівної
справи у Міноборони і Генеральному штабі Збройних Сил України, інших органах військового управління,
з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях Збройних Сил, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони та Збройних Сил
України. З 2015 року до нього надходять на зберігання документи Штабу антитерористичної операції та штабу
операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, а також військових частин, особовий
склад яких брав участь у їх проведенні.
Таким чином, говорячи про нормативно-правову базу щодо збереження документів та матеріалів
російсько-української війни, слід звернути увагу на формування системного підходу у цьому питанні, вжиття
заходів, в тому числі і правотворчого характеру, щодо свідомого та несвідомого недопущення втрат такого роду
історичних джерел, котрі містять надзвичайно цінний, а інколи і унікальний фактологічний багаж.
Руснак О.В., к.ю.н.
Служба безпеки України, м. Київ
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ
КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ
Розвиток в Українї контррозвідувального режиму як попереджувальної стратегії є реалізацією взятого
державою курсу на приведення діяльності суб’єктів сектору безпеки до стандартів країн-членів Європейського
Союзу та Організації Північноатлантичного договору.
В умовах гібридної війни, з урахуванням загроз національній безпеці, що існують на сьогодні та можуть
з’явитися у майбутньому, контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України відверто недостатньо для
ефективного попередження та своєчасної протидії реальним і потенційним загрозам державній безпеці. Тому
потребують удосконалення конструктивні принципи правових механізмів її здійснення.
У цьому контексті контррозвідувальний режим слід розглядати як загальнодержавну систему не лише
контррозвідувальних, а і розвідувальних (в інтересах контррозвідки), режимних та адміністративно-правових
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заходів. Вони мають спрямовуватися на забезпечення державної безпеки та захист національних інтересів
України від зовнішніх і внутрішніх загроз, сприяти протидії розвідувально-підривній, в т.ч. тій, що
здійснюється з позицій посольських резидентур, диверсійній, терористичній та іншій протиправній діяльності
іноземних спецслужб, організацій, окремих груп та осіб проти України, а також усуненню передумов до її
здійснення та локалізації можливих негативних наслідків. Відповідно, нагальною є необхідність поєднання
контррозвідувальної діяльності і наявних у державі адміністративно-правових режимів.
Головною проблемою ефективного функціонування такої системи є забезпечення надійної комунікації
між її елементами. При наявності достатньої кількості органів із широкими повноваженнями, діяльність
кожного з них відбувається незалежно, часто переслідує вузьковідомчі інтереси, а практична реалізація
об’єднаного єдиним задумом контррозвідувального режиму є доволі складною. Взаємодія між суб’єктами
переважно обмежується обміном ситуативною інформацією в межах спільних нормативно-правових актів. При
цьому, стандартний управлінський механізм вирішення поставлених завдань (від формулювання задачі до
контролю її виконання) із забезпечення державної безпеки від контррозвідувальних до підрозділів (органів), які
мають адміністративно-правові функції, недостатній.
Таким чином, для забезпечення функціонування дієвого контррозвідувального режиму актуальними
залишаються питання вдосконалення його нормативно-правової регламентації, вирішення питання закритості
доступу до баз даних між уповноваженими відомствами, впровадження сучасних механізмів взаємодії між
суб’єктами контррозвідувальної, розвідувальної, оперативно-розшукової та адміністративно-правової
діяльності, приведення існуючих комунікацій між ними до сучасних викликів.
Важливим є також питання підвищення рівня науково-технічного забезпечення контррозвідувальної
діяльності, серед яких корегування програм підготовки та підвищення кваліфікації, організація і про ведення
досліджень у відповідній сфері, вивчення та узагальнення вітчизняного і міжнародного досвіду.
Потребують подальшого розвитку партнерські зв’язки зі спецслужбами іноземних держав та міжнародними
безпековими структурами. Причому, нагальним є не лише удосконалення наявних і створення нових
партнерських зв’язків, але й комплексний аналіз ефективності міжнародного співробітництва у сфері
забезпечення контррозвідувального режиму в Україні та розроблення відповідних пропозицій.
Світова практика свідчить також про визначальну роль у забезпеченні ефективного
контррозвідувального режиму високого рівня взаємодії з громадянським суспільством. Це передбачає
реалізацію низки правоосвітніх програм серед окремих груп населення та фахівців, запровадження
спеціальних пропагандистських заходів з “навчання пильності” для формування у населення належного
рівня правової свідомості, розроблення та впровадження дієвих механізмів стимулювання фізичних і
юридичних осіб, які добровільно беруть участь або надають допомогу відповідним державним органам у
реалізації заходів із забезпечення контррозвідувального режиму в Україні.
Смола Р.М.,
Іващенко В.В.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків
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ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОГО ПІДРОЗДІЛУ В УМОВАХ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
ПРИ МОЖЛИВОМУ ВОГНЕВОМУ КОНТАКТІ: ЗА ДОСВІДОМ АТО/ООС
Практика ведення бойових дій в умовах міста малими підрозділами показує вкрай важкий характер цих
дій. Досвід АТО/ООС показав ефективність дій так званих штурмових груп. На сучасному етапі нас турбує вже
дія малих груп Національної поліції під час знешкодження або захоплення озброєного злочинця в будівлях,
спорудах та в умовах міського лабіринту.
Пересування на відкритому просторі (ліс, паркова зона, поле) таких груп майже не відрізняється від дій
аналогічних груп збройних сил і потребує визначення і вирішення наступних елементів при виконанні
службово-бойових задач: розвідка та спостереження, вид бойового шикування, дистанція та інтервали між
бійцями, маскування, пересування за картою.
Ми розглядаємо пересування в умовах міської забудови, тому що тактика дій поліції значно
відрізняється від тактики дій штурмових підрозділів ЗС України. Було проведено опитування особового складу
різних підрозділів Національної поліції і отримано наступні висновки: вже при стажі роботи до 1 року 72%
поліцейських брали участь у діях у складі малих підрозділів. Опитувані вказали на такі найбільш небезпечні
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складові: ведення вогневого контакту та пересування групи у режимі “пошуку”; ризик “дружнього вогню”
складає 67%; ризик травмування особового складу перевищив 98%.
З точки зору дій малого підрозділу в умовах міської забудови при можливому вогневому контакті
найбільш суттєвими є наступні складові: оцінка обстановки при виборі маршруту руху, вид бойового
шикування, кількість особового складу у малому підрозділі, види та задачі інших груп (прикриття, блокування,
оціплення), тактика дій у обмеженому просторі.
Ми розглянули види бойових шикувань та особливості їх дій, перешикувань, особливості передачі
інформації у групі, ступінь небезпеки особового складу малих підрозділів при пересуванні і можливому
вогневому контакті, вплив екстремальних ситуацій на ефективність дій малої групи, ефективність використання
перешкод при можливому вогневому контакті у складі групи.
Отримані результати спочатку піддали експертному оцінюванню, при чому порівняльний аналіз вказує
на підвищення ефективності дій поліцейських на 40%. Методику підготовки було апробовано у ході
моделювання пошукових дій з вогневим контактом із використанням пейнтбольного обладнання. Контрольна
(підготовлена) група у складі 10 осіб вела бій із підрозділом (у засідці), що складався з 15 осіб. З
10 змодельованих боїв контрольна група не програла жодного.
Cолошенко Н.В.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

УЧАСТЬ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК В ОПЕРАЦІІ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
Питання обороноздатності країни є пріоритетним. Сучасний стан Збройних Сил України
характеризується переломним моментом свого розвитку і українські захисники продовжують тримати надійну
оборону на Донбасі, але подекуди виринають вибухонебезпечні предмети, залишені російськими найманцями
на українській землі. Щодня на лінії зіткнення працюють інженерно-саперні групи, які виявляють їх,
знешкоджують та знищують. Актуальним і сьогодні є вислів “сапер помиляється лише раз”. Помилка не
можлива, бо це не тільки власне життя і здоров’я, а й долі інших людей, які разом виконують бойове завдання.
Тому військовий інженер має бути надзвичайно відповідальним, уважним, наполегливим і зосередженим.
Іншим важливий досвід слід переймати у командира та інструкторів.
Важливо зазначити, що найнебезпечніше завдання сапера – інженерна розвідка незнайомої території.
Такі завдання часто доводиться виконувати у вкрай небезпечній обстановці. Відповідальність його невеликого
взводу – інженерне забезпечення підрозділів. Постійно, день за днем, інженер із колегами обстежує кілометри
доріг аби гарантувати безпечний проїзд техніки і пересування людей.
Робота сапера – це колосальна важка праця, що потребує величезної концентрації, витримки та терпіння.
Вона небезпечна як у мирний час, так і нині, коли десятки тисяч гектарів території, прилеглої до лінії зіткнення,
буквально засіяні небезпечними предметами у вигляді мінно-вибухових пристроїв та боєприпасів, що не
розірвалися.
Облаштування інженерних загороджень, розмінування території, маскування військ та об’єктів,
будівництво мостових переходів – це лише основні завдання, що виконують фахівці інженерних військ у районі
проведення операції Об’єднаних сил. Окрім цього, вони беруть активну участь у відновленні зруйнованої
інфраструктури на підконтрольній Україні території. Адже ворог залишає після себе суцільні руїни.
Навіть коли є чітко визначена лінія розмежування сторін, військові інженери продовжують укріплювати
та облаштовувати позиції наших військ. Проросійські бойовики повсякчас порушують Мінські домовленості,
нерідко застосовуючи великі калібри. Тож питання захисту особового складу є вкрай актуальним, а захисні
споруди мають міцними та надійними.
Значна роль відводиться саперам також в умовах ведення мінної війни, коли будь-де можна знайти
вибухонебезпечний предмет. Під час виконання завдань вони перевіряють маршрути висування військ та
шляхи, якими користується мирне населення на наявність мін, фугасів тощо. Навантаження на військових
саперів дуже велике. У них немає часу на відпочинок.
Велику допомогу саперам надають сьогодні кінологічні підрозділи. Вони беруть активну участь у
перевірці об’єктів на наявність вибухонебезпечних предметів у районі проведення ООС.
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Значна робота ведеться військовими інженерами у районі проведення ООС із цивільним населенням,
зокрема, у школах. Місцевих мешканців навчають розрізняти різні вибухонебезпечні предмети та діяти у разі їх
виявлення. Як розповідають військові фахівці з розмінування, головне для пересічного громадянина –
зрозуміти, що вибухівка може бути замаскована під будь-який побутовий предмет. Тож до будь-якого
предмета, який є підозрілим, не варто підходити, а тим паче рухати його.
Із початком збройної агресії значна частина допомоги військовим інженерам, як і армії в цілому,
надходила від міжнародних організацій та волонтерів. Також нині маємо сучасні костюми для проведення
розмінування, які, як правило, знаходяться в основних підрозділах безпосереднього підпорядкування ГУОЗ та
полках оперативного забезпечення.
На сьогодні на військових інженерах та саперах лежить велика відповідальність і значний обсяг роботи,
інженерне забезпечення бойових дій частин та об’єднань усіх видів Збройних Сил. Вони не мають права на
помилку, адже платою за неї може бути життя.
Така ситуація імперативно висуває на порядок денний для Української держави, її керівництва та
суспільства завдання глибокого осмислення кращого європейського досвіду протидії сепаратизму та сприянні
інтеграційним процесам з тим, щоб активно використати його для опрацювання і реалізації стратегії
відновлення територіальної цілісності нашої держави, повернення анексованих та окупованих територій і
зміцнення соборності України.
Стадник А.В., к.мед.н., доцент,
Голоколос В.О.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ПРОТИ УКРАЇНИ, СПОСОБИ ЇЇ ВЕДЕННЯ
Інформаційна війна поняття історичне. Можна привести багато прикладів інформаційно-психологічного
впливу на людину з давніх часів, але здебільшого інформаційні джерела були не досконалими, тому така війна
була малоефективною. Активного розвитку інформаційні технології зазнали у період Першої та Другої світових
війн.
Але час найбільш активного розвитку питання інформаційної війни припадає на XXI століття. Сьогодні
інформаційна війна проводиться за допомогою багатовекторної інформації, практично в усіх сферах
суспільного життя. Її головним завданням є підкорення свідомості, ідеології, духовності противника з метою
завоювання його ресурсів. Протистояння у сучасному світі проходить у площині боротьби за ресурси та
контроль над ними.
Збройні конфлікти сучасності переконливо доводять велику роль інформаційно-пропагандистського
фактору, що проходить у двох площинах: вплив на війська та населення противника, вплив на власні військові
сили в зоні бойових дій.
Сьогодні факти переконливо свідчать, що інформаційно-психологічний вплив на населення зріс
настільки, що влада може легко проводити певні інформаційні операції для максимального збільшення
прихильників своїх ідей і зменшення їх у противника, існуючі інформаційні засоби здатні переконати кого
завгодно. Така маніпуляція свідомістю є серйозною загрозою для адекватного розвитку суспільства, адже
підштовхує людей приймати хибні рішення.
Інформаційні війни XXI століття вийшли на новий рівень, який дає змогу підкорити будь-кого, не
застосовуючи фізичної сили. Нові інформаційні технології збільшили можливості інформаційного впливу. У
таких умовах гостро постає питання забезпечення інформаційної безпеки країни.
Під час інформаційного протистояння об’єктами, які потребують захисту, насамперед є люди. Сьогодні
передові країни світу володіють потужним інформаційним потенціалом, що дає змогу швидко досягти своєї
політичної мети. Драматизм ситуації полягає в тому, що на даний час відсутні конкретні міжнародно-правові
документи, які б могли регулювати інформаційне протистояння на цивілізованому рівні. І саме тому сьогодні
активно діє інформаційна злочинність.
Найбільш вагомий інформаційний вплив у світі сьогодні мають високорозвинуті індустріальні держави,
решта країн можуть стати жертвами їхнього впливу. Втрата власної незалежності та суверенітет для таких
держав це лише справа часу. Під такою загрозою знаходиться і Україна.
В інформаційній війні, з якою Україна зіткнулась, потрібно відмітити наступне:
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цю війну потрібно аналізувати у загальному контексті ситуації, що склалася в країні та світі в рамках
захисту власних національних інтересів;
це війна з великою кількість участників, серед яких потрібно розглядати не лише Росію, а й країни
Західної Європи та світові міжнародні організації;
увагу доцільно звернути на два напрями: внутрішній (влада має припинити політичні розборки) і
зовнішій (необхідно усунути розбіжності у відносинах із окремими державами та світовими міжнародними
організаціями).
Історичний досвід війн та конфліктів показав, що будь-яка нова сфера діяльності людини
перетворюється на сферу збройного протистояння. Такою зброєю сьогодні стала інформація, вона є поштовхом
до інформаційних війн. Світ не стоїть на місці, технічний прогрес озброює сучасну людину не лише новими
засобами виробництва, а й засобами знищення.
Інформатизація суспільства вже призвела до багатьох незворотних процесів, що негативно впливають на
суспільне життя, знищують духовність людини, її свідомість. Такий темп розвитку сучасності може призвести
до деградації людей, до нездатності мислити, відчувати, проявляти емоції, тобто перетворить людей на
“машин”. Інформаційна зброя здатна знищити найважливіше, що є у людини, – її свідомість.
Стасюк Ю.М., к.і.н.
ORCID: 0000-0003-3832-4353
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ
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КВАЗІДЕРЖАВИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ ЯК ОСНОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
Минуле Росії досить багате на участь її у війнах. Історичні факти переконливо свідчать, якщо перед
Росією на перешкоді для гегемонії у регіоні виникне проблема, то для впевненого подолання її вона розв’яже
війну чи збройний конфлікт залежно від обстановки. Сучасна Російська Федерація успадкувала імперські
традиції. Доказом цього є теза, яку викладено у вступі до книги “Велика Вітчизняна війна” Головою
російського імператорського дому Великою княгинею Марією Володимирівною, що за велич Росії протягом
всієї російської історії велась боротьба з геополітичними конкурентами, неминуче ця боротьба буде складовою
сучасної міжнародної політики. Тобто сучасна російська еліта ХХІ століття не проти застосовувати різні форми
боротьби, щоб досягнути гегемонію та велич країни у світі, зокрема і збройну.
У 1994 році російськими політиками та науковцями у праці “Стратегія для Росії” зазначено, щоб
зберегти домінування у регіоні Росія має провести низку докорінних реформ, осучаснити відносини з
колишніми союзними республіками. Для вирішення цього завдання створювали економічні, військовополітичні, правові та інші умови проникнення у внутрішню сферу країн, а згодом і повернення країн, які
виникли після розпаду СРСР під повний контроль.
Незмінним є прийом гібридної війни, до якого звертається Росія. Це створення на території країнижертви штучної держави та її маріонеткового уряду. Коли останні звернуться по допомогу, Росія отримає
привід збройно підтримати це утворення, зокрема під виглядом миротворчої діяльності, щоб надалі мати
можливість втручатися у внутрішні справи об’єкта агресії, нав’язуючи тій свої умови чи видати цей конфлікт за
громадянську війну. Загалом така обстановка може позбавити у світовій спільноті бажання прийти на допомогу
країні-жертві.
Передусім це стосується країн пострадянських простору, які прагнули вийти з-під впливу Російської
Федерації і почати розбудовувати власну національну державність та демонструвати незалежну позицію у
міжнародній політиці. Це Азербайджан, від якого за підтримки Росії відірвали Нагірний Карабах, Молдова, що
втратила частину території у вигляді Придністровської Республіки, Грузію, від якої Росія відколола Південну
Осетію й Абхазію. На територіях згаданих країн були штучно інспіровані Російською Федерацією так звані
державні утворення країн-ізгоїв, уряди яких повністю залежали від неї, які не визнали ООН та інші міжнародні
організації.
Досліджуючи вищезазначені конфлікти стає очевидним, що на певному етапі Росія призупиняла
просування підконтрольних їй збройних формувань. Таким чином створювалась ілюзія, що нібито в результаті
активних дій захисників держави – об’єкта агресії та підтримуючих її міжнародній спільноті – вдалося
зупинити збройні сили інтервента та зірвати плани повної окупації країни.
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Опісля Росія робила все можливе, щоб конфлікт перейшов у так званий заморожений стан і зберегти
існування квазіутворення. У подальшому через квазідержаву Росія різними методами та способами
виснажувала країну-жертву, тим самим спонукаючи її уряд бути поступливим. А тим часом Росія виступала на
міжнародній арені посередником для перемовин, арбітром чи виконувала роль миротворця у штучнороздмуханому нею конфлікті.
Незаперечним впливом на перебіг збройного конфлікту та війни є економічний фактор. Тому
характерним для пострадянських квазіутворень, життєдіяльність яких штучно підтримується не одне
десятиріччя переважно за рахунок ресурсів Російської Федерації, є невеликий розмір так званого утворення.
Окрім цього, така ситуація вигідна для російської влади тим, що на території збройного конфлікту можна
проводити різноманітні заходи – випробувати нові зразки озброєння та військової техніки, проводити
підготовку особового складу збройних сил та приватних організацій, утилізувати за рахунок ведення боїв
застарілі боєприпаси та озброєння тощо.
Отже, з вищезазначеного можна зробити висновок, що утворені за безпосередньої участі Російської
Федерації квазідержави на території пострадянського простору є незначними за розміром і необтяжливими
фінансово-матеріально для агресора. Зазначені квазіутворення виступають як основа збройного конфлікту та є
особливістю і одночасно способом гібридної війни, яка ведеться і в Україні.
Сунгурова С.Р.
Військовий інститут Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ЗДІЙСНЕННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ВПЛИВІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
Останнім часом Інтернет стає пріоритетним середовищем здійснення інформаційного впливу на
формування громадської думки, прийняття політичних, економічних і військових рішень. Можливість
ефективного впровадження методів ІПсВ у Інтернеті пов’язано з тим, що, соціальні мережі набувають своєї
популярності завдяки широкому спектру можливостей щодо обміну інформацією серед користувачів мережі.
Під соціальною мережею будемо розуміти соціальну структуру, яка має в своїй структурі агентів (користувачів,
груп та суспільств) та визначеної на ній множини відносин. У рамках даних відносин у мережі відбуваються
різні інформаційні процеси.
У такому разі користувачі стають реальними суб’єктами інформаційної діяльності, та можуть
провокувати виникнення конфліктів у суспільстві. Це важливо особливо під час проведення операції
Об’єднаних сил.
Ефективність використання соціальних мереж для здійснення інформаційних впливів пов’язана із
можливістю створення у них різних віртуальних груп, завдяки яким можливо наповнити інформаційний простір
необхідними даними, приховуючи справжні цілі осіб. Створена віртуальна група свідчить про наявність осіб,
здатних до сприйняття ідей, що поширюються, а зростання чисельності групи показує можливий рівень
ефективності інформаційного впливу. Сформована віртуальна група людей може стати основою для створення
реальних терористичних організацій, які досить складно виявити.
Одним із головних факторів, що пояснює можливість здійснення інформаційного впливу на користувача
соціальної мережі, є залежність користувача від соціальних мереж, що викликана певною зацікавленістю. Серед
причин зацікавленості об’єктів соціальними мережами можна виділити: можливість отримання різноманітної
інформації; верифікація ідей через участь у взаємодії у соціальній мережі; соціальна вигода від контактів;
рекреація; стирання традиційних обмежень реального життя; формування самобутньої культури спілкування;
можливість постійної зміни статусу учасників комунікації; особливості взаємодії текстового і візуального
контенту; психологічний ефект.
Необхідність виявлення інформаційного впливу у соціальній мережі особливо під час проведення
операції Об’єднаних сил є складним завдання, яке потребує вирішення та участі відповідних інформаційних
управлінь.
З іншого боку, вплив на процеси у соціальній мережі здійснюють зовнішні фактори (події) з боку
зовнішніх суб’єктів, так як зовнішні суб’єкти можуть бути зацікавлені у формуванні необхідної інформованості
у мережі, формуванні певної суспільної думки у мережі тощо. Тобто зовнішній вплив, наприклад висвітлення
деякої події у новинах, може призвести до впливу на користувача соціальної мережі, у результаті чого
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користувач може публікувати інформаційні повідомлення, що містять відповідні інформаційні об’єкти (події,
персоналії). А публікація інформаційних повідомлень призводить до поступового формування думок та
стверджень відносно інформаційних об’єктів, які у подальшому здатні викликати конкретні дії (стихійні масові
акції протесту, флешмоби тощо.).
Таким чином, процес формування інформаційного простору у соціальних мережах можливо представити
сукупністю наступних елементів: агенти зовнішнього впливу – це Інтернет-ЗМІ, блоги політиків, відомих
людей, які функціонують у інформаційному просторі Інтернет та є суб’єктами управління віртуальними
спільнотами щодо їх інформаційного наповнення, формування ідеології віртуальних спільнот; віртуальні
спільноти, які функціонують у інформаційному просторі соціальних мереж з метою досягнення визначених
цілей (деструктивного, конструктивного характеру).
Отже, зазначені типи відносин важливі з точки зору розповсюдження інформації та формування думок у
соціальних мережах. Усі інші види відносин неявні (наприклад, користувачі неявно пов’язані між собою, якщо
вони підписані на однакових користувачів, пишуть на однакові теми), дані види відносин можуть виявлятися за
необхідністю при вирішенні конкретних завдань щодо здійснення інформаційного впливу.
Сурков О.О., к.військ.н.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ
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РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИЛ ОБОРОНИ
Накопичений значний досвід застосування сил і засобів сил оборони в операції Об’єднаних сил
(антитерористичній операції) надав можливість виявити недоліки у сфері військового будівництва, підкресли
взаємозв’язок (взаємозалежність) процесів стратегічного планування застосування та розвитку ЗС України та
необхідність їх вдосконалення.
Стратегічне планування розвитку ЗС України полягає у визначенні стратегічних цілей, пріоритетних
напрямів і шляхів досягнення необхідного рівня оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей військ
(сил) з урахуванням воєнних загроз й економічних можливостей держави, розробленні стратегії (нормативноправових актів) із розвитку ЗС України на довгострокову перспективу.
Одним із перших законодавчих актів, який визначив перший етап будівництва ЗС України, була
“Концепція оборони та будівництва Збройних Сил України”, прийнята постановою Верховною Радою України
від 11 жовтня 1991 року, що стала важливою правовою основою будівництва Збройних Сил. У Концепції був
обраний курс стати в майбутньому нейтральною, без’ядерною державою, яка не братиме участі у військових
блоках, дотримуватиметься усіх договорів і угод щодо незастосування ядерної зброї.
Концепція оборони та будівництва Збройних Сил України розкрила основні принципи (розумної
достатності за чисельністю, структурою та озброєнням), напрями (поетапного скорочення і послідовного
переформування військ), сфери діяльності (Верховної Ради, Президента, Ради оборони, Міністра оборони,
Головного штабу Збройних Сил), підхід до фінансово-економічного забезпечення (чисельність Збройних Сил
не більше як 0,8–0,9 % чисельності населення держави) та питання соціального захисту військовослужбовців.
Історичний досвід будівництва ЗС України умовно поділено на п’ять етапів:
1991–1996 р. – створення національних Збройних Сил;
1997–2000 р. – подальше будівництво Збройних Сил;
2001–2005 р. – реформування та розвиток Збройних Сил;
2006–2011 р. – розвиток Збройних Сил;
2012–2015 р. – подальший розвиток Збройних Сил;
2016 рік – нинішній час – оборонна реформа.
Наступний етап будівництва ЗС України почнеться після 2020 року та введення в дію нової Стратегії
національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України та нового Стратегічного оборонного
бюлетеня України, які визначать стратегію розвитку сил оборони.
Реалізація стратегії розвитку сил оборони після 2020 року має дозволити ЗС України та іншим складовим
сил оборони покращити якісні показники їх складу, оснащення озброєнням і військовою технікою,
забезпеченості матеріально-технічними засобами з урахуванням воєнних загроз державі та приймати
управлінські рішення із виконання завдань та заходів.
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Секція 1
Перспективним є розроблення методології стратегічного планування розвитку ЗС України на основі
спроможностей, яка стане науковим підґрунтям створення часткової теорії стратегічного планування розвитку
ЗС України на основі спроможностей в теорії будівництва та розвитку Збройних Сил.
Толстов С.В., к.і.н., доцент
Державна установа “Інститут всесвітньої
історії Національної академії наук України”,
м. Київ
ТЕНДЕНЦІЇ ОБОРОННО-ТЕХНІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА НАТО
З точки зору національного планування зміст оборонно-технічного співробітництва (ОТС) становить
прагматичне використання можливостей міжнародної кооперації в інтересах розвитку озброєння, військової
техніки та національного оборонно-промислового комплексу. Підприємства оборонно-промислового комплексу
(ОПК) здатні випускати (у грошовому еквіваленті) лише близько третини найважливішої номенклатури, якої
потребує армія. Значення проблематики міжнародного військово-технічного співробітництва визначається
потребою реалістичної оцінки перспектив розвитку ОПК України за досягнення оптимального співвідношення
між національним виробництвом та імпортом озброєнь і військової техніки.
Воєнний конфлікт на Сході України суттєво підвищив значення військово-технічної співпраці України з
державами-членами НАТО. Зацікавленість Міністерства оборони і Генерального штабу в налагодженні
співпраці з країнами НАТО була пов’язана не тільки з отриманням військової допомоги у вигляді військових
матеріалів та обладнання, необхідного для використання в бойових умовах, а й з потребами довгострокового
співробітництва з метою підвищення обороноздатності держави.
Загалом оцінка ситуації в оборонно-промисловій галузі свідчить про невизначеність перспектив розвитку
галузі. Сукупний обсяг зовнішнього постачання озброєнь і техніки з країн-членів НАТО залишається відносно
незначним. Найбільше значення поставки обладнання і техніки у формі військової допомоги мали в
2014–2015 рр., на початковому етапі воєнного конфлікту на Донбасі. Більшість країн-членів НАТО (за
винятком Польщі, Литви, США, Канади, Великої Британії, Чехії та Туреччини) продовжують дотримуватися
неафішованого ембарго на постачання Україні летальних видів озброєнь.
Інша ситуація простежується у відносинах зі США, Туреччиною та Польщею. Маються на увазі поставки
озброєнь зі США (закупівля снайперських гвинтівок, гранатометів, грантове постачання та продаж комплексів
ПТРК Javelin, передача контрбатарейних радарів), комерційні закупівлі озброєнь у Туреччині, спільна розробка
окремих зразків військової техніки з польськими підприємствами.
У контексті визначення завдань ОПК, по суті, Україна стоїть перед вибором моделі забезпечення своєї
обороноздатності. Перша модель (ставка на вітчизняного виробника) потребує державної підтримки, сприяння
оновленню виробництва та фінансування розроблення нових технологій. Такий підхід передбачає збереження
високого рівня технологічного розвитку країни в цілому. Друга, змішана модель, обумовлює досягнення
певного балансу між імпортом і внутрішнім самозабезпеченням. При залученні іноземних інвестицій та
технологій найбільш привабливим виглядає механізм офсетних (компенсаційних) договорів. Третя модель
полягає в закупівлі ОВТ на зовнішніх ринках з урахуванням співвідношення ціна/якість, що потенційно веде до
скорочення власного виробництва, відтоку кадрів і зростання залежності від політики урядів іноземних країн.
Топальський В.Л., к.і.н., с.н.с.
Науково-дослідний центр гуманітарних проблем
Збройних Сил України, м. Київ
БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ В ХОДІ АТО (2014 РІК)
З початком АТО відбулося перебазування авіаційної техніки ближче до території Донецької та
Луганської областей. Основними завданнями армійської авіації у цей період були: авіаційна розвідка,
проведення заходів з метою демонстрації сили, перевезення матеріально-технічних засобів і особового складу,
підготовка льотного складу та техніки до застосування за призначенням та бойове застосування. У зоні бойових
дій ЗС України на початковому етапі могли використовувати до 20 вертольотів Мі-8 і Мі-24 з бойовою
напругою до трьох вильотів на добу.
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Секція 1
Під час активної фази антитерористичної операції (розпочалася 2 травня) зі звільнення Слов’янська,
Краматорська та Костянтинівки тактика застосування армійської авіації змінилася: її стали більше
використовувати перед наступом бойової техніки і піших підрозділів. Саме у цей період зафіксовано значні
втрати українських вертольотів. Тому керівництво АТО почало розглядати можливість застосування бойових
вертольотів на наднизьких висотах. Однак тут також були свої “мінуси”: при польотах на гранично малих
висотах вертольоти стають уразливими не тільки до вогню зенітних засобів, але й стрілецької і протитанкової
зброї.
Втрати Мі-24 при штурмі Слов’янська змусили задіяти для безпосередньої підтримки військ і
транспортно-бойові Мі-8 зі встановленим озброєнням, зокрема контейнерами КПК і блоками з НКР С-8
(80-міліметрова некерована авіаційна ракета, призначена для знищення техніки і живої сили противника з
повітря). З метою ефективного застосування вертольотів їх розміщували поблизу зони активних бойових дій.
Для цього використовувалися як стаціонарні аеродроми, так і тимчасові вертолітні майданчики. Це
підвищувало оперативність реагування вертольотів на зміни обстановки та сприяло швидшому виконанню
завдань. З подальшим розвитком наступальних бойових дій української армії відбулося розосередження
армійської авіації на майданчиках підскоку.
Переконавшись в ході боїв у слабкій взаємодії наземних сил з авіацією, на початку серпня 2014 року
керівництво АТО стало направляти до деяких військових частин авіаційних навідників з льотно-підйомного
складу. Із середини серпня 2014 року збільшилася активність застосування бойових вертольотів. Основні
зусилля зосереджувалися на ізоляції району бойових дій за рахунок нанесення ударів по можливих маршрутах
постачання противника. З метою зменшення втрат вертольотів керівництво АТО прийняло рішення щодо
переходу до дій вночі.
В армійській авіації ЗС України з початком бойових дій була майже відсутня можливість використання
як пасивних, так і активних систем захисту вертольотів. На наших вертольотах були встановлені застарілі (на
деяких машинах взагалі не встановлені) системи захисту від ПЗРК. На ефективність застосування армійської
авіації у ході бойових дій вплинуло ряд чинників: використання застарілої авіаційної техніки ще радянського
виробництва, слабка система управління й взаємодії та неналежна підготовка льотного складу. Застосування
авіації у зоні АТО було заборонено мінськими домовленостями (підписані 5 вересня 2014 року).
Турченко Ю.В., к.політ.н.
Військовий інститут Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
Розвиток інформаційних технологій робить сучасне суспільство більш мобільним та водночас
інформаційно вразливим. Україна наразі перебуває в стані зовнішньої інформаційної агресії, що вимагає від
вищого політичного керівництва стрімкої та послідовної реакції. Так як агресивними діями проти нашої
держави Російська Федерація спричинила дестабілізацію європейської та глобальної безпеки. Для стабілізації
ситуації в регіоні Україні необхідно мати розуміння характеру цього конфлікту та мати підтримку міжнародних
партнерів.
На тимчасово окупованих територіях України разом із активними тактичними діями з боку Російської
Федерації відбувається постійний інформаційний вплив на населення за допомогою засобів масової
комунікації. В сучасному світі інформаційних технологій перемога на інформаційному фронті є однією з
найголовніших. В цих умовах виокремилася спеціальна сфера діяльності – інформаційна політика, завданнями
якої стали визначення напрямів, засобів та принципів інформування населення про політику та національні
інтереси країни.
Інформаційна політика аналізує організацію інформаційного простору, інформаційні уподобання
населення. Її також цікавить використання інформаційного ресурсу для різних суспільних цілей. Інформаційна
політика може допомагати у вирішенні економічних, соціальних, військових завдань, оскільки сучасні
суспільства значною мірою побудовані на своїй інформаційній складовій. Більшість проблем, що накопичилися
в інформаційній сфері України, мають системний і хронічний характер, але події та процеси, спричинені
російською агресією проти нашої держави, змушують нині терміново шукати шляхів їх вирішення. Ситуація
погіршується через політичну нестабільність та ознаки розколу країни після останніх Президентських виборів.
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Секція 1
З огляду на важливість управління військово-політичною інформацією в сучасному світі існує
необхідність виділити з державної інформаційної політики окремий напрям – державну інформаційну політику
України у сфері оборони. Тому й метою державної інформаційної політики у сфері оборони, в першу чергу, є
регулювання військово-інформаційних відносин та діяльності задля створення сприятливих умов розвитку
сфери оборони та запобігання кризам мирним шляхом.
Досвід проведення операції Об’єднаних сил на південному сході України свідчить про необхідність
розробки сучасної нормативно-правової бази для ведення Україною, у тому числі її Збройними Силами,
інформаційної боротьби. Нормативно-правова база, відповідно до якої здійснюється функціонування
управлінського механізму забезпечення національної безпеки, потребує вдосконалення.
На сьогоднішній день використання інформаційної політики в період збройних конфліктів стало
ефективним інструментом зовнішньої політики. Метою будь-якого інформаційного протистояння є добровільне
підкорення суспільства, що забезпечується за допомогою технологій інформаційно-психологічного впливу на
свідомість громадськості.
З часу коли Україна потрапила під інформаційну агресію Російської Федерації (2014 рік) стало
зрозуміло, що позиції нашої держави в інформаційному просторі поступаються агресору. Необхідно сприяти
розвитку критичного мислення у населення країни, активно залучати громадянське суспільство та міжнародні
організації для боротьби з викривленням інформації та маніпулятивним впливом.
Слід визнати, що Україна, її державні органи влади, громадянське суспільство та ЗМІ не були готові до
такої масованої військової та інформаційної агресії. Саме тому першочерговим завданням усіх державних,
громадських, наукових, експертних інституцій є розроблення та впровадження ефективних механізмів боротьби
з інформаційною агресією. Крім того, нові виклики, що постали перед Україною, потребують нових креативних
підходів до вирішення завдань та модернізації всієї системи інформаційної та національної безпеки держави.
Филь О.М., к.і.н.
Національний
військово-історичний
України, м. Київ

музей

“ТУТ ВІЧНО ЗВУЧАТИМУТЬ ЇХ ІМЕНА…”.
МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Меморіальний комплекс Міністерства оборони України, збудований з метою вшанування пам’яті
військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули в бойових умовах, виконуючи військовий обов’язок
під час проведення миротворчих операцій під егідою ООН та під час проведення антитерористичної операції та
операції Об’єднаних сил на сході нашої держави, було відкрито 14 жовтня 2018 року за присутності
керівництва України. Саме цього дня вперше прозвучало ім’я військовослужбовця ЗС України, який загинув
під час проведення АТО. Солдат 51-ї окремої механізованої бригади Михайло Володимирович Рибак відкрив
скорботний список імен військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність
України та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, які почалися озвучуватися
в Меморіальному комплексі.
Принагідно зауважимо, що Меморіальний комплекс було збудовано за ініціативи Міністра оборони
України генерала армії Полторака С.Т. Проєкт Комплексу розробив Центральний проектний інститут МО
України. До розроблення концепту Зали пам’яті, що є частиною Меморіалу, було залучено українського
архітектора Пашенька А.В. Сам проєкт реалізовали військовослужбовці Державної спеціальної служби
транспорту МО України.
Створення Книги Пам’яті та виготовлення меморіальних табличок було здійснено співробітниками
Національного військово-історичного музею України під безпосереднім керівництвом директора цього закладу
Ільєнка А.Б.
У День пам’яті захисників України, який вперше було позначено на календарі державних свят та
пам’ятних дат нашої держави 29 серпня 2019 року, в Залі пам’яті була розташована ще одна Книга Пам’яті, в
якій позначені імена 440 працівників органів системи Міністерства внутрішніх справ України та співробітників
Служби безпеки України. Саме цього дня вперше прозвучав скорботний список із 223 прізвищ та імен
захисників України, переважна частина яких загинула під час виходу з оточення під Іловайськом. Кожне ім’я
Героя супроводжувалося ударом Дзвону пам’яті та салютом зі стрілецької зброї. На церемонії вшанування
пам’яті Українських Воїнів був присутній Президент України.
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Станом на 31 жовтня 2019 року на пілонах (стінах) Зали пам’яті розташовано 2 660 прізвищ
військовослужбовців ЗС України. Серед них 22 Герої України, які були удостоєні цього високого звання
посмертно, та семеро жінок-військовослужбовців, які загинули в боях із російським агресором.
Головне гасло персоналу, який обслуговує Меморіальний комплекс: “Важливо пам’ятати кожного,
персонально, називати імена, не ховаючи їх в сухі цифри статистики втрат…”.
Станом на 11 листопада 2019 року Меморіальний комплекс відвідало понад 42 тисячі осіб.
Форноляк В.М., к.психол.н.
Національна академія Служби безпеки України,
м. Київ
НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
Надзвичайні правові режими, як правило, зумовлені присутністю небезпеки та різноманітних загроз,
пов’язаних sз підривною, терористичною діяльністю різних екстремістських організацій, а також спецслужб та
організацій іноземних держав. У даний період органи державної влади України зобов’язані докладати чималих
зусиль для гарантування безпеки держави і запроваджувати внутрішньодержавні режимні заходи, що
створюють відповідні умови для вирішення збройного конфлікту на території Донецької та Луганської
областей.
Варто зауважити, що правову основу надзвичайних правових режимів становлять Конституція України
(ст. 64; п. 31 ст. 85; п. 19 ст. 92, п. 20, 21; ст. 106; п. 10 ст. 138); закони України “Про правовий режим
надзвичайного стану”; “Про правовий режим надзвичайної екологічної ситуації” тощо; закони, які регулюють
діяльність окремих органів державної влади в умовах надзвичайних ситуацій (“Про Раду національної безпеки і
оборони”, “Про Службу безпеки України”, “Про Національну поліцію”, “Про прокуратуру” та ін.), відповідні
укази Президента України, відомчі накази й інструкції.
Керуючись ч. 2 ст. 10 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та
посадових осі”, МВС України, ДПС України, СБ України інші центральні органи виконавчої влади, в межах
своєї компетенції та у взаємодії з УДО України беруть участь у здійсненні державної охорони. Слід зазначити,
що СБ України та МВС України та УДО України беруть участь у роботі координаційних штабів.
У ст. 19 Закону України “Про Державну прикордонну службу України” закріплені такі напрями
взаємодії: прийняття у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами Служби безпеки України рішень про
видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих
прикордонних районів при спробі або після незаконного перетинання державного кордону України, видворення
цих осіб: здійснення самостійно або у взаємодії з органами внутрішніх справ і органами СБ України в межах
контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а
також біженцями, особами, які потребують додаткового захисту, та особами, яким надано притулок в Україні,
установлених правил перебування на її території; участь у межах своєї компетенції у взаємодії з органами СБ
України, органами внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами у боротьбі з тероризмом і
виконанні інших покладених на них завдань.
Провідну роль у координації та організації взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом та інших
державних органів відіграє Антитерористичний центр. Так, для забезпечення належного і своєчасного
реагування на загрозу вчинення терористичного акту, суб’єкти боротьби з тероризмом здійснюють постійний
обмін інформацією з Антитерористичним центром з використанням наявних засобів зв’язку, а також
розробляють за погодженням з останнім інструкції з організації та порядку дій за відповідним ступенем
готовності. У свою чергу, Антитерористичний центр інформує суб’єктів боротьби з тероризмом про прийняття
рішення стосовно приведення їх у готовність за відповідним ступенем готовності до іншого, а також скасування
такого рішення. З окресленого випливає, що основним напрямом взаємодії Антитерористичного центру з
іншими органами виконавчої влади є запобігання і реагування на загрози терористичного характеру.
Враховуючи зазначене, взаємодія суб’єктів боротьби з тероризмом відбувається за такими напрямами:
спільне визначення, на основі аналізу оперативної обстановки питань, що потребують системного вирішення;
колегіальної розробки і реалізації комплексу відповідних заходів щодо протидії загрозам терористичного
характеру; організації і проведення спільних антитерористичних заходів; обміну інформацією та передовим
досвідом роботи тощо.
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Фролов С.М., к.і.н.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТИН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ
НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (2014–2016)
Досвід бойових дій під час антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
продемонстрував широке застосовування частин спеціального призначення Військово-Морських Сил Збройних
Сил України (далі – ВМС ЗС України).
До складу ВМС ЗС України у 2014 році входили військові частини спеціального призначення: морський
центр спеціального призначення (далі – мц СпП) та окремий загій боротьби з підводними диверсійними силами
та засобами (далі – озаг бПДСЗ).
Актуальність даної теми зумовлюється необхідністю вивчення досвіду застосування підрозділів мц СпП
та озаг бПДСЗ ВМС ЗС України під час антитерористичної операції на території Донецької та Луганської
областей.
У 2014 році підрозділи мц СпП та озаг бПДСЗ ВМС ЗС України виконували типові бойові завдання
механізованих підрозділів та військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, у 2015–2016 рр. –
завдання військової розвідки в інтересах угруповань військ (сил) на суходолі.
Таким чином, можна констатувати, що підрозділи мц СпП та озаг бПДСЗ ВМС ЗС України у ході
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей застосовували не за прямим
призначенням. Незважаючи на поставлені не притаманні водолазам-розвідникам та бойовим плавцям бойові
завдання, вони всі були успішно виконані, а особовий склад підрозділів отримав величезний бойовий досвід.
Але треба відмітити, що в означений період мц СпП втратив 10 військовослужбовців, з яких 6 офіцерів (у т.ч.
2 командира військової частини), озаг бПДСЗ – 2 військовослужбовців.
На думку автора, військові частини спеціального призначення ВМС ЗС України доцільно
використовувати лише за призначенням у водному середовищі та з морського напрямку. Варто пам’ятати, що
підготовка кваліфікованого водолаза-розвідника або бойового плавця триває не менше двох календарних років.
Застосування їх за призначенням дасть змогу з максимальною ефективністю виконувати бойові завдання та
уникнути зайвих втрат особового складу.
Бойовий досвід частин спеціального призначення ВМС ЗС України в антитерористичної операції на
території Донецької та Луганської областей дасть змогу уникнути недоліків і прорахунків під час
реформування відповідних частин флоту.
Цікра І.О., к.пед.н.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
На жаль, у сучасному світі не простежується тенденція до зменшення міжнародних збройних конфліктів,
при цьому збільшується кількість конфліктів не міжнародного характеру. Цивільне населення, зокрема діти,
залишаючись особливо вразливою категорією, незважаючи на зусилля більшості держав світового
співтовариства, залишаються основними суб’єктами-об’єктами системної дискримінації, що посилюється,
особливо в умовах кризових ситуацій, зокрема під час збройних конфліктів.
Захист цивільного населення сьогодні дедалі більше привертає увагу сучасних дослідників у галузі
міжнародного гуманітарного права та права людини, позаяк вимагає ґрунтовного аналізу вже існуючих норм
міжнародного права з метою їх подальшого вдосконалення та пошуку дієвих механізмів їх застосування.
Уже п’ять років триває російська збройна агресія проти України. Якщо у випадку з Кримом Україна
відразу визначила ситуацію як тимчасову окупацію, то з класифікацією збройного конфлікту на Донбасі дещо
складніше. Зокрема через те, що Україна і досі не в повному обсязі імплементувала положення міжнародного
гуманітарного права в національну правову систему.
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Міжнародне гуманітарне право, а саме Женевські конвенції, не говорять про війну, громадянську чи
іншу. Вони розрізняють міжнародний збройний конфлікт і не міжнародний збройний конфлікт. Додатково
виділяється окупація як вид міжнародного збройного конфлікту, під час якого війська однієї держави
контролюють територію іншої держави. До окупації застосовуються ті самі правові вимоги, що й до збройного
конфлікту міжнародного характеру.
Міжнародне гуманітарне право побудоване на кількох базових принципах, одним із яких є принцип
гуманізму та заборони наруги над людською гідністю. З особами, які не беруть активної участі у воєнних діях,
зокрема з тими, хто припинив участь у воєнних діях у зв’язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом
чи іншої причини, за будь-яких обставин поводяться гуманно, без дискримінації. Положення статті 3 конвенцій,
в якій про це йдеться, застосовується до усіх збройних конфліктів. Ця стаття – так званий “мінімальний
гуманітарний стандарт” і він є загальною нормою Женевських конвенцій 1949 року.
Державою-учасницею конвенцій також є Росія. Своїми обов’язками щодо дотримання права Женеви
Росія регулярно й послідовно нехтує. Це доводять приклади Донбасу і Криму.
Чотири роки бойові дії на Сході мали назву “антитерористичної операції”. З 30 квітня 2018 року в
Україні почалася операція Об’єднаних сил. Протягом більш ніж п’яти років збройний конфлікт в Україні має
руйнівний вплив на життя людей та ситуацію з правами людини в країні. Збройний конфлікт на Сході України
є уособленням порушень прав людини та порушень гуманітарного права, що неодноразово відбуваються:
обстріл житлових районів, що призвело до жертв серед цивільного населення, вбивство цивільних осіб та інших
осіб, які перебувають під захистом, незаконне затримання, насильницькі зникнення та катування.
Незважаючи на відсутність ефективного контролю над окремими частинами своєї території, за урядом
України зберігається зобов’язання дотримуватися міжнародного права прав людини, документувати та
ефективно, негайно та неупереджено розслідувати ймовірні порушення прав людини, а також гарантувати
прагнення винних до відповідальності.
Україна є стороною Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і виконання норм
міжнародного гуманітарного права шляхом їх впровадження до національного законодавства є одним із
обов’язків України.
Чобіт І.Р.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
РОЛЬ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
У СТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ
Цивільно-військове співробітництво (далі – ЦВС) як одна з функцій військового компонента є
невід’ємною частиною сучасних військових конфліктів та охоплює всі сторони, задіяні у вирішенні конфлікту –
сприяє взаємній підтримці цивільної та військової сторін. Його головний мета – досягнення взаємодії із
урахуванням інтересів місцевого населення, представників міжнародної спільноти, міжнародних та неурядових
організацій для мирного вирішення конфлікту на Сході України.
Широкий спектр діяльності під час сучасної військової операції знаходиться під впливом ЦВС, оскільки
значна увага військових зосереджена на цивільному секторі. ЦВС не розглядається як універсальний
інструмент для досягнення перемоги, але надає усім учасникам процесу відновлення миру низку переваг для
можливості вирішення комплексних проблем. Класичний варіант військового та кризового управління у
стабілізації ситуації – це довгостроковий період, який триває до 10 років, а іноді більше та включає себе три
етапи: запровадження миру (розмежування сторін, стримування, демонстрація сили, бойові дії, захист
цивільного населення, надання невідкладної допомоги, підготовка до діяльності та створення органів ЦВС);
підтримка миру (стабілізація ситуації та обстановки, розбудова громадянського суспільства, створення
цивільно-військових адміністрацій), виведення військ (наявність міжнародних спостерігачів, підзвітність
місцевій владі).
До сфери інтересів та напрямів діяльності ЦВС у ході бойових дій входять:
налагодження комунікації із ключовими гравцями цивільного компонента (здійснюється через центри
ЦВС, що обладнані поза межами дислокації військових підрозділів, доступ до яких відкрито для місцевого
населення);
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налагодження та підтримка обміну інформацією (здійснюється для забезпечення командира достовірною,
оновленою інформацією щодо діяльності цивільних гравців, організацій, які мають або можуть мати вплив на
хід операції);
координація діяльності військового компонента та цивільно-військового співробітництва (ЦВС
координує свою діяльність із усіма сторонами в зоні конфлікту та на всіх рівнях з метою об’єднання зусиль для
оптимального та ефективного використання усіх можливих ресурсів);
укладення угод, оцінювання та відслідковування погоджених проведених робіт та інші види діяльності
(аспект пов’язаний з діяльністю ЦВС через можливу участь в організації закупівель та прямому або
опосередкованому наданні послуг разом із бізнес-партнерами та іншими структурами).
Підрозділ ЦВС постійно оцінюює настрої серед цивільного сектору загалом та місцевого населення
зокрема щодо присутності військ, їх діяльності з метою підтримання високого рівня обізнаності командира
щодо ситуації навколо його підрозділів та для надання йому можливості приймати вчасні та ефективні рішення
у постановці завдань.
Шевченко Т.В., к.ю.н.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків

університет

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процес підготовки особового складу Національної поліції, зокрема підрозділів поліції особливого
призначення, до виконання повноважень в умовах проведення антитерористичної операції відіграє велику роль
у вирішенні проблеми забезпечення їх особистої безпеки. Практика проведення спеціальних операцій
(антитерористичних операцій) показує, що, незважаючи на професійно грамотні дії представників Національної
поліції, є випадки загибелі особового складу. Це є свідченням недостатнього рівня заходів забезпечення
особистої безпеки поліцейських, які беруть участь у спецопераціях.
Проаналізувавши вище зазначені та інші заходи, що забезпечують органи Національної поліції під час
проведення антитерористичної операції, можна прийти до висновку, що основною метою є затримання
(ліквідація) терористів із максимальною безпекою постраждалих осіб та самих поліцейських.
Ґрунтовний аналіз вказаного питання дає змогу констатувати, що факти поранення, травмування та
смертельні випадки найчастіше відбуваються з вини тих поліцейських, які нехтують заходами особистої
безпеки, мають низький рівень професійної підготовки та у них відсутні необхідні морально-вольові якості для
здійснення своїх повноважень. Усе це вказує на необхідність комплексного підходу до професійної підготовки
особового складу Національної поліції, особливо це стосується тих підрозділів, що забезпечують публічну
безпеку і порядок в умовах проведення антитерористичної операції.
Специфіка забезпечення особистої безпеки поліцейських під час виконання повноважень в умовах
проведення антитерористичної операції полягає саме в особливостях тих завдань і функцій, що покладаються
на органи та підрозділи Національної поліції для ліквідації конкретної терористичної загрози. Тактично
грамотне планування антитерористичної операції, координація i взаємодія, швидкість та раптовість,
несподіваність знижують небезпеку операції, а використання спеціальних засобів (спецодяг, бронежилети,
щити, шоломи, сльозогінний газ), правомірне i своєчасне застосування вогнепальної зброї підвищують
особисту безпеку особового складу Національної поліції.
Зважаючи на особливе місце Національної поліції серед інших суб’єктів забезпечення публічної безпеки
і порядку в умовах проведення антитерористичної операції та важливість нормативного закріплення її статусу в
цьому процесі, необхідне внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію”, зокрема, п.1 статті 23
доповнити підпунктом 29 такого змісту: “у межах повноважень, передбачених Законом, бере участь у боротьбі
з тероризмом, забезпечує ефективне використання сил і засобів під час проведення антитерористичних
операцій”.
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Школяренко В.В., к.т.н., с.н.с.,
Рудніцький І.А., к.т.н., с.н.с.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКІЙ ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ
У сучасних умовах отримав розвиток метод ведення війни на основі скоординованого застосування
військових та невійськових заходів (непрямі військові заходи), що дістав назву “гібридної війни” та отримав
найбільший розвиток у російсько-українському конфлікті. Протидія гібридній війні здійснюється шляхом
нейтралізації гібридних загроз.
Для формування останніх агресор використовує найбільші слабкості держав. Такими сферами в Україні
виявилися національна ідентичність, історична пам’ять, мовні питання, міжнаціональні відносини, питання
націє- та державотворення, що задовго до початку військових дій стали об’єктами інформаційної війни та були
використані для розпалювання сепаратистських настроїв в Криму та на Донбасі.
Мета авторів полягає у визначенні особливостей дій сил і засобів цивільно-військового співробітництва
Збройних Сил України (ЦВС ЗС України) з протидії гібридним загрозам у військовій сфері.
У цих умовах основними напрямами протидії гібридним загрозам сил і засобів ЦВС ЗС України є
протидія в інформаційній, гуманітарній та соціально-економічній сферах із використанням військових і
невійськових засобів, що можуть застосовуватися самостійно або у комбінації, залежно від характеру цілі і
бажаного результату. Виявлення гібридних загроз потребує постійного моніторингу стану невійськового
середовища у районах застосування та дислокації ЗС України.
Ключовим завданням супротивників у гібридній війні є залучення до участі у ній на своєму боці мирного
населення. Яскравим прикладом є “гуманітарні конвої” та “паспортизація” Росією тимчасово окупованих
територій на Донбасі, що може звести нанівець будь-які зусилля з реінтеграції відповідних територій черговою
хвилею “виправданої” агресії (приклад Південної Осетії).
Події поблизу лінії зіткнення негативно позначаються на умовах життя цивільного населення. Це
вимагає формування нових напрямів діяльності ЦВС ЗС України. Таким напрямом став захист прав і свобод
цивільного населення. Для цього у 2018 році започатковано систему попередження втрат серед цивільного
населення, нарощено зусилля за напрямами національно-патріотичного виховання, протимінної безпеки та
відновлення критичної інфраструктури регіонів, додатково започатковано гуманітарну ініціативу “Допомога
Схід”, у рамках якої надано допомогу медичним закладам та закладам соціального захисту на суму 5,8 млн грн.
Відпрацьовано методичні матеріали з моніторингу і аналізу невійськового середовища силами ЦВС ЗС
України. Посилено взаємодію з міжнародними організаціями, що працюють на Сході України. В коло інтересів
цих організацій входять функції контролю режиму припинення вогню, дотримання прав людини, забезпечення
переселенців із окупованих територій, надання гуманітарної допомоги.
Важливим напрямом є удосконалення організаційної структури ЦВС як складової сектору безпеки і
оборони держави. До кінця 2019 року планується адаптувати систему ЦВС ЗС України в рамках трансформації
органів військового управління до J-структур НАТО та додатково розпочати набуття спроможностей щодо
сприяння демократичному цивільному контролю та правовому режиму воєнного стану. Розширено сферу
впливу ЦВС шляхом організації груп ЦВС у складі Національної гвардії України та Державної прикордонної
служби України.
Отже, особливостями ЦВС ЗС України в умовах протидії гібридній війні є посилення захисту цивільного
населення шляхом впровадження системи попередження втрат серед цивільного населення, спрямування
зусиль за напрямами національно-патріотичного виховання, протимінної безпеки та відновлення критичної
інфраструктури регіонів, реалізації гуманітарної ініціативи “Допомога Схід”, створення умов для сталого
соціального та економічного розвитку регіону, що сприяє формуванню ідеології укріплення української
ідентичності, підвищенню іміджу військових формувань, не дає агресору перетворити окуповані території на
плацдарм “русского мира”.
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Шмиголь В.С.
Військовий
інститут
телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ
АТО У 2014–2015 рр.
Досвід ведення та забезпечення бойових дій підрозділами Збройних Сил України потребує всебічного
вивчення і переосмислення з метою вироблення єдиних підходів до підвищення рівня управління військ,
збереження життя та здоров’я українських військовослужбовців. Аналізуючи досвід застосування тактичних
груп та підрозділів Збройних Сил України в зоні проведення антитерористичної операції (на сьогоднішній день
– операції Об’єднаних сил) у 2014–2015 рр., головними проблемами в забезпеченні зв’язку українських
збройних формувань були:
наявність засобів зв’язку та їх автомобільної бази радянського виробництва (Р-161А2М, Р-142, Р-145,
К1КШ, Р-159, Р-105, Р-171, Р-123 і т.д.), більшість з яких були в непрацездатному стані, їхні тактико-технічні
характеристики були відомі противнику, що унеможливлювало використання засобів радіозв’язку,
радіорелейного зв’язку та апаратури засекречування старого парку. На зміну поступово надходили новітні
засоби транкінгового радіозв’язку, засоби супутникового, радіорелейного зв’язку, апаратура засекречування та
новітні засоби каналоутворення проводових мереж зв’язку (Motorola, Kenwood, Harris, Tooway, NanoBridge,
О-271, О-371);
відсутність єдиної автоматизованої системи управління (АСУ), що надавала б можливість керувати діями
частин та підрозділів у режимі реального часу (online) до окремого військовослужбовця включно, що у
взаємодії із іншими засобами і підрозділами під час бою впливало на успішне виконання бойового завдання з
мінімальними втратами особового складу, озброєння та військової техніки;
неналежна фахова підготовка та незнання правил експлуатації новітніх засобів зв’язку в умовах
застосування противником засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби;
недостатній рівень підготовки командирів ланки відділення – взвод.
Порівняно із зазначеними роками трансформація військового зв’язку у Збройних Силах України триває та
набирає обертів. На сьогоднішній день бойові частини забезпечені сучасними засобами зв’язку на 70–75%,
підрозділи забезпечення – у межах від 30 до 50%: захищений КХ-та УКХ-радіозв’язок організовується з
використанням американських радіостанцій Harris: RF-7800H (серії Falcon III) потужністю 20, 150 або 400 Вт та
MPR-9600 (Falcon II) потужністю 20 та 125 Вт; КХ-радіостанції Harris доводяться до батальйону (дивізіону)
включно. Сучасні засоби УКХ-зв’язку також представлені турецькими радіостанціями “Асельсан” та
обмеженою кількістю радіостанцій ізраїльської компанії “Ельбіт”. Також в УКХ-діапазоні використовуються
транкінгові радіостанції Motorola DM 4600 та продукція українських виробників. Отже, підвищення кількості та
якості сучасних засобів зв’язку безумовно вплинуло на рівень системи військового управління наших
підрозділів, проте необхідно і далі нарощувати зусилля у цьому напрямі.
Яким’як С.В., к.військ.н., доцент
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

УРОКИ З ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА МОРІ
В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ДІЙ РФ
У сучасних умовах РФ постійно розширює масштаби та обсяги гібридного впливу на безпеку, зокрема й
у Азово-Чорноморському регіоні. Як відомо, РФ реалізує так звану “стратегію обмежених дій” – “strategy of the
limited actions”. Так, протягом 2018 року противник, застосовуючи гібридну технологію впливу на Україну, вів
дії щодо порушення морської економічної діяльності України та посилення власної військової присутності на
морі, зокрема:
у травні було завершено будівництво Керченського (Кримського) мосту, висота якого унеможливлює рух
суден типу “PANAMAX”;
у період з квітня по грудень 2018 року противник здійснив 737 затримок торговельних суден на підходах
до Керченської протоки (з обох сторін) та в Азовському морі, що призвело до зниження обсягу робіт у портах
Маріуполя та Бердянська на 20–30%;
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у квітні–травні 2018 року противник завершив формування міжвідомчого угруповання сил “з охорони
Керченського (Кримського) мосту та контролю судноплавства у Азовському морі та Керченській протоці”;
у травні–червні противник посилив угруповання сил в Азовському морі за рахунок перекидання
артилерійських катерів зі складу Каспійської флотилії.
Пропустивши в Азовське море у вересні 2018 року перший загін із двох суден забезпечення ВМС ЗС
України, 25 листопада 2018 року на підходах до Керченської протоки противник захопив у полон разом фз
екіпажами три військові кораблі ЗС України (2 бойові катери та судно забезпечення). Захоплення бойових
катерів та судна забезпечення ВМС ЗС України відбулось внаслідок: скоординованих дій міжвідомчого
угруповання сил противника; відсутності належної підтримки та бойового забезпечення наших сил, зокрема
авіаційної підтримки, винищувального авіаційного прикриття, застосування підрозділів сил спеціального
призначення; невиконання заходів самооборони військовими кораблями ВМС ЗС України, передбачених
нормами міжнародного морського права та законодавством України, зокрема Статутами ЗС України.
Аналіз гібридних дій РФ на морі дав змогу визначити такі загальні висновки:
противник розширює способи та форми гібридного впливу на Україну з використанням військової сили,
зокрема з гібридним застосуванням створених і розгорнутих угруповань сил (військ);
під час ведення гібридних дій противник застосовує спеціально створені міжвідомчі міжвидові
угруповання сил (військ);
веденням дій на морі противник негативно впливає на економічну діяльність України, міжнародне
судноплавство в межах зони відповідальності України на морі та намагається погіршити соціально-політичну
обстановку у приморських регіонах, у державі загалом та зіпсувати імідж України як надійного гаранта
реалізації міжнародного права на морі;
для протидії противнику на морі в умовах здійснення ним гібридних дій недостатньо мати способи та
форми застосування сил, що притаманні класичним підходам та видам дій – оборонним та наступальним
операціям (бойовим діям), необхідно мати такі, що дозволяли б в умовах гібридних дій постійно впливати на
противника, випереджувати його та своєчасно реагувати.
З метою удосконалення основ застосування сил оборони держави з урахуванням умов “гібридної війни”,
зокрема – для забезпечення розвитку основ застосування міжвідомчих (міжвидових) угрупувань сил (військ) на
морі в умовах гібридних дій противника, бачиться доцільним реалізація таких пропозицій:
1. В умовах постійних порушень противником норм міжнародного права, зокрема на морі, а також
користуючись рішеннями ООН щодо підтвердження територіальної цілісності України у межах визнаних
міжнародним співтовариством кордонах, держава та її сили безпеки і оборони повинні проводити сукупність
протигібридних спеціальних міжвідомчих операцій і не тільки в районі операції Об’єднаних сил, а й на морі.
2. Ці операції повинні мати як захисний характер, так і бути випереджувальними, активними,
визвольними, негативно впливаючими на економіку противника, його населення, війська (сили), бути
деморалізуючими, провокуючими на чергові злочини та караючими за нелюдяність і порушення
найважливіших прав людини та держав.
3. Кожній виявленій дії (операції) противника на морі, що має на меті гібридний вплив, має бути
протиставлена як захисна, так і проактивна випереджувальна морська операція.
4. На морі мають проводитися:
постійно триваючі операції із контролю обстановки у морських операційних зонах;
морські операції зі стримування;
морські точкові короткотривалі спеціальні операції із повернення під контроль держави об’єктів
морегосподарської діяльності;
морські операції зі здійснення негативного впливу на морську економічну діяльність противника тощо.
5. Уся сукупність операцій на морі має підпорядковуватися єдиній стратегічній меті дій сил оборони та
безпеки на морі. Ця сукупність операцій має реалізовуватися у межах єдиного замислу та плану стратегічної
спеціальної міжвідомчої операції із протигібридного впливу на противника та повернення під контроль
тимчасово окупованих територій.
6. У цій стратегічній протигібридній операції важливе місце займатиме використання дипломатичних,
політичних, інформаційно-психологічних, економіко-санкційних, військово-демонстраційних та інших заходів і
дій України спільно з її стратегічними іноземними партнерами – НАТО, ЄС, США. Серед цих заходів важливе
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місце мають зайняти постійні заходи співробітництва, зокрема міжнародні морські навчання у Чорному та
Азовському морях.
7. Кількість спільних із партнерами навчань у морі має зростати, а райони їх проведення –
розширюватися у бік центральної та східної частини Чорного моря. Доцільно було б започаткувати на підставі
рішення ООН міжнародну операції під егідою НАТО з контролю і захисту судноплавства у Чорному морі.
Наведені вище операції на морі (морські операції) певною мірою схожі за своїми цілями і змістом на ті
підходи, що притаманні операціям із реагування на кризу і відповідним типам об’єднаних морських операцій,
передбачених стандартами НАТО, зокрема Об’єднаною доктриною морських операцій НАТО (Allied Joint
Doctrine for Maritime Operations (AJP-3.1, Edition A Version 1, NATO Standardization office, 2016).
Для виконання завдань щодо ведення протигібридних дій необхідно мати відповідні спроможності. Слід
зазначити, що у Морській доктрині України на період до 2035 року, затвердженій Постановою Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1108, у розробленні якої брав безпосередню участь автор,
передбачено такі заходи щодо застосування та розвитку ВМС:
підтримання військово-морського потенціалу України на рівні, достатньому для забезпечення
стримування та відбиття зовнішньої агресії з моря, гарантованого захисту національних інтересів в окремих
районах Світового океану;
нарощення сил і засобів оборони держави з моря шляхом мобілізації, використання невійськових суден і
спеціального обладнання, причалів морських і річкових портів;
створення необхідного військового потенціалу в Азовському морі у мирний час та особливий період, у
тому числі кораблів (катерів) з ракетною зброєю, багатоцільових малорозмірних надводних платформ, зокрема
безекіпажних;
створення органів військового управління оперативного рівня у двох відокремлених операційних загонах
– в Азовському та Чорному морях, на які покладається підготовка та управління діями угруповання різнорідних
сил ВМС та міжвідомчих угруповань сил (військ).
Також напрями розвитку спроможностей сил викладено у Стратегії Військово-Морських Сил Збройних
Сил України 2035, презентованій у листопаді 2018 року командувачем Військово-Морських Сил.
Один із важливих заходів спільної протидії гібридним загрозам є організація, встановлення і
підтримання постійної взаємодії із питань моніторингу протигібридних дій (на міждержавному, державному,
військовому, науково-експертному рівнях), зокрема:
створення постійних робочих груп та алгоритмів їх роботи (порядок, час, реагування, взаємодія);
узгодження порядку обміну інформацією між координаційними центрами та центрами управління;
створення (розширення) експертного та наукового співтовариства;
створення в Україні центру вивчення гібридних дій (для проведення експертних оцінок, наукових
досліджень, консультацій, систематичних презентацій для керівництва, розроблення стратегій, планів).
Зазначені вище пропозиції, на погляд автора, дадуть змогу розширити уявлення про сучасні підходи до
протидії гібридним діям противника на морі, зокрема відійти від класичних оборонних і наступальних операцій
військ (сил) та, навпаки, наблизитися до розуміння сучасних міжвідомчих (міжвидових) операцій, їх
використання для досягнення стратегічних цілей у ході захисту національних інтересів України на морі, відсічі
і стримування противника з Азовського та Чорноморського морських напрямків, у тому числі спільно з НАТО
та іншими партнерами по боротьбі з гібридними загрозами з боку РФ для забезпечення міжнародної безпеки.
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СЕКЦІЯ 2.
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921 рр.:
ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Бабенко Л.Л., д.і.н., доцент
Полтавський
національний
педагогічний
університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава;
Вільховик О.В., к.і.н.
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя
Кричевського, м. Полтава
“ЧЕРВОНЕ КОЗАЦТВО” ЯК БІЛЬШОВИЦЬКА АЛЬТЕРНАТИВА
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУХОВІ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Тема воєнного чинника в Українській революції 1917–1921 рр. традиційно розглядається українськими
дослідниками у контексті причин її поразки. На тлі дискусій у Центральній Раді про доцільність створення
української армії більшовицька Росія розпочала агресію проти всіх новоутворених держав. Вона мала подібні
сценарії: державам оголошувався ультиматум, потім за їх межами на території Росії створювалися “совєтські
уряди” (Фінляндії, України, Польщі, Грузії). Далі розпочиналася зовнішня інтервенція російських військ
(Червоної гвардії, згодом – армії), що спиралася на “прохання” відповідних “совєтських урядів”. Таким чином,
як зазначає І Патриляк, іноземна агресія Росії маскувалася під внутрішню громадянську війну. Ігнорування
українського питання більшовиками випливало як з ідеї світової революції, так і з політико-економічних
міркувань. Останні чітко сформулював Г. Пятаков: “Ми не повинні підтримувати українців, оскільки їхній рух
не вигідний пролетаріатові. Росія не може існувати без українського цукру, промисловості, вугілля, зерна
тощо”.
У цьому контексті було логічним категоричне засудження функціонування національних збройних
формувань, авторитетним серед яких було “Вільне козацтво”. Лев Троцький у статті в “Известиях Ц.И.К.”
називав цю силу “оригінальною організацією буржуазної самооборони”, “фортецею шовіністичного
націоналізму”, а про невдачі червоноармійців на Звенигородщині писав: “Ця організація не тільки не допустила
нас у повіт, а навпаки сама перейшла до наступу і цим заподіяла чимало шкоди нашим військам. Дуже прикро,
що мені не довелося зруйнувати це гніздо, потопити в калюжі крові тих, хто посмів підняти руку на Червону
армію”.
Враховуючи гостроту політичної боротьби в Україні, російські більшовики намагалися якомога швидше
створити альтернативну збройну силу, яка б складалася з українців або принаймні декларувала захист їх
інтересів. Тому радянським керівництвом у грудні 1917 р. у Харкові було створено військову формацію –
“Червоне козацтво”. Український дослідник Я. Тинченко стверджує, що “з українців вдалося навербувати лише
одну сотню”. Інші бійці набиралися з харківських червоногвардійців – евакуйованих латиських робітників.
Улітку 1918 р. Червоне козацтво поповнилося сотнею інгушів із кавалерійського полку старої російської армії,
та інтернаціональним ескадроном з австрійських і угорських перебіжчиків.
За уточненими даними історика В. Савченка, основою для формування червонокозачого полку стали
300 бійців так званого 2-го українського запасного полку під командуванням Омеляна Волоха. Його бійці в ніч
з 27 на 28 грудня 1917 р. були роззброєні червоногвардійцями В. Примакова. Саме він у своїх спогадах
зазначав, що “на противагу петлюрівському “Вільному козацтву” організував полк Червоного козацтва
України”.
Отже, більшовицький проєкт збройного формування – Червоного козацтва – було створено на противагу
українському національному рухові – Вільному козацтву. Структурною побудовою воно не відрізнялося від
інших військових з’єднань більшовиків і водночас функціонувало як пропагандистсько-агітаційна структура.
Сформоване, озброєне й вишколене російськими комуністами Червоне козацтво складало невід’ємну частину
більшовицьких збройних сил, проводячи свої операції за єдиним загальноросійським планом. Діяльність
Червоного козацтва була спрямована не скільки на військове підкорення України, стільки на психологічне
оволодіння свідомістю українського народу в перехідний для більшовиків період. Свідченням цьому слугує те,
що після остаточного встановлення радянської влади в Україні Червоне козацтво зазнало численних
реорганізацій, аж до повної його ліквідації.
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Бойчук Б.М.,
Шевчук К.В.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
ПОЧАТОК СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ УГА
На початку формування та становлення боєздатної УГА перед вищим органом керівництва ЗС ЗУНР
Начальною Командою Галицької Армії (НКГА) постає завдання не лише з організації її бойових частин, а
насамперед розроблення чіткої системи управління бойовими підрозділами та частинами забезпечення.
Основною складовою системи управління стала система документно-інформаційного забезпечення.
У кінцевий період Першої світової війни інформаційна система (пошта, телеграф і телефон) у Галичині
перебувала в підпорядкуванні польської урядової адміністрації.
Після бурхливих подій у листопаді 1918 р. польське населення Галичини почало масово залишати свої
робочі місця в апараті зв’язку. Відповідно листова пошта і телеграф повністю припиняли свою діяльність. У
робочому стані залишався лише телефонний зв’язок, що обслуговувався українцями. Тому на першому етапі
боротьби галичан за державність весь тягар не тільки військового керівництва, а й управління краєм
здійснювався за допомогою телефонного зв’язку.
Однак навіть із цим зв’язком не все було гаразд. Постійні бойові дії на території Галичини призводили до
систематичного руйнування ліній зв’язку. Більшість стовпів, якими проходили лінії телефонного зв’язку, було
повалено, дроти порвано, що унеможливлювало користування ними. Наприкінці листопада 1918 р. понад 90%
телефонних ліній були непридатні для експлуатації. За браком навченого обслуговуючого персоналу лінії
телефонного зв’язку не завжди вчасно відновлювалися, а більшість зовсім не відновлювалися, що обмежувало
використання телефонного зв’язку для управління підрозділами під час ведення бойових дій.
Важка ситуація з телефонною мережею в Галичині не давала змоги уряду ЗУНР ефективно керувати
краєм як у військовій, так і в громадсько-політичній сферах. Тому для переобладнання та відновлення
контактної мережі для безперебійного телефонного і телеграфного зв’язку при НКГА було сформовано службу
зв’язку.
На першому етапі основна робота по відновленню системи зв’язку за відсутності кваліфікованого
персоналу лягала на плечі ентузіастів. Силами старшин служби зв’язку було зібрано велику кількість
технічного майна (польові комутатори, телефонні апарати, до того ж дуже різноманітні: австрійські, німецькі,
російські, американські; у штабах часто використовували цивільні апарати). Для здійснення військового
керівництва було споруджено військові телефонні і телеграфні станції, що з’єднали лініями зв’язку НК УГА з
бойовими групами, а командування груп з куренями. Для керівництва країною було встановлено постійний
зв’язок Уряду ЗУНР з усіма Окружними Командами і Повітовими Комісаріатами, з Директорією в Києві. З
іншого боку – через Будапешт і Відень було встановлено зв’язок із європейськими державами.
Отже, незважаючи на військові труднощі, нестачу кваліфікованих спеціалістів, служба зв’язку була
однією з важливих частин УГА, що забезпечувала управління НКГА країною, а війська та бойові групи
необхідною інформацією.
Виздрик В.С., д.і.н., доцент,
Мельник О.М., к.е.н., доцент
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
РОЛЬ М. МІХНОВСЬКОГО У БУДІВНИЦТВІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКА 1917 РОКУ
З особою М. Міхновського тісно пов’язана ідею створення української національної армії, за допомогою
якої відстоювали незалежність України. Наприкінці березня 1917 р. відбулася нарада “Українського
військового організаційного комітету”, де М. Міхновський виклал своє бачення щодо творення національної
армії. Наступним кроком М. Міхновського була пропозиція приступити до організації “Першого українського
охочекомонного полку ім. гетьмана Богдана Хмельницького”.
Наприкінці березня у Києві було створено “Український військовий клуб ім. гетьмана П. Полуботка”.
Його очолили М. Міхновський і його близький товариш хорунжий Л. Ган. Клуб ставив перед собою завдання:
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“Гуртувати в одній сім’ї вояків, лікарів і військових урядовців” і виховувати серед них і серед усього
українського народу усвідомлення значення і ролі армії у боротьбі народу за визволення.
У травні 1917 р. у Києві відбувся Військовий з’їзд, на якому були присутні 700 представників від
військових фронтових і тилових частин армії і флоту, і розглядалося питання створення українських збройних
формувань. Повернувшись до своїх частин, делегати з’їзду розгорнули активну роботу по українізації
військових частин. Через деякий час з’явилися нові українські полки: ім. Гонти в Умані, ім. Сагайдачного у
Житомирі, ім. П. Полуботка в Ростові-на-Дону, ім. гетьмана Мазепи у Саратові, Український Запорозький полк
у Москві.
Незважаючи на неприховану ворожість лібералів і соціалістів, у червні 1917 р. близьке оточення
М. Міхновського розпочало формування нового українського козачого полку. Основою його стали військові,
які прибули з Чернігова, Пензи та інших міст. Під впливом агітаційної роботи членів клубу ім. Полуботка вони
оголосили себе окремим військовим з’єднанням і заявили, що не виступлять на фронт доти, поки їх не визнають
“Другим Українським ім. гетьмана Полуботка Козачим полком”. Не піддалися солдати і на заклики
В. Винниченка, який відвідав полк і від імені Українського Військового Генерального Комітету просив
повернутися їх до своїх військових частин. Самостійники відкрито закликали до непокори УЦР, аргументуючи
своє рішення: “бо тут наш фронт, тут слід захищати свободу України”. 3 липня 1917 р. Центральна Рада
опублікувала II Універсал, де питання автономії України відкладалося на невизначений період. Саме в цей час
полуботківці, впевнившись у його безсиллі, під впливом офіцерів-самостійників вирішили змусити Українську
Центральну Раду проголосити самостійність, відмовитися від її “автономізму” і “федералізму” і перейти на
позиції самостійництва.
Ідеї М. Міхновського, висловлені на початку ХХ ст., не втратили актуальності й втілилися у реаліях
незалежної України.
Врублевський М.О.
Житомирський
військовий
імені С.П. Корольова, м. Житомир

інститут

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ АРМІЇ УНР
Військово-морські сили Української Народної Республіки та Української Держави – національний флот
Української Народної Республіки та Української Держави в 1917–1919 роках, відомі також під загальною
назвою “Український Державний Флот”.
Становлення військово-морських сил Української держави розпочалося після укладення Берестейського
мирного договору між УНР та Німеччиною. Основний внесок у розвиток українського Чорноморського флоту
було зроблено за часів гетьманату Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 року).
29 квітня 1918 року кораблі Чорноморського флоту перейшли під юрисдикцію Української Народної
Республіки. На той момент півтора сторіччя Північне Причорномор’я перебувало у складі Російської імперії, а
у портах на території України базувався Чорноморський флот. І це враховуючи те, що моряки-українці
складали 2/3 його особового складу.
У ході Української революції 1917–1921 років, у травні 1917 року Перший Всеукраїнський військовий
з’їзд визнав необхідність повної українізації Чорноморського флоту, тоді ж уперше було заявлено, що
Чорноморський флот має стати частиною збройних сил України. 12 липня 1917 року есмінець “Завидний” став
першим кораблем, над яким піднято синьо-жовтий прапор. 25 (12) листопада 1917 року у зв’язку з
проголошенням ІІІ Універсалом Української Народної Республіки багато кораблів підняли українські прапори,
а в Севастополі відбувся велелюдний парад за участю військових.
Про перехід на бік української влади заявили команди низки великих військових кораблів, зокрема
крейсера “Пам’ять Меркурія” та лінкора-дредноута “Воля” – найпотужнішого корабля Чорноморського флоту.
У грудні 1917 року більшовикам вдалося захопити владу на Чорноморському флоті. Задля закріплення
свого режиму вони вдалися до масового терору, згадуваного очевидцями під назвою “варфоломіївські ночі”. За
різними оцінками, тільки 23–24 лютого 1919 року в Севастополі були вбиті 600 осіб – морських та сухопутних
офіцерів, членів їхніх родин, жителів міста. 23 лютого 1918 року більшовики стратили лідера
кримськотатарського руху Номана Челебіджихана.
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У 20-х числах квітня 1918 року Кримська група військ УНР під командуванням підполковника Петра
Болбочана разом із німцями звільнила Крим від більшовиків: 22 квітня українські війська зайняли Джанкой,
24 квітня – Сімферополь, 25 квітня – Бахчисарай.
Завершилось існування військово-морських сил УНР на Чорному морі після зайняття півдня України
Добровольчою армією та Антантою (грудень 1918 – літо 1919).
Із початку 1919 року розпочинається тривалий період боротьби на суходільних фронтах, у зв’язку з чим
головною справою морського міністерства стало створення боєздатних полків морської піхоти та сухопутних
підрозділів: 1 та 2 Гуцульські полки морської піхоти, Дніпровська флотилія, Дніпровський флотський
півекіпаж, бронепотяг “Чорноморець”. Їх особовий склад взяв активну участь в боротьбі за українську
державність.
Підрозділи Морської піхоти УНР існували до кінця 1921 року. Органи управління флотом були
розформовані наприкінці 1924 року.
Гапеєва О.Л., к.і.н., с.н.с.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр.
ЯК ОБ’ЄКТ РОСІЙСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ
Відповідно до Стратегії національної безпеки України (2015 р.) в умовах ведення “східним сусідом”
неоголошеної війни проти нашої держави одним із пріоритетів інформаційної безпеки “…є протидія
інформаційним операціям у гуманітарному просторі України, запобігання маніпуляції історичною свідомістю,
захист національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства”.
Загальновідомо, що історія незалежної України є сферою цілеспрямованого впливу зі сторони
пропагандистських структур, історичних шкіл та окремих представників наукової громадськості Російської
Федерації (далі – РФ).
Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених історичній політиці РФ та використанні
основного наративу – Другої світової війни, оцінка та тлумачення подій Української революції 1917–1921 рр. у
контексті інформаційно-пропагандистської діяльності РФ залишилися поза увагою вітчизняних науковців. При
цьому слід згадати низку виступів й інтерв’ю українських вчених протягом 2002–2010 рр., пов’язаних із
спробами перегляду української історії російськими науковцями.
Аналіз оприлюднених матеріалів науково-практичних конференцій, колоквіумів, інтерв’ю та виступів
провідних російських істориків щодо подій 1917–1921 рр., а саме: підкомісії з питань гуманітарного
співробітництва спільної російсько-української комісії із співробітництва (2002 р.); дослідницької програми
“Україна і Росія: історія та образ історії” (2005 р.); Міжінститутського академічного семінару “Україна і Росія у
1917–1922 рр.: соціальне та національне у революції” (2008 р.) дає підстави стверджувати, що, заперечуючи
події Української революції 1917–1921 рр. як процес відновлення української державності та формування
української ідентичності, російські історики оцінюють ці події як внутрішній громадянський конфлікт, а
відмова визнання особливості Української революції і заперечення факту більшовицької інтервенції на
територію України, які поширюють російські науковці у наукових колах та засобах масової інформації,
займають певне місце поряд із фальшуванням інших подій історичного минулого України.
Слід зауважити, що інформаційний пресинг зі сторони РФ суттєво посилився після Революції Гідності.
Зокрема, у квітні 2014 р. у рамках наукових заходів “Від жовтня 17 до жовтня 17” відбувся Круглий стіл за
темою “Війна, революція та Україна” на базі Московського державного університету імені М. Ломоносова.
Центром уваги учасників стали події революції 1917–1922 рр, оскільки, “… без дослідження витоків
революційних подій та їхнього впливу на сучасну історію України неможливе всебічне вивчення питань
сьогодення”.
На противагу інформаційним закидам російських політиків й істориків під керівництвом Кирила
Глушка в Україні створено сайт “Likбез. Історичний фронт” для спростування історичних міфів і стереотипів
щодо території України та її формування як держави. Наповнення сайту містить перевірену фактичну
інформацію з історичних досліджень українських та російських вчених, що побачили світ за останні роки.
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Двірна К.П., к.і.н.
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

університет

УНР ТА УКРАЇНСЬКА ДАЛЕКОСХІДНА РЕСПУБЛІКА (1917–1918 рр.):
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
З моменту створення Центральної Ради в Далекосхідному регіоні розпочалися національно-демократичні
процеси, що мали особливі тенденції розвитку. Однак протягом вказаного вище періоду проявляються певні
взаємовідносини та взаємовпливи УНР та створеної Української Далекосхідної республіки у напрямі
національного державотворення. Вивчення цих процесів і визначають актуальність теми дослідження.
До проблеми визвольних змагань цього періоду проявляли науковий інтерес дослідники М. Андрусяк,
В. Кубійович, В. Сергійчук та ін.
На основі порівняльного аналізу автор ставить за мету розкрити причини виникнення УНР та
Української Далекосхідної республіки, виявити особливості національного руху на Далекому Сході та на
теренах України у боротьбі за самостійність та незалежність.
Лютнева революція 1917 року призвела до краху самодержавства у Російській імперії та створила
сприятливі умови для розгортання національно-визвольних змагань за незалежність та державність її народів.
Створення та діяльність Української Центральної Ради (17 березня 1917 року), прийняті нею Універсали
демонструють складні процеси боротьби за владу, а після повалення Тимчасового уряду та приходу до влади
більшовиків – проголошення Української Народної Республіки. Четвертий універсал Центральної Ради заклав
підвалини державотворення та розбудови УНР в економічній, політичній, культурно-релігійній сферах, а також
військовому будівництві.
Національне державотворення не оминуло і українців, які мешкали на російському Далекому Сході
(Зеленому Клину), адже серед 1,5 млн населення цього регіону близько мільйона були вихідцями з України.
Навесні 1917 року, так само як і на території Середньої Наддніпрянщини, на Далекому Сході розгортається
національний рух, створюється мережа українських громадських організацій – учительські спілки, військові
ради, товариство “Просвіта”, професійні об’єднання тощо. 30 квітня 1917 року тут виходить перший
український часопис “Українець на Зеленому Клині”, де друкувалися тексти Центральної Ради, резолюції ІІ
Військового з’їзду в Києві тощо. Однак віддаленість від України, слабкі контакти новоствореної Крайової Ради
з Українською Центральною Радою, відсутність єдиних поглядів серед керівництва на перспективу розвитку
Зеленого Клину та його збройних формувань, а також сильна протидія російського елемента в цьому регіоні
досить негативно впливали на процеси державотворення.
24 червня 1917 року відбувається Перший загальний Всеукраїнський з’їзд діячів і громадянства Далекого
Сходу, де вперше постало питання надання національно-культурної автономії для українського населення
краю, організацію українських військових частин та керівних структур. Уже восени 1917 року для захисту
Східно-Китайської залізниці були створені два окремих українських курені (біля 1000 осіб), що в грудні
1917 року були відправлені в Україну. Лідери українського руху Зеленого Клину помилково робили ставку на
УНР та були переконані в тому, що як тільки Україна стане незалежною державою, то Зелений Клин
відокремиться від Москви. Саме тому й були організовані виїзди в Україну для її оборони; перша сотня виїхала
у червні 1917 року з Владивостока, друга восени з Харбіна. Згодом виїздили й інші відділи, поки шлях не був
закритий більшовиками.
У січні 1918 року відбувся Другий Всеукраїнський з’їзд у Хабаровську, де було прийнято звернення до
Центральної Ради про питання визнання Зеленого Клину частиною УНР.
Ще з початку 1918 року територія Зеленого Клину опинилася у вирі боротьби з іноземною інтервенцією,
з’єднань Червоної Армії, армії адмірала О. Колчака, збройних формувань отамана Г. Семенова тощо. Це
негативно вплинуло на український національний рух та діяльність організацій.
Важливою подією краю стала дата 7 квітня 1918 року. У цей день у Хабаровську відбувся ІІІ
Всеукраїнський з’їзд, на якому було прийнято рішення про створення Української держави на Тихому океані та
формування української армії Зеленого Клину. 14 грудня 1918 року Українська Далекосхідна Крайова Рада
призначила Б. Р. Хрещатинського отаманом Далекосхідного українського війська. Головним гаслом
Української Далекосхідної республіки стало: “Всі на захист України”, а гімном – “Ще не вмерла Україна”.
Увесь час новостворена структура виношувала ідею об’єднання з Українською Народною Республікою, а ще до
1918 року мала здійснити переселення українців Зеленого Клину до України. Принципові засади Конституції на
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Далекому Сході були розроблені членом Українського Далекосхідного Секретаріату І. Гадзаманом та схвалені
на Четвертому Українському Далекосхідному з’їзді ( 25 жовтня – 1 листопада1918 року). (Центральна Рада
розробляє та схвалює Конституцію УНР у період державного перевороту 29 квітня 1918 року. – прим. авт.)
Державотворчі процеси на Далекому Сході протягом 1917–1918 рр. та в УНР були досить подібними.
Ідеологічне протиборство, відсутність чітких політичних орієнтирів, встановлення двовладдя, а подекуди і
тривладдя, болісний процес створення української армії стали вагомими чинниками у боротьбі за незалежність,
парламентаризм та конституційність у занадто віддалених один від одного регіонах. У своїй політичній
стратегії керівництво Далекосхідної республіки мало велику надію на допомогу Української Народної
Республіки, прагнуло до єднання та спільної боротьби, однак цього не відбулося.
На етапі створення та діяльності Центральної Ради найзапеклішим її ворогом стали більшовики, які не
визнавали її як повноцінну владу, утверджували диктат єдиної більшовицької партії та її ідеології, а також
політичні та військові сили, що прагнули реанімувати монархію, відновити “єдину і неділиму” Російську
імперію. Українська Далекосхідна Республіка не була повноцінно сформована та не мала перспективи розвитку
в силу протиборства з аналогічним ворогом – білогвардійцями та більшовиками. 10 листопада 1922 року
відбулась повна ліквідація республіки.
Дяченко А.Ю.
Військовий
інститут
телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВСТАНСЬКИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ
Під час Першої Світової війни становище українського народу було досить скрутним. Українці не лише
воювали по обидва боки фронту, а й страждали від голоду та репресій влади, залишаючись мирним населенням
в тилу. Саме це стало каталізатором розгортання революції 1917–1921 років, що стала символом незламності та
єдності духу українського народу, доказом його національної самосвідомості та прагнення до відновлення
власної держави. Але за звільнення України з-під влади Російської та Австро-Угорської імперій боролися не
лише політичні сили, а й звичайні українці, піднімаючи повстання та організовуючи військові формування.
На початку революції 1917–1921 років політичні сили українців розділилися на дві основні течії:
автономісти та самостійники. Останні були кардинально налаштовані у вирішенні питання щодо отримання
Україною незалежності. Втрачаючи вплив на військовий рух, у липні 1917 самостійники підбурили на
збройний виступ полк імені П. Полуботка. Полуботківці захопили низку об’єктів у центрі Києва і закликали
Центральну Раду взяти владу до своїх рук, проте українські лідери засудили їхній виступ.
Після введення у 1918 році німецько-угорських військ на територію України невдоволені скасуванням
земельного розподілу та запровадженням фіксованих цін на зерно селяни піднімають збройні повстання
(січневе, антигетьманське тощо). Їх вдається придушити за активної участі німецьких та австро-угорських
військ. За оцінками німецького командування, влітку 1918 року до повстань та партизанської боротьби
більшою чи меншою мірою були причетні 10–12% селян. Починається розгортання масового селянського
повстанського руху, однією з ознак якого стане вороже ставлення до будь-якої влади.
У квітні 1919 року за підтримки правих політичних партій командувач Волинської групи військ отаман
Володимир Оскілко спробував усунути від влади Директорію УНР та сформований нею лівий уряд і передати
владу лідерові ЗУНР Євгену Петрушевичу.
Український повстанський отаман Никифор Григор’єв підняв свою дивізію на виступ проти “комісарів з
московської обжорки” (Вишневецького та інших). До збройного повстання у травні 1919 приєдналися інші
підрозділи Червоної армії (переважно сформовані з українців) та повстанські загони.
У січні 1921 року на території Польщі Генеральний штаб армії УНР створив Повстансько-партизанський
штаб, що здійснював підготовку повстання в Україні проти більшовицького режиму. У березні 1921 року у
Києві було створено підпільний Центральний український повстанський комітет (ЦУПКОМ), що координував
діяльність найбільших повстанських загонів та готував їх до загальноукраїнського повстання. Кількість
повстанців в Україні оцінюється в 40 тисяч осіб.
За наказом Повстансько-партизанського штабу три похідні групи вояків армії УНР – Волинська,
Подільська і Бессарабська, загальною чисельністю близько 1,5 тисячі осіб – прориваються через кордон на
територію Радянської України з метою підняти повстання. Невдале завершення Другого Зимового походу
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(листопад–грудень 1921 року) ознаменувало завершення Української революції та першого етапу національновизвольної боротьби.
Таким чином, значна кількість вищеперерахованих повстань народних мас говорить про скрутне
становище українців за часів революції, спричинене непослідовною політикою влади, що призвела до активної
боротьби населення проти чинної влади, яке мало б стати її підтримкою; а також показує наслідки того,
наскільки важливим в існуванні держави є питання формування регулярної армії держави, адже саме її
відсутність і стала однією з основних причин поразки українського народу в ході революції.
Заруба О.Г., к.військ.н., доцент
Національна академія Служби безпеки України,
м. Київ
РОЛЬ НАФТИ У КОНФЛІКТАХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ МІЖ 1917 І 1921 рр.
Ґенеза та логіка українсько-польської війни 1918–1919 років, подальшої польсько-радянської війни
1920 року та всіх подій 1917–1921 рр. має не тільки політичне, а й економічне підґрунтя. У 1910 році Галичина
була третім поставником нафти у світі (хоча варто зауважити, що вона швидко втратила ці позиції у змаганні з
Мексикою, Венесуелою та іншими країнами). Розміщення іноземних капіталів у компаніях, що займалися
видобутком нафти, необхідність сталої роботи нафтопромислів, національність акціонерів відігравали свою
роль у перемовинах переможців Першої світової війни щодо того, кому віддати Східну Галичину – українцям,
чи полякам.
Боротьба за галицьку нафту йшла між країнами Антанти та Троїстим союзом, хоча всередині цих
коаліцій йшло змагання між окремими країнами за долю видобутку нафти. Українсько-польська війна
розділила Галичину на Східну і Західну зі свердловинами та нафтопереробними заводами в обох частинах. У
цій війні нафта для обох сторін стала джерелом фінансування і оснащення армії. Перемовини між Угорщиною
та ЗУНР у 1918 р. дали змогу українцям купляти зброю та боєприпаси за ціною 8 вагонів нафти за один вагон
боєприпасів. Аналогічні перемовини були проведені з урядом Чехії. Проте реальний обмін найімовірніше так і
не відбувся.
17 березня 1919 р. на “Раді чотирьох”, беручи до уваги питання нафтових родовищ, було запропоновано
заключити перемир’я у цій війні. Проте кілька місій щодо перемир’я не досягли успіху. Окупація Східної
Галичини Польщею поклала край у ваганнях країн Антанти кому надати перевагу і поставила їх перед
необхідністю визнати “доконані факти”.
Ще 23 грудня 1917 р. на франко-британській конференції було досягнуто згоди поділити зони впливу
між країнами. До англійської зони відійшли Дон, Кубань, Кавказ, Вірменія, Грузія, Курдистан, до французької
– Польща, Бессарабія, Україна, Крим. Логіка такого поділу опиралася і на нафтові інтереси двох країн.
Такому підходу опиралася Німеччина. У грудні 1916 року перед окупацією ¾ території Румунії
Німеччиною на вимогу Британії у Румунії було знищено близько 1500 нафтових свердловин та приблизно
1000 цистерн для зберігання нафти. Позбавлена своєї нафтової бази в Румунії Німеччина дивилася на Схід і на
Україну не лише як на продовольчу базу, а й як на “місток”, дорогу до нафти Кавказу. Саме тому німці
виступили фактично союзниками українців після Берестейського мирного договору, а німецькі війська увійшли
на територію України разом із українською армією.
Таким чином, у сучасній “гібридній війні” Росії проти України енергетичні ресурси та засоби їх
транспортування (газ, газотранспортна система України) знову слугують як приводом, так і економічною
зброєю. Дехто вбачає причину нинішньої війни у заволодінні територіями на Донбасі, багатими сланцевими
газами. Ці фактори варто враховувати у подальшій стратегії дій України.
Карабардін А.В.
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ
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ГАЙДАМАЦЬКИЙ КІШ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СПРОТИВУ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ БІЛЬШОВИЦЬКІЙ АГРЕСІЇ
Сьогодні, в умовах, коли незалежність України випробовується на міцність, українському соціуму
доречно згадувати військові успіхи минулих поколінь задля активного формування історичної пам’яті нації, яка
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сприятиме консолідації українського народу. Одним із таким успіхів є вдалі військові акції Гайдамацького
кошу Слобідської України в період Української революції 1917–1921 років.
Гайдамацький кіш Слобідської України був сформований за власною ініціативою колишнього
Генерального секретаря військових справ Центральної Ради Симона Петлюри у Києві, і невдовзі став
найбоєздатнішим військовим формуванням. Штаб знаходився у приміщенні колегії Павла Галана на
Фундуклеївській вулиці (нині музей Української літератури на вул. Б. Хмельницького). Назва військового
формування відповідала головній його меті: очищенню Слобожанщини, а відповідно Харкова від російськобільшовицької окупації. До коша Петлюри почали зголошуватися поодинокі вояки з різних українізованих
частин та вільного козацтва. Всі вони прагнули активних дій у боротьбі з більшовиками, чого не бачили у своїх
підрозділах. Кожний, хто вступав у гайдамаки, мав пройти певний ритуал: відповісти на запитання: 1) якої віри,
2) якої національності, 3) чи визнає самостійну Україну, а потім підписатися під 10 гайдамацькими заповідями,
зміст котрих був: боротися до кінця життя за визволення України, бути захисником свого народу, повна
підлеглість своїм старшинам і т.д.
Завдяки авторитету Симона Петлюри склад військового формування дедалі збільшувався. Коли цифра
Гайдамацького коша сягнула близько 200 вояків, було утворено пішу сотню пів сотенного Юрія Виноградова та
Кінну отаманську сотню хорунжого Євгена Ляховича. Ці сотні були об’єднані в курінь і за кольором шликів
були названі куренем Червоних гайдамаків (командир – сотник Омелян Волох). Після боїв за станцію Гребінка
(14.01.1918 р.) зі старшин і вояків Другої Української військової школи у кількості 150 осіб було сформовано
курінь Чорних гайдамаків на чолі з сотником Никифором Блаватним. Ці два підрозділи й сформували
Гайдамацький кіш Слобідської України.
Значущим військовим успіхом Гайдамацького кошу є оборона Києва у січні 1918 року. Війська Петлюри
фактично вирішили долю боїв за столицю і відіграли головну роль у ліквідації більшовицького повстання у
Києві, епіцентром якого був завод “Арсенал”, мета якого полягала у захопленні міста до підходу російських
військ, або хоча б перетягуванні українського війська з фронту, щоб полегшити наступ російських військ на
Київ. У даному випадку для нас цікаві спогади сучасників. Зокрема, офіцер російської армії Василь Іванис
зазначає: “У вирішальний момент Раду не було кому захищати, крім добровільних формувань, – Гайдамацького
Коша Слобідської України Симона Петлюри і Куреня Січових Стрільців Євгена Коновальця, зведеного загону
студентів і учнів військових шкіл Києва”. У той час, коли було потрібно взяти ініціативу в свої руки та
захистити Київ від загарбників, Петлюра разом із Гайдамацьким кошем намагався не дати більшовикам
заволодіти містом. Навіть за оцінками радянських воєначальників, зокрема Антонова-Овсієнка, Гайдамацький
кіш Слобідської України відіграв в обороні Києва домінуючу роль. Саме такий військовий успіх, як усі йому
подібні, що мали місце в нашій історії, сприяють активній кристалізації історичної пам’яті, що, у свою чергу,
сприятиме активному розвитку української державної ідеї.
Клименко В.С., к.політ.н., доцент,
Горєлов В.І., к.і.н.
ORCID: 0000-0003-3958-6697
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ДЕРЖАВИ АНТАНТИ Й УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917–1921 рр.
Знесилені Першою світовою війною Російська та Австро-Угорська імперії розпались, виникли нові
суверенні держави, серед яких і Україна. Національно-визвольні сили України на початку 1917 р. прагнули
зберегти федеративні зв’язки з Росією, але продовження імперіалістичної політики Тимчасовим урядом,
тоталітарність більшовицької влади, заперечення нею права України на самостійність, військова агресія Ради
народних комісарів на чолі з В. Леніним проти України змусили молоду державу шукати підтримки у західних
країн. Проте держави Антанти підтримували антибільшовицькі сили в боротьбі за відновлення єдиної і
неділимої Росії. Отже, ні Схід, ні Захід не збиралися сприймати українців як окремий етнос, здатний формувати
свою власну державу.
Не запропонувавши Україні жодної реальної допомоги в умовах більшовицької інтервенції, Англія,
Франція, США та Італія 18 січня 1918 р. висунули їй ультиматум: продовжувати війну, не підписувати
сепаратного миру, не вступати у відносини з ворогами країн Згоди, формувати збройні сили лише під наглядом
союзників, діяти спільно з Росією та Румунією проти австро-німецького блоку. Країни Антанти не засудили ні
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інтервенцію проти України, ні масовий терор і погроми червоних банд Муравйова. По суті, окупація України
більшовиками відбулася за мовчазної згоди Антанти.
Негативно поставилась Антанта до проголошення 22 січня 1918 р. IV Універсалу, проголошення
самостійної, ні від кого незалежної, вільної, суверенної Держави Українського Народу. Після підписання БрестЛитовського мирного договору були негайно відкликані її офіційні представники в Україні. Консули Англії,
Франції та США в березні 1918 р. відбули з Києва й Одеси до Москви і на Дон. Антиукраїнська політика,
пояснювана “Брестом”, проводилась країнами Антанти протягом усього періоду 1918–1921 рр. Спроби
української дипломатії нормалізувати відносини в післябрестський період закінчувались провалом. Водночас з
радянською Росією, Румунією, Польщею, балтійськими державами, теж учасниками Бреста, відносини Антанти
тривали і розвивалися.
Відновивши свою державність і отримавши значну допомогу від країн Антанти, Польща не визнала
незалежності ЗУНР і прагнула повернути західноукраїнські землі під свою владу. Значну допомогу у здійсненні
польських задумів надала Антанта, що вирішила за рахунок роздачі західноукраїнських земель новоствореним
державам – Польщі, Чехословаччині, Румунії – створити “санітарний кордон” проти більшовицького режиму.
Спроби української делегації на Паризькій мирній конференції добитися включення всієї території України до
“санітарного кордону” не знайшли підтримки. Знову інтереси українців приносились у жертву “великої
політики”. Антанта і Росія спільно ділили сфери впливу у Східній Європі. Великі держави надали допомогу не
Україні, а прийняли рішення посилити присутність польських, румунських і чеських військ у Галичині,
Трансильванії, Буковині, Закарпатті.
Незважаючи на постійну нестачу зброї, боєприпасів і амуніції, Українська Галицька армія у січні–травні
1919 р. поступово витісняла польську армію з Галичини. Однак успішний наступ української армії був
зупинений за вимогою Паризької мирної конференції. На український фронт у Галичину і Волинь була
перекинута сформована у Франції 80-тисячна армія генерала Й. Галлера, що кардинально змінило
співвідношення військових сил. У червні 1919 р. Вища Рада Антанти, побоюючись наступу більшовицьких
військ за Збруч, погодилася на тимчасову окупацію польськими військами Східної Галичини. Упродовж
1920–1923 рр. уряд ЗУНР і президент Є. Петрушевич постійно ставили перед Лігою Націй, Вищою Радою і
Радою Послів держав Антанти питання про ліквідацію польського окупаційного режиму на території
республіки і відновленні незалежності ЗУНР. Однак лідери Антанти не захотіли справедливо вирішити цю
проблему.
У критичний момент, коли під загрозою було саме існування української державності й навіть
українського народу, політичні й військові сили УНР і ЗУНР змушені були маневрувати, використовувати
суперечності між великими країнами, демонструвати свою прихильність то до однієї, то до іншої впливової
держави. Ті, у свою чергу, прагнули використати Україну у своїх інтересах, але жодна з них не визнавала
Української держави.
Визвольні змагання українського народу в 1917–1921 рр. зазнали поразки. Втрата української
державності зумовлена, насамперед, внутрішніми проблемами, однак вирішальними чинниками поразки стали
зовнішні. Усі народи Східної Європи – поляки, чехи, серби, румуни, естонці, латиші, литовці – добилися
визволення, і тільки українцям не вдалося зберегти свою незалежність. Великі держави Європи і США
проводили політику невизнання незалежної України, підтримували всі антиукраїнські сили. У новому порядку
в Європі українська нація не здобула визнання і була “четвертована” на користь Росії і країн Антанти. Західні
землі дозволили захопити Польщі, Чехословаччині й Румунії, а Росія за допомогою Антанти повернула собі
основні території колишньої імперії. На більшій частині України в складі СРСР було встановлено тоталітарний
режим, а демократичні держави не помічали голодоморів, репресій, депортацій українського народу,
придушення руху опору, економічного визиску України.
На жаль, найбільший урок, який людство виносить з історії, це ігнорування її уроків. Роки незалежності
Української держави засвідчили, що провідні західні держави не завжди розуміють геополітичного значення
України, не реагують на агресивні заяви, наміри та дії деяких її сусідів, забули обіцянки гарантувати
територіальну недоторканність і цілісність держави за відмову від велетенського ядерного потенціалу. Отже, не
буде зайвим нагадати, що така політика свого часу призвела до включення України до складу СРСР, переділу
мапи світу не лише у 20–30-ті роки, а й після Другої світової війни.
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Інститут Служби зовнішньої розвідки України,
м. Київ
ПЕТРО ПІЛЯЙ – ЖИТТЯ В БОРОТЬБІ
Плин часу, буремні події минулого століття призвели до того, що інформація чи матеріали про багатьох
борців за незалежність України, у тому числі учасників Визвольних змагань 1917–1921 рр., були втрачені,
знищені або розпорошені по світу. Проте ці люди, які пов’язали своє життя з боротьбою за українську
державність, заслуговують на нашу пам’ять і пошану.
Одним із таких борців за волю України був уродженець Київщини Петро Хомич Піляй, який пройшов
через вир подій того часу в Україні і життя якого було перервано в Латинській Америці.
Інформація про Петра Піляя, що збереглася, носить неповний, фрагментарний характер. Це – декілька
публікацій у часописах української діаспори за кордоном, нечисленні згадки в архівних матеріалах, особисті
світлини і документи самого П. Піляя, що збереглися. Навіть вони дають певне уявлення про його непростий
життєвий шлях, про осіб, які були його сучасниками і соратниками по боротьбі. До числа останніх належали
отаман Іван Трейко, зв’язкова Повстансько-партизанського штабу Маруся Басарабенко, полковник армії УНР
Іван Литвиненко.
Відомо, що народився Петро Піляй 30 вересня 1897 року в містечку Паволочі Сквирського повіту. Був
мобілізований до російської царської армії. З утворенням УНР перейшов до українського війська. У публікаціях
закордонної української преси згадується, що у період УНР деякий час П. Піляй був особистим водієм
Головного отамана Симона Петлюри. Мав військове звання хорунжий.
Після 1921 року діяльність П. Піляя пов’язана з діяльністю екзильних українських державницьких
структур у Польщі та повстанським рухом в Україні.
Одним із найближчих його соратників був Іван Трейко, з яким вони по завданню Державного Центру
УНР у січні 1922, лютому 1923 і травні 1924 року нелегально переходили польсько-радянський кордон і брали
участь в організації і діяльності повстанського руху на півдні Київської, Житомирської та Вінницької областей.
У 1922 році П. Піляй із польськими документами, де зазначалося, що родом його діяльності була
торгівля, прибув на територію Польщі на постійне проживання.У посвідченні, виданому у березні 1927 року
старостою Ровенського повіту, що збереглося, вказується, що П. Піляй був направлений на проживання до села
Самостріли цього ж повіту. Відомо, що в цьому ж селі в ті роки проживав після виїзду з України відомий діяч
українського повстанського руху отаман Іван Трейко. Цілком ймовірно, що тодішнє місце помешкання Петра
Піляя в той час визначалося в тому числі і цією обставиною.
Пізніше П. Піляй певний час проживав у Рівному, де брав активну участь у житті української громади. Є
підстави вважати, що П. Піляй мав відношення до діяльності розвідувальних пунктів на польсько-радянському
кордоні, розташованих на теренах Рівненщини. У першій половині 30-х років він був заступником голови
відділу Українського Центрального комітету в Рівному. А головою зазначеного відділу на той час був
полковник Іван Литвиненко, який за дорученням ДЦ УНР у той період також очолював контрольнорозвідувальний пункт (КРП) військової спецслужби в Рівному (до 1935 p.). На той час на Рівненщині вже діяла
мережа розвідувальних пунктів у польсько-радянському прикордонні, створених при сприянні польської
розвідки другою секцією (військовою спецслужбою) Генерального штабу Військового міністерства уряду УНР
в екзилі.
Петро Піляй до кінця своїх днів зберіг візитку Івана Литвиненка, на якій рукою останнього було
написано повідомлення Піляю. У візитці вказано, що “Іван Літвіненко – полковник б. Армії УНР,
уповноважений УЦК на повіт Рівненський”.
У 1937 році П. Піляй з дружиною та дочкою виїхав з Польщі до Парагваю на постійне проживання, але й
там він продовжував брати активну участь у житті української громади, підтримуючи сили державницького
спрямування.
Хорунжий Петро Піляй за свою діяльність був нагороджений Хрестом Симона Петлюри. В
опублікованому реєстрі нагороджених Хрестом Симона Петлюри за участь у збройній боротьбі за державність
України під проводом Головного Отамана Симона Петлюри 1917–1921 рр. він значиться за номером 1068. Хоча
у ранішніх публікаціях вказувалося, що після загибелі Петра Піляя в його особистих речах був знайдений Хрест
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Симона Петлюри з номером 1001 та іменна грамота за тим же номером на його ім’я про нагородження цією
нагородою.
Петро Піляй був вбитий за нез’ясованих обставин поблизу міста Енкарнасьйон у Парагваї у грудні
1950 року. Дружина та дочка потім проживали в Аргентині, де й поховані.
Кравчук М.В., к.ю.н., доцент
Тернопільський
національний
університет, м. Тернопіль

економічний

ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ (1917–1921 рр.):
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Наявність власної армії є найважливішим атрибутом держави. Саме цей державний інститут покликаний
гарантувати сутнісну визначальну рису держави – суверенітет. Держава, в якій не забезпечений суверенітет, є
квазідержавою. Тож, розбудова національної армії є невід’ємним елементом державотворення. З огляду на це
досвід формування українського війська на початку ХХ ст. є цінним, а тому потребує прискіпливої наукової
розвідки. Крилаті слова класиків: “Хто не враховує повчальні уроки минулого, той їх повторює в самих
негативних формах” переконливо підтверджені нинішнім соціально-політичним станом. Аналіз розбудови
Української держави у добу УЦР, Гетьманату П. Скоропадського, ЗУНР, Директорії УНР та її армії свідчить,
що події столітньої давності повторюються сьогодні, а отже дослідження здобутків та упущень попередників є
особливо актуальними для України, яка веде “гібридну війну”. І не випадково цій тематиці присвячені праці
багатьох вчених (В. Голубка, В. Задунайського, О. Копиленка, Б. Якимовича, О. Кузьмука та ін.), однак повного
її наукового опрацювання ще не здійснено.
Визначальною особливістю державотворення України у цей період було те, що його рушійною силою
виступили українські військовики, а каталізатором національно-визвольного руху стала Перша світова війна, на
фронтах якої перебувало близько чотирьох млн українців. Саме вони протестували проти національного
поневолення, об’єднавшись, створювали клуби, ради, комітети, формували окремі військові підрозділи і таким
чином запровадили своєрідний спосіб відродження нації – “українізацію”. Українізація російської армії стала
однією із основних форм створення Армії України. Могутні протести вояків-українців були основним
елементом багатотисячних маніфестацій під жовто-блакитними прапорами по всій Росії, що призвело до
формування 4.03.1917 Української Центральної Ради. УЦР як координаційний центр українських політичних
сил, а після її легітимізації Всеукраїнським національним конгресом як вищий представницький орган
українського народу заклала фундамент Української держави попри протидію Тимчасового уряду, оголошення
ультиматуму і ведення проти неї “гібридної війни” більшовицьким Раднаркомом. На жаль, військове
будівництво УЦР відбувалося під пацифістським гаслом “ні українському мілітаризму”, проголошеним її
соціалістичним проводом. Тож у критичний період серед сотень військових формувань не знайшлося
достатньої потуги для військового захисту ЦР.
Державницькі основи, закладені УЦР, впроваджувалися у наступні етапи генезису Української держави.
Так, план розбудови Армії УЦР, розроблений міністром військових справ О. Жуковським і начальником ГШ
О. Сливинським, продовжував реалізовуватися під час Гетьманату, адже О. Сливинський залишився на посаді.
Втім, кадровому генералу П. Скоропадському не вдалося розбудувати Армію Гетьманату, й зокрема через
протидію німецького командування, запрошеного Центрально Радою. Особливими рисами Армії Директорії
був її отаманський характер та матеріально-технічна скрута, як і в Армії ЗУНР.
Отже, аналіз державотворення України підтвердив, що втрату власної держави на початку ХХ ст.
спричинило нехтування ефективним національним військовим будівництвом. Сучасні державники повторили
історичні помилки попередників. Могутня військова група, що перейшла від Радянської Армії чисельністю
700 тис. військовиків була скорчена до 139 тис. осіб. Матеріальна-технічна база ЗС України вартістю 90 млрд
дол. більш як на половину була розпродана за безцінь, а посади міністрів оборони займали російські громадяни
Д. Соломатін і П. Лебедєв тощо.
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Кукін І.В., к.н.держ.упр.
Головний центр управління службою Державної
прикордонної служби України, м. Київ
ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТОКІВ БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
Кожна людина має певні ризики помилкового сприйняття інформації, що було використано
більшовиками під час радянського перевороту. Разом з тим, форми та способи “покращення” життя, які вони
використовували на території Україні, не могли не викликати обурення значної частини місцевого населення.
У своїх спогадах К. І. Самбурський майже однаково описує поведінку чисельних загонів більшовиків
(січень 1919 року), які просувалися в Київ через с. Гужівка (нині Ічнянський район Чернігівської області).
Погрожуючи зброєю, забирали коней, корм для них, заходячи до хат вимагали їсти, забирали одяг, інші
предмети. Цікаво, що під впливом більшовицької пропаганди вели себе, як загарбники, вихідці з Трубчевського
та Новгород-Сіверського повітів (нині знаходяться в Брянській (Російська Федерація) та Чернігівській
областях).
Окрім більшовиків, незалежність України намагалися оспорити прихильники добровольчої армії
А. І. Денікіна. Її поразка частково пов’язана з помилками агітації та побудови інформаційних кампаній. За
висновком Д. Філатова “білий рух” “не надавав мужику синицю у руки та журавля у небі пообіцяти
побоювався”. Більшовики запропонували “брати чужі землі де, хто і скільки захоче”.
Поряд із використанням літератури мемуарного характеру, періодичних видань, листівок та
законодавства недостатньо уваги приділяється дослідженню монументальних та образно-творчих джерел
періоду 1917–1930 років, що свідчать про рівень культури, правосвідомості прихильників більшовицької влади
та наслідки інформаційної вразливості людини.
Так, напис на братській могилі (поховання датовані 1919 та 1923 рр.) у м. Ізюм Харківської області
призиває майбутні покоління замість оплакування загиблих більшовиків крокувати по мертвих тілах під
прапором комунізму. Низка граматичних помилок у тексті напису свідчить про загальний рівень культури
організаторів, авторів та виконавців зазначеної історичної пам’ятки.
Завдяки зусиллям місцевого населення, членів Історичного клубу (м. Суми) та інших громадян у
2010 році у с. Павловка Білопільського району Сумської області встановлений гранітний монумент на місці
поховання загиблого князя Д. О. Хилкова. Він задовго до 1917 року безоплатно роздав свою землю селянам,
власним коштом утворив сільську бібліотеку. На кошти його дочки у селі була збудована сучасна на той час
лікарня. За час свого існування радянська влада намагалася стерти пам’ять про цю родину. Навіть після
захоплення більшовиками влади цегляний барельєф із написом “Ольгина …” над входом до лікарні був
зрубаний, хоча і досі може бути прочитаний.
На плакаті “Укразія” (1924 рік) зображено два погляди на дійсне життя населення радянської держави.
Показано, як одна і та ж дійсність робочим людом сприймається як рай, буржуазією – як рабський труд та
розруха. Навіть і сьогодні він дещо нагадує російські стандарти підготовки новин про умови життя в Росії та
інших країнах.
Отже, дослідження витоків боротьби за незалежність України потребує врахування джерел, що дають
змогу з’ясувати особливості впливу інформації та пропаганди на формування свідомості широких верств
населення. Окремі з таких джерел залишаються недостатньо врахованими як докази злочинної діяльності
більшовицької влади.
Купців К.О.
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

університет

ОСТАННЄ ВІЙСЬКОВЕ ФОРМУВАННЯ УНР – ХОЛОДНОЯРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Становлення та розвиток холодноярського військового формування на тлі Української революції
1917–1921 рр. до нині є актуальною науковою проблемою, адже це поглиблює інтерес до історичного минулого
нашої держави.
Актуальність проблеми обумовлена необхідністю поглибленого вивчення військово-організаційної
структури в Холодному Яру в період Української революції 1917–1921 рр., оскільки Холодний Яр став виявом
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волелюбності, успішної самоорганізації, козацьких традицій. Саме тому під назвою “Холодний Яр” у роки
Другої світової війни в Наддніпрянщині діяв підрозділ Української повстанської армії.
Метою дослідження є виявлення причин виникнення та еволюція холодноярської організації, її
значущість у розбудові української армії УНР.
До нині це питання є досить проблемним та цікавим в історії України. Вивченню заявленої теми
присвячені ґрунтовні наукові дослідження Романа Коваля. Першою працею, що викликала широкий інтерес до
проблеми холодноярської організації, були спогади хорунжого 2-го Запорозького кінного полку Армії УНР, а
згодом осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру Юрія Горліс-Горського. У 1934 році у Львові
вийшов перший том “Холодного Яру”. Завдяки Івану Лютому-Лютенку, сотнику, який є автором спогадів
“Вогонь з Холодного Яру”, а також підхорунжому Чорноліського полку Михайлові Дорошенку та автору
мемуарів “Стежками холодноярськими” ми можемо правдиво відтворити боротьбу та формування Холодного
Яру як військово-політичного осередку. Основний масив інформації довгий час несла радянська історіографія.
Початки збройної організації Холодного Яру варто шукати у відродженому Вільному Козацтві.
Визначаючи дату зародження Холодноярської організації – формації наскрізь козацької, слід брати за відлік
саме березень–квітень 1917 року, тобто час творення перших відділів Вільного Козацтва на Звенигородщині та
Чигиринщині.
Наступною важливою датою варто вважати 3 (16) – 7 (20) жовтня 1917 року, коли в колишній
гетьманській столиці, м. Чигирині відбувся Перший з’їзд Вільного Козацтва, де було зроблено поштовх до
творення українських збройних формувань.
Одним із перших зачатків Холодноярської організації став відділ самооборони с. Мельників, де у
1918 році ігуменя Мотронинського Свято-Троїцького монастиря звернулася до родини Чучупаків створити
загін самооборони. Чисельність першого мельничанського відділу самооборони становила 22 козаки.
У 1919 році мельничанський відділ самооборони перетворився на полк гайдамаків Холодного Яру, що
діяв під прапором Української Народної Республіки під командуванням Василя Чучупаки. Скоро відбулося
формування організованих збройних сил Холодного Яру під єдиним командуванням, тобто виник осередок для
формування майбутньої армії.
Ю. Горліс-Горський зазначає, що назва Холодний Яр перестала бути назвою лише одного з багатьох
ярів, а стала назвою цілої місцевості, всієї бойової організації. Холодноярська організація асоціювала себе з
Україною та частиною української армії – курінь Холодного Яру перебував у складі 3-го Гайдамацького полку
Армії УНР.
Описуючи структуру холодноярської повстанської організації, М. Дорошенко вказує, що “з усіх дрібних
частин сільських самоохорон твориться один військовий загін, підпорядкований Військовій Раді, а зокрема
командирові Чучупакові. Для більшої рухливості й оперативної діяльності загін розбивається на дві сотні, які в
свою чергу діляться на чотири рої. Ця військова частина підіймає жовто-блакитний прапор і оголошує своє
кредо: За Самостійну Україну, за Центральну Раду, за права, оголошені 4-м Універсалом”.
Варто звернути увагу на звіт отамана Ґонти (Лютого-Лютенка), що надає характеристику структури й
ідеологію Холодноярської організації. Отаман Гонта зазначав, що “у каждого отамана були люди видающі,
котрі улаштовували справу як інформаційну, так і військову”. Закінчує свій звіт отаман Гонта запевненням, що
(станом на другу половину квітня 1922 р.) весь район Холодноярської організації стоїть на засадах УНР.
Підтвердженням цього є те, що навіть вояки армії УНР приєднувалися до холодноярського повстанської
організації.
Офіційно УНР була безвладною на українській території від 21 листопада 1920 р. – дня переходу Збруча,
однак влада її в Україні та військові формування все ще існували. Напевно, мав рацію М. Мироненко, автор
післямови до лондонського (1967 року) видання “Холодного Яру” Юрія Горліса-Горського, стверджуючи:
“Коли б не міф Петлюри, то з повстанців легше було б зробити національне військо, цебто довершити
самостійну і самодержавну Україну її власними силами”, але вони залишалися вірні українському уряду в
екзилі і чекали вказівок проводу. Розвиток українського війська не припинявся навіть після втрати свого уряду.
Лише голод 1932–1933 рр. зміг приборкати повстанців.
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ЛЬВІВСЬКА ШКОЛА КАДЕТІВ ПІХОТИ У СТРУКТУРІ ЗАКЛАДІВ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ АВСТРОУГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ ТА ЇЇ ВИПУСКНИКИ В УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ
У сучасній українській історіографії, за деякими незначними винятками, майже не приділяється уваги
висвітленню питань фахової підготовки старшинського складу армії Австро-Угорської монархії, хоча у складі
цієї армії воювали і українці, які набули військового досвіду, що пізніше втілювали у розбудові національних
збройних сил. Не секрет, що абсолютна більшість офіцерського складу Галицької армії мала досвід служби у
збройних силах Австро-Угорщини та бойовий досвід фронтів Першої світової війни. У своїй більшості це були
офіцери військового часу, проте, елітою армії залишалися офіцери, які отримали повноцінну військову освіту у
військово-навчальних закладах двоєдиної монархії. Одними з таких закладів були школи кадетів, що слугували
основним джерелом поповнення офіцерського складу збройних сил. За підрахунками автора, на початку XX ст.
школи кадетів у Австро-Угорщині забезпечували від 4/5 до 2/3 річної потреби офіцерського кадру.
Однією з таких шкіл була Львівська школа кадетів піхоти, остання з заснованих (1899) та 16 за рахунком
школа. Історії цієї школи та біографіям деяких її випускників як українського, так і неукраїнського
походження, активним учасникам Українських визвольних змагань присвячена ця стаття.
Відразу треба зазначити деякі особливості австрійської системи підготовки офіцерського складу. Школи
кадетів не готували офіцерів, а лише кандидатів на офіцерський чин. Випускникам цих шкіл, у разі успішного
закінчення, присвоювалося звання “кадет” (строго кажучи, до 1908 р. – кадет-заступник офіцера, з 1908 –
фенріх). Тому ці навчальні заклади і отримали свою назву – школи кадетів. Кадет по закінченню школи
поступав у підрозділ на стройову посаду, де він мав прослужити не менш одного року, отримати від начальства
схвальну атестацію по службі, а від офіцерського складу підрозділу – згоду на отримання первинного
офіцерського звання “лейтенант”. Як правило, кадети, а згодом фенріхи, служили у своєму званні до отримання
звання лейтенанта 2–3 роки. Досить часто у вітчизняній літературі можна зустріти помилковий переклад звання
фенріх, як прапорщик. Хоча буквально корені цих слів і відносяться до значення слова прапор, проте самі
звання, а точніше ранги – абсолютно різні. Прапорщик у збройних силах Російської імперії – первинне
офіцерське звання осіб, які не закінчували військових навчальних закладів, проте мали певний освітній ценз та
могли, перебуваючи на військовій службі, добровільно скласти іспити на чин.
Вперше в австрійській армії проблему спеціальної підготовки офіцерського складу визначила
імператриця Марія-Терезія у 1740 р. До цього часу офіцерський патент можна було просто придбати за гроші.
Вже у 1751 р. була відкрита “Школа військових вихованців” для навчання військовій справі 100 дітей бідних
дворян і офіцерів. У 1752 р. у Вінер-Нойштадті з’являється перша школа кадетів “Cadetenhauses” з тією ж
метою, але з залученням вихідців із усіх верств населення. Так почалася в імперії історія закладів військової
підготовки майбутніх офіцерів. Одним із важливих кроків по вдосконаленню системи військового навчання,
був проєкт 1869 р. оберста Пехмана фон Массена, згідно з яким створювалися спеціалізовані школи кадетів для
підготовки кандидатів на офіцерський чин без закінчення академії. Тоді ж 13 вже існуючих військових шкіл
були переформовані у школи кадетів. Продовженням процесу вдосконалення системи військового навчання
став проєкт оберста генерального штабу Адольфа фон Вурмба, поданий у 1874 р., що передбачав адаптацію
навчального курсу з цивільними гімназіями, збільшуючи термін навчання до 4-х років. У 1875 р. цей проєкт ліг
в основу реформи військової освіти.
Загалом на початку ХХ ст. існувало 16 шкіл кадетів піхоти, школа кадетів артилерії, школа кадетів
кавалерії, школа кадетів інженерних військ, курс кадетів обозних військ при Пражській школі кадетів піхоти,
курс кадетів санітарних військ при Будапештський школі кадетів піхоти, школа кадетів ландверу, 2 школи
кадетів гонведу. Тут варто наголосити, що зазначені вище школи кадетів, відповідно до адміністративнополітичного поділу двоєдиної монархії, підпорядковувалися трьом міністерствам. По-перше, спільному
військовому міністерству підпорядковувалися всі школи кадетів піхоти, кавалерії, артилерії, інженерних військ
та курси при них, міністерству крайової оборони Австрії – школа кадетів ландверу у Відні, міністерству
крайової оборони Угорщини – школи кадетів гонведу у Надьвараді і Печі. Таке підпорядкування могло б
викликати багато проблем з різними вимогами та стандартами підготовки, проте проєкт згаданого вище
Адольфа фон Вурмба передбачав єдині стандарти підготовки у військовій освіті. Тому випускники шкіл кадетів
до кінця існування монархії навчалися за єдиними програмами підготовки.
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БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНУ АНТІНА КРАВСА
Антін Кравс (3.11.1871–13.11.1945) закінчив військову службу генерал-чотарем Української Галицької
армії. Був народжений українкою в м. Берегомет (нині смт Вижницького району Чернівецької області). Батько
А. Кравса був німецьким колоністом, управителем маєтку. Німецькі колоністи до Галичини та Буковини
прибули на запрошення австрійського імператора Йосифа ІІ (так звана “йосифинська колонізація”). У 1891 році
у Відні закінчив кадетську школу. По ії завершенню був призначений до 67-го мадярського піхотного полку.
Закінчив офіцерську школу у Відні. Згодом проходив офіцерську службу у полках, розташованих у Східній
Галичині, в особовому складі яких переважали українці. У роки Першої світової війни А. Кравс командував
піхотним батальйоном 58-го Станіславського полку, згодом був командиром 55-го Бережанського полку,
воював на російському та італійському фронтах. Був відзначений бойовими нагородами. По завершенню війни
повертається до Відня. Сен-Жерменський договір констатував розпад Австро-Угорської імперії, що відбувся
після капітуляції Австро-Угорщини 27 жовтня 1918 року на ряд самостійних держав.
З початком українсько-польської війни 1918–1919 рр. А. Кравс разом із іншими австрійськими
офіцерами, уродженцями Львова вирішив вступити на службу до Галицької армії. У листопаді 1918 прибув у
Галичину й добровільно поступив на службу по контракту в ГА. Під час українсько-польської війни очолював
бойову групу “Хирів”, а від січня 1919 командував 8-ю Самбірською бригадою, з якою відзначився успішними
бойовими діями у ході Вовчухівської операції в лютому. Від квітня цього ж року – командир 3-го Галицького
корпусу. За визначні бойові заслуги у Чортківській наступальній операції 8–28 червня 1919 був відзначений
присвоєнням звання генерала-чотаря. У серпні цього ж року став командиром армійської групи об’єднаних
армій УНР і ЗУНР, що в ході Київської наступальної операції 31 серпня 1919 року визволила Київ від
більшовиків.
Після об’єднання УГА з Червоною армією у лютого 1920 А. Кравс командував стрілецькою бригадою.
Згодом був на нелегальному становищі, потім став командиром стрілецької бригади 5-ї Херсонської дивізії. У
серпні 1920 на чолі галицьких старшин і стрільців пробився з Поділля до Чехословаччини. Там перебував у
складі інтернованих формувань Української Галицької армії, очолив бригаду в Ліберці. З 1923 року А. Кравс
жив у Відні, підтримував тісні зв’язки з організаціями українського зарубіжжя, співпрацював з товариствами
комбатантів УГА. Написав спогади про участь у війнах за Україну, зокрема книгу “За українську справу”
(Львів, 1937).
У роки Другої світової війни, з 1941 став активним членом Української генеральної ради комбатантів.
Після вступу Червоної армії у квітні 1945 до Відня був затриманий органами військової контррозвідки “Смерш”
Третього Українського фронту, але був звільнений за станом здоров’я. Помер А. Кравс у Відні, похований у
родинному склепі на віденському цвинтарі Кальксбург.
Мараєв В.Р., к.і.н.
Науково-дослідний центр гуманітарних проблем
Збройних Сил України, м. Київ
СПРОБА БІЛЬШОВИЦЬКИХ ВІЙСЬК ОВОЛОДІТИ КИЄВОМ У ЖОВТНІ 1919 р.
Наприкінці літа 1919 р. три дивізії Червоної Армії – 45, 47 і 58-ма – внаслідок успішних наступальних
дій Армії УНР та білогвардійських Збройних Сил на Півдні Росії (ЗСПР) виявилися відрізаними від решти сил
радянської 12-ї армії. Червоним загрожувало оточення у межиріччі Дністра і Південного Бугу.
14 серпня командувач 12-ї армії Микола Семенов своїм наказом об’єднав три дивізії у Південну групу. За
кілька днів її командувачем затвердили 23-літнього Йону Якіра.
У 20-х числах серпня Південна група почала прорив тилами українських і білогвардійських військ із
Причорномор’я на Полісся. У середині вересня їй вдалося з’єднатися з 44-ю стрілецькою дивізією 12-ї армії в
районі Житомир – Радомишль. Головком збройних сил Радянської Росії Сергій Каменєв вирішив розвинути цей
локальний успіх. 21 вересня він видав директиву № 346, в якій мовилося: “Обстановка в районе 12-й армии, повидимому, позволяет нам вновь овладеть Киевом. Предлагаю поставить эту задачу правобережным частям
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12 армии, главным образом, эта задача может быть исполнена частями т. Якира”. А 2 жовтня Реввійськрада 12-ї
армії підписала наказ про перехід “в решительное наступление на г. Киев для овладения им и дальнейшего
продвижения на города Пирятин и Полтаву”.
Так розпочався уже третій за часів Української революції похід більшовиків на Київ. Причому
здійснювався він із заходу, що стало несподіванкою для білогвардійців. Адже їхні найбільш боєздатні сили в
цей час діяли на московському напрямку. А величезний район від східного Поділля до Чернігова утримували
війська Київської області ЗСПР під командуванням генерала від кавалерії Абрама Драгомирова. На середину
жовтня вони налічували всього-на-всього 8551 багнет і 331 шаблю при 74 гарматах і 220 кулеметах. Частина з
них ще й були задіяні в боях проти Армії УНР, Галицької армії та повсталих селян. Безпосередньо ж Київ
прикривали заледве 3000 білогвардійців. Тоді як самі лише більшовицькі сили, що оперували проти військ
Київської області ЗСПР, за даними А. Денікіна становили 15 тисяч військових.
Спочатку в наступі на Київ брала участь вся Південна група 12-ї армії у складі двох стрілецьких дивізій –
45-ї під командуванням Іллі Гаркавого і 58-ї під командуванням Івана Федька (залишки 47-ї дивізії на той час
були влиті до складу 58-ї, як її 2-га бригада). Але 4 жовтня Південну групу розформували, а 45-ту дивізію
вивели у резерв командувача Західним фронтом Володимира Гіттіса. Наступальні дії на київському напрямку
продовжувала 58-ма дивізія І. Федька. Її підтримувала частина формувань 44-ї дивізії. Водночас, кораблі
Дніпровської військової флотилії під командуванням Петра Смирнова-Свєтловського (в літературі часто
помилково вказують Андрія Полупанова) атакувала місто з півночі.
Вранці 14 жовтня червоноармійці вдерлися до міста з боку Ірпеня. Звістка про це спричинила паніку і
найбільш масову за весь період Української революції одномоментну втечу киян з міста. На лівий берег Дніпра
перебралися 50–60 тисяч містян, тобто приблизно кожен десятий мешканець. Всі вони за будь-яку ціну не
бажали знову відчути на собі “переваги” комуністичної влади.
Протягом 14 і 15 жовтня більшовикам вдалося захопити Шулявку, Поділ, значну частину центрального
Києва. Польова артилерія червоних гатила просто по місту, водночас Дніпровська військова флотилія вела
обстріл з Дніпра. В багатьох місцях зайнялися пожежі, що тільки посилювало загальну паніку. Влучань
снарядів зазнали не тільки численні житлові будинки, але й Софійський та Михайлівський Золотоверхий
собори, храми Києво-Печерської лаври, Десятинна й Пріорська церкви, університет Святого Володимира (нині
червоний корпус КНУ імені Т. Шевченка), Перша та Друга гімназії на Бібіковському (Тараса Шевченка)
бульварі.
Та попри початковий успіх, повністю опанувати Києвом червоні не змогли. Білогвардійці втримали
позиції на Печерську, а вже у другій половині дня 15 жовтня контратакували і почали вибивати противника з
міста. Білих підтримали навіть робітники заводів “Арсенал”, Гретера і Криванека (нині Перший київський
машинобудівний), залізничних майстерень. Запеклі бої точилися ще два дні. Остаточно червоні залишили
околиці Києва вночі з 17 на 18 жовтня, надалі закріпившись на річці Ірпінь у 27 км від міста. За даними
білогвардійських реляцій, під час боїв за Київ у більшовиків вдалося відбити десятки гармат і понад
100 кулеметів.
Хоча третя спроба більшовицьких військ оволодіти Києвом, на відміну від попередніх двох (лютий
1918 і лютий 1919 рр.), завершилася поразкою, ця подія яскраво продемонструвала ненадійність становища
білогвардійців в Україні. А тим часом доленосні події розгорталися на московському напрямку. 13 жовтня
Корніловська ударна група Добровольчої армії з боями увійшла до Орла, та вже вночі проти 20 жовтня під
тиском переважних сил ворога була змушена його здати. Розпочинався більшовицький контрнаступ.
Катастрофа білогвардійського фронту невблаганно наближалася.
Махтаров Д.О.
Національний
військово-історичний
України, м. Київ

музей

НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ ОТАМАНА ГРИГОР’ЄВА
Стаття присвячена історії життя отамана Григор’єва, його діяльності на різних посадах у період
національно-визвольних змагань 1917–1922 років.
Розгляд даного питання становить важливість у дослідженні історичного краєзнавства та історії України
в цілому. Постать отамана Григор’єва у період української революції на даний момент є не до кінця
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дослідженою. Його життя та діяльність містить значну кількість “білих плям” через відсутність усіх
документів.
Під час роботи над даною статтею було використано документи, знайдені у ЦДАВО України. В них
можна прослідкувати діяльність Никифора Серветника-Григор’єва, починаючи з 1917 по 1919 роки. За ці роки
майбутній отаман пройшов шлях від керівника мобілізаційної комісії в армії УНР у Бердичеві до очільника
власного війська на теренах центральної та південної України.
Про дореволюційний період життя Григор’єва є незначна кількість інформації. Зокрема, існує кілька
версій його ймовірного місця народження. Основна з них - село Верблюжка Олександрійського повіту
Херсонської губернії (сучасна Кіровоградська область). Григор’єв брав участь у російсько-японській війні
1904–1905 років, під час якої був відзначений бойовими нагородами. З початком Першої світової війни
мобілізований був до лав російської імператорської армії у званні прапорщика. Згодом закінчив спеціалізовані
курси, отримав звання штабс-капітана. У подальшому проходив службу у 56-му Житомирському піхотному
полку. З початком революції був активним діячем із українізації колишніх російських частин. З часом в армії
УНР отримує звання полковника. Зі встановленням гетьманату Скоропадського Григор’єв мав суперечності з
владою. Згодом починає співпрацювати з Петлюрою, який призначив його на посаду Головного отамана
Повстанських військ Херсонщини, Запоріжжя і Таврії. З відступом Директорії провадить власну політику.
Отаман Григор’єв є одним із суперечливих діячів української історії початку ХХ століття. Це пов’язано з
веденням його військової та соціальної політики, бойових походів та домовленостями й суперечками з іншими
лідерами під час революційних подій.
Наконечний П.Ю.
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

університет

БЕССАРАБСЬКА (ПІВДЕННА) ГРУПА В ПЕРІОД ДРУГОГО ЗИМОВОГО ПОХОДУ
АРМІЇ УНР (1921 р.): ПРИЧИНИ НЕВДАЧ
Осінь 1921 р. увійшла в історію як остання спроба Армії Української Народної Республіки відновити
незалежність збройним шляхом. Ця спроба отримала назву Другий Зимовий похід або Листопадовий рейд армії
УНР. Як відомо у виступі брали участь три повстанські групи, найбільш дослідженими з яких нині є Волинська
та Подільська. Проте відкритим залишається питання впливу Бессарабської групи на загальний розвиток
походу, адже успіх рейду залежав безпосередньо від успіху останньої.
Довгий час інтерпретація боротьби армії УНР за незалежність фальсифікувалася радянською
історіографією. Боротьбу українці інтерпретували в рамках громадянської війни в Російській імперії,
применшуючи її самостійницький характер. Не оминула така доля і сторінку Другого Зимового походу, зокрема
й Бессарабскої повстанської групи. Суперечливість оцінок та потреба побудови цілісного і модерного погляду
на ситуацію, аналіз завдань, покладених на групу, та спроба їх реалізації формують актуальність обраної теми.
Питання Другого Зимового походу доволі активно досліджувалося в українській історіографії. Про це
свідчать праці В. Вериги, М. Гетьманчука, Р. Коваля, Я. Файзуліна та ін. Вони вивчають організацію та хід
Листопадового рейду, національний і кількісний склад повстанських груп, подальшу долю учасників походу
тощо.
Метою наукової розвідки є з’ясування ролі та впливу Бессарабскої групи на загальний хід походу.
Згідно з планом, розробленим Повстанським штабом, Бессарабська група під командуванням А. ГулогоГуленка мала першою перетнути радянський кордон з території Румунії, здобути Одесу та вийти до моря.
Такий план пояснювався тим, що південні регіони України населяли найбагатші селяни, які вважались
потенційними ворогами радянської влади згідно з соціалістичною доктриною. Це дає нам змогу припустити, що
штаб сподівався на широку селянську підтримку групи Гулого-Гуленка через небажання їх “успішно”
виконувати плани продрозверстки. Південній групі ставилось чітке завдання – зімітувати власним виступом
головний удар Армії УНР, відтягнувши на себе значні сили ворога, що дозволило б Волинській і Подільскій
групам відносно вільно й швидко пробратись до Києва.
Варто зауважити, що група формувалася на території Румунії та була досить віддаленою від
повстанського Штабу. Можемо стверджувати, що це зумовило малочисельний її склад у сумарній кількості
124-ох старшин і козаків та слабку комунікацію, що в результаті призвела до невчасного виступу групи.
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Підтвердженням цьому є дані дослідника Я. Файзуліна, який зазначає, що до виступу готувався відділ Фролова
у складі 200 бійців. Однак він не перейшов радянський кордон.
Не менш важливим для нашої розвідки є факт розрізненого виступу загонів Південної групи, що сприяло
незначним успіхам при перетині кордону. Зустрівшись із переважаючими силами ворога, які були добре
увідомлені від власної агентури про виступ, повстанські загони змушені були відступити назад до кордону з
Румунією, де і були інтерновані.
Отже, у військовій стратегії Армії УНР Бессарбській групі відводилася значна роль у звільненні
території України від ворога, однак в силу об’єктивних чинників вона не змогла навіть частково виконати
поставлені завдання та досягнути поставленої мети. На нашу думк, причиною провалу виступу слугують значні
переваги більшовицьких військ, відсутність широкої підтримки місцевого населення (особливо селянської
маси), а також незлагоджені дії всередині групи та майже повна відсутність комунікації із повстанським
Штабом. Зазначимо, що провал групи Гулого-Гуленка змусив надалі Ю. Тютюнника перекласти невиконані
завдання на Подільську групу, що спричинило повну зміну військового плану боротьби з ворогом.
Павліченко О.О., к.і.н., доцент
Харківський
національний
університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО
Українська національно-демократична революція 1917–1921 рр. довела необхідність розбудови
національної армії як однієї зі складових державного будівництва. Прорахунки Української Центральної Ради у
питаннях військової політики призвели до її поразки на антибільшовицьких фронтах та укладання кабального
для молодої української держави Брестського миру. Неможливість виконувати його умови стала однією з
головних причин державного перевороту у квітні 1918 р.
Новий керманич України П. Скоропадський досить добре усвідомлював потребу у створенні власної
армії. Уже наприкінці травня новий уряд розробив законопроєкт про загальні засади військової служби, що
відкидала станові принципи формування армії та забезпечувала вільний доступ до військової освіти та посад.
Підвалини військового будівництва Української держави заклала законодавча база, що складалася з
кількох актів: Закону про загальний військовий обов’язок від 24 липня 1918 р. (строк служби у піхоті – 2 р., а у
кінноті і артилерії – 3 р.), Закону “Про політично-правове становище службовців військового відомства” від
1 серпня 1918 р., що позбавляв їх активного і пасивного виборчого права і права входити до складу будь-яких
спілок, товариств, партій, рад, комітетів та інших організацій, що мають політичний характер. Мобілізація мала
розпочатися в жовтні 1918 р. Якщо враховувати, що за офіційною статистикою в країні тоді нараховувалося
300 тис. здатних до військової служби чоловіків, то перший призов рекрутів мав дати армії 85 тис. вояків, а
другий, призначений на 1 березня 1919 р., – ще 79 тис.
За основу військового будівництва було взято проєкт, розроблений військовим відомством УНР, що
передбачав формування восьми піхотних корпусів, чотирьох із половиною кінних дивізій на основі
територіального комплектування. Взірцем для майбутньої Української армії мала стати Гвардійська Сердюцька
дивізія у складі 5 тис. вояків, створеної у липні 1918 р.
Практично формувати національну армію гетьман П. Скоропадський почав тільки у вересні 1918 р., коли
Рада Міністрів за згодою гетьмана ухвалила підготовлений Генеральним штабом план організації українського
війська. Вісім армійських корпусів мали комплектуватися територіально, відповідно до кількості військових
округів: Київського, Волинського, Одеського, Полтавського, Харківського, Чернігівського, Катеринославського
і Подільського. Військове міністерство Української Держави готувало кадри для прийняття мобілізованих,
готувалися до відкриття академії Генштабу. На потреби Військового міністерства було витрачено 352 млн
101 тис. 302 крб (за даними, опублікованими в офіційному “Державному вістнику”, вони становили 800 млн
крб). Крім регулярної Армії, гетьман своїм універсалом від 16 жовтня 1918 року відновлював козацтво, до
якого мали належати нащадки колишніх козаків. Таємною постановою на потреби Українського козацтва було
асигновано 900 тис. крб. Отже, незважаючи на складність взаємин в українському суспільстві та усі зовнішні
загрози, у період гетьманування П. Скоропадського набирають чіткого окреслення питання, пов’язані з
формуванням офіційної військової державної політики. На перший план виходить усвідомлення регулярної
національної армії як гаранта державного суверенітету України.
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Печенюк І.С., к.і.н., с.н.с.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ ПРОТИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ В 1919 РОЦІ
Поки армія УНР героїчно воювала з Червоною армією, настрій селянства в Центральній Україні змінився
не на користь більшовиків. Червоний терор, свавілля військових частин, грабунки і продовольчі реквізиції,
примусове створення колективних господарств (комун) – усе це спричинило рішучий спротив українського
селянства.
Селянські повстання проти комуністичного режиму спалахнули спершу наприкінці березня 1919 р. на
Херсонщині й Київщині, але швидко поширилися на Полтавщину, Чернігівщину і Поділля. Упродовж квітня –
першої половини червня 1919 р. в Україні відбулося 328 збройних повстань проти більшовицької влади. На
придушення повсталих, як свідчив радянський воєначальник В. Антонов-Овсієнко, більшовики кинули близько
21 тис. бійців. За неповними даними, упродовж 1–19 липня в Україні відбулося ще 207 повстань і селянських
виступів проти більшовицького режиму.
Навесні–влітку 1919 р. повстанський рух на Київщині вирізнявся своєю масштабністю й організованістю.
Очолив повстанців отаман Зелений (Д. Терпило) – учасник національного руху й організатор українських
військових формувань у 1917–1918 рр. На початку квітня Васильківський, Таращанський і Білоцерківський
повіти перейшли під контроль отамана Зеленого. Повстанські загони були реорганізовані у дві дивізії,
чисельністю в 8–10 тис. бійців. Ці сили спільно з загонами отамана І. Струка 10 квітня зайняли Київ, вибивши
червоних із міста. Робітники більшості київських заводів їх підтримали, але того ж дня повстанські загони під
натиском більшовиків змушені були залишити місто. Та значні людські втрати, яких зазнали повстанці у боях з
червоноармійцями, не призвели до згасання повстанського руху. Вже у червні 1919 р. командувач радянськими
військами на Київщині повідомляв про безуспішність бойових дій проти повстанців у районі Звенигородського,
Чигиринського, Таращанського, Канівського й Уманського повітів.
Червоноармійці жорстоко придушували опір, спалюючи цілі села. У радянському зведенні про бойові дії
проти повстанців отамана Зеленого повідомлялося, що з метою “ліквідації повстання спалено села – Романівка,
Хидовці” та направлено катер Дніпровської флотилії “з наказом спалити Трипілля і Злодіївку”. У липні 1919 р.
бригада червоної гвардії особливого призначення, воюючи проти повстанців отамана Соколовського на Волині,
спалила с. Потіївку “без будь-яких підстав”. Водночас більшовики застосовували терор проти всіх селян,
причетних до організації повстанського руху.
Бійці Червоної армії нерідко відмовлялися виступати на боротьбу з повстанцями або й здавалися
озброєним селянам. У Прилуцькому повіті на бік повстанського загону Ангела перейшли бійці продзагону. У
липні 1919 р. червоноармійці 43-го полку, направленого на боротьбу з отаманом Зеленим, відмовилися битися з
повстанцями. Небажання значної частини бійців Червоної армії в Україні захищати більшовицький режим
очевидним чином прирікало останній на катастрофу.
Незважаючи на більшовицькі репресії й терор проти повстанців, масштаб селянського опору зростав.
“Вся Україна кипить, неначе в казані, населення добре забезпечене зброєю, набоями, кулеметами і навіть
гарматами”, – доповідав командувач 12-ї радянської армії.
Печенюк С.І.
Науково-дослідний центр гуманітарних проблем
Збройних Сил України, м. Київ
УКРАЇНА – ОДИН ІЗ ОСЕРЕДКІВ СТВОРЕННЯ БОЙОВОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТЕХНІКИ
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
Досвід створення і бойового застосування бойової залізничної техніки є актуальним із погляду
висвітлення “білих плям” в українській воєнній історії щодо вітчизняного внеску у світовий прогрес озброєння
і військової техніки. Поява бойової залізничної техніки (бронепоїздів, залізничних артилерійських установок
тощо) обумовлювалась об’єктивною потребою армії вести бойові дії у смузі залізниці. З одного боку,
задоволення цієї потреби стало можливим завдяки наявності на театрі воєнних дій розгалуженої залізничної
мережі, з іншого – виробничих потужностей (залізничних майстерень) та кваліфікованих кадрів (цивільних і
військових інженерів та робітників).
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Перші бронепоїзди на території України були створені під час Першої світової війни для Російської
імператорської армії із трофейного рухомого складу. Будівництво нових бронепоїздів здійснювалося на базі
залізничних майстерень силами особового складу залізничних військ. Із розширенням спектра бойових завдань,
крім бронепоїздів, з’являються залізничні артилерійські установки, мотоброневагони та бронедрезини. Близько
половини бронепоїздів цього періоду, а також мотоброневагон “Заамурец” та бронедрезини були створені на
території України.
Під час подій Української революції 1917–1921 рр. активно використовувались бронепоїзди. Боротьба
велася переважно за контроль над великими містами, що були центрами виробництва й транспортними
вузлами. Більшість бронепоїздів (т. зв. “бронелетючок”), збудованих у цей період, мали просту конструкцію.
Вони створювалися у стислі терміни, бронювалися нашвидкуруч із використанням доступних матеріалів,
оснащувалися різноманітними вогневими засобами. Тільки незначну кількість бронепоїздів було створено за
типовими проектами на машинобудівних заводах. Характерним було те, що бронепоїзди неодноразово
переходили з рук в руки, їх могли перебудовувати, переозброювати та використовувати у складі інших
бронепоїздів.
У міжвоєнний період більшість радянських залізничних артилерійських установок для сил берегової
оборони було побудовано на Миколаївському суднобудівному заводі. Останній мав обладнання та досвідчений
персонал для роботи з морськими гарматами, що встановлювались на залізничних артилерійських установках.
Новим осередком створення бойової залізничної техніки мав стати Новокраматорський механічний завод, на
якому розгорталось будівництво нового покоління великокаліберних залізничних артустановок.
Протягом другої половини 1941 р. бронепоїзди активно будувалися на підприємствах Криму, Києва,
Одеси, Харкова та інших міст країни, що стало можливим завдяки наявності промислових підприємств та
кадрів із необхідним досвідом та навичками. Проєкт бронепоїзда “Маршал Будѐнный”, розроблений
заступником начальника Полтавського тракторного училища підполковником І.М. Чабровим, було взято за
основу при будівництві бронепоїздів типу НКПС-42.
Таким чином, вагома роль України у створенні бойової залізничної техніки обумовлена низкою
об’єктивних факторів, а сааме наближеністю території до театрів воєнних дій, розвиненою залізничною
мережею, наявним кадровим та промисловим потенціалом.
Пугач В.В.
Військово-юридичний інститут Національного
юридичного інституту імені Ярослава Мудрого,
м. Харків
РОЗВИТОК ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА В ХОДІ РЕЙДОВИХ ДІЙ
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ УКРАЇНИ (1919–1921)
Воєнним формуванням, що брали участь в Українській національно-демократичній революції
1917–1921 рр. і діяли під різними політичними гаслами, присвячувалося багато досліджень. Не оминули вони і
повстанські з’єднання під керівництвом Нестора Махна, що в 1919 р. об’єдналися в Революційну повстанську
армію України (махновців) (РПАУ (м)).
Завдяки керівному складу РПАУ (м) у ході воєнних дій 1919–1921 рр. на території України була вперше
реалізована тактика рейдових дій тилами противника, що згодом була запозичена практично усіма сторонами
воєнного конфлікту.
Перехід до рейдових дій РПАУ (м) у всіх випадках відбувався вимушено. Так осінній рейд 1919 р.
розпочався з оточення повстанських військ Добровольчою армією, зимовий та весінні рейди 1920 р., тривалий
рейд 1921 р. – з оточення з’єднаннями Червоної армії.
Успіх організації і ведення рейдових дій РПАУ(м) у необхідно розглянути у кількох аспектах. По-перше,
перехід від дій у складі великих оперативних об’єднань у 1919 р. до дій невеликими мобільними кулеметними
загонами в рейдах 1920–1921 рр. Так, якщо в осінньому рейді 1919 р. частини РПАУ(м) діяли у складі восьми
корпусів та Середньодніпровської групи чисельністю до 40 тис. осіб, то в рейді 1921 р. махновці діяли
окремими загонами (300–500 осіб) загальною чисельністю 2 тис. багнетів на тачанках, 3 тис. шабель,
270 кулеметів та 12 гармат. У ході рейдів групи іноді розподілялися за окремими частинами та підрозділами з
індивідуальними маршрутами руху і визначеними районами збору.
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По-друге, збільшення мобільності частин і з’єднань РПАУ (м) за рахунок активного використання кінних
підрозділів або піхотних підрозділів на тачанках та возах з 1–2 кулеметами на кожному та легкої артилерії.
По третє, відмова від обтяжливих запасів матеріально-технічного забезпечення. Продукти харчування та
фураж забезпечувалися скупкою у сільського населення або реквізицією у великих населених пунктах;
озброєння та боєприпаси – за рахунок трофеїв або запозичення у тимчасових ситуаційних союзників. Іноді
створювалися приховані райони базування з запасами матеріальних засобів.
У ході рейдів велика увага приділялася питанням бойового забезпечення, а саме організації розвідки,
тактичного маскування, похідної охорони.
Маршрути рейдів РПАУ (м) вражають своїми масштабами. Вони пролягали територіями теперішніх
Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Луганської, Сумської,
Чернігівської та Херсонської областей.
Темпи просування махновських загонів були досить високими і сягали до 100 км на добу.
До недоліків, які погіршували виконання поставлених завдань, варто віднести:
епідемію тифу 1919–1920 рр., що поширювалася серед особового складу РПАУ(м);
відсутність чіткої координації дій між окремими зведеними групами;
високий рівень дезертирства, що на той час був притаманний усім ворогуючим сторонам та ганебне
явище “отаманщини”, що підривало військову дисципліну й виконання поставлених бойових завдань.
Але, незважаючи на ці негативні чинники, рейдові дії РПАУ (м) тилами добровольчих та червоних
з’єднань були здійснені успішно і привнесли свій внесок у розвиток воєнного мистецтва.
Саварин В.М.
Національний
військово-історичний
України, м. Київ

музей

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ В ІТАЛІЇ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Україна вступає у Першу світову, не маючи власної державності, будучи поділеною між двома імперіями
Австро-Угорською та Російською, які опинилися по різні сторони поля бою. Станом на 1915 рік Італійське
королівство остаточно визначається зі стороною конфлікту, яку підтримує, стає частиною Антанти і відповідно
починає бойові дії проти свого північного сусіда – Австро-Угорської імперії, у складі якої на той період
перебували Галичина, Буковина та Закарпаття. Відповідно і з цих частин імперії також рекрутувалися
новобранці до війська. У складі імперської армії існували окремі полки, що утворювалися за територіальним
принципом і в своєму складі мали переважно українців. Станом на листопад 1918 року, коли війна добігає
завершення, на Італійському фронті перебувають полки піхоти: 9 (Стрий), 10 (Перемишль), 15 (Тернопіль),
45 (Сянік), 55 (Бережани), 85 (Сигіт); полки стрільців: 20 (Станиславів, Бережани, Чортків), 22 (Чернівці,
Коломия), 36 (Коломия, Станиславів, Чортків).
У ході невдалих військових операцій більшість із них опиняються в італійському полоні. Виникають
певні труднощі з обчисленням кількості військовополонених-вихідців із українських територій, адже для
місцевого командування вони були полоненими австро-угорцями. Часто питання приналежності
військовополонених вирішувалося їхньою особистою волею, тому велася активна польська та білогвардійська
пропаганда щодо залучення цих осіб до лав вищезазначених армій. Уже влітку 1919 року Директорія УНР
організувала Місію до Італії у справі евакуації військовополонених українців. Місія зразу стикнулася з
труднощами, про що можемо дізнатися з особистих документів та листування отамана Олександра Осецького –
заступника голови місії. Планувалося утворення 100 тисячної армії у складі двох піших дивізій, двох гарматних
бригад, двох технічних куренів і окремої Кінної бригади, після створення даних формувань вони мали
підпорядковуватися отаману Осецькому на правах командуючого окремою армією. Але у зв’язку з неналежним
фінансуванням даний план зазнав невдачі.
Справами військовополонених займалась і дипломатична місія УНР в Римі. Так, військовополонені
активно надсилали листи-звернення, також періодично місія надсилала фінансову допомогу. Питаннями
військовополонених займався український Червоний Хрест, який опікувався їх становищем, вів просвітницьку
проукраїнську діяльність, передавав українську літературу до таборів з метою підтримання проукраїнських
поглядів у військовополонених. Голова місії УНР в Італії Дмитро Антонович у своїх звітах зазначає, що
становище полонених потребує додаткової уваги, а також розглядає можливості покупки для них амуніції “в
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Італії охоче продадуть амуніцію до Румунії, і не будуть цікавитися як її застосують в Румунії і чи не продадуть
нашому правительству”.
Варто зазначити, що більша частина військовополонених таки піддалася на польську та денікінську
пропаганду переважно через цілковиту нестачу матеріальних засобів. Як зазначалося вище, вони періодично
зверталися по матеріальну допомогу до української місії, у вересні 1920 року навіть був створений спеціальний
відділ для листування з полоненими на чолі з Є. Онацьким, але не завжди подібні прохання були задоволені, а
також непересічну роль зіграло бажання повернутися додому. Тими, хто залишився у полоні, опікувалося
представництво Українського Червоного Хреста, останні військовополонені відправилися на батьківщину в
1921 році. Підсумовуємо, що можливість повернення до України 100 тисячної армії могла докорінно змінити
катастрофічну ситуацію на фронтах. Українська пропаганда зробила багато, щоб заохотити частину
повернутися і зі зброєю захищати новоутворену державу, але нестача фінансів та матеріального забезпечення
унеможливила утворення такого чисельного формування.
Слюсаренко П.М., к.і.н., с.н.с.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТАРШИН ДЛЯ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 1920 РОКУ
Армія УНР як регулярна військова державна інституція потребувала певної кількості національно
свідомих на професійно підготовлених за всіма наявними родами зброї старшин (як на сьогодні – офіцерів).
Відповідно до цього Головний отаман військ і флоту УНР С. Петлюра приділяв належну увагу підготовці
старшинського складу. Незважаючи на скрутні часи безперервних бойових дій на всіх фронтах, у січні
1919 року було створено Житомирську Спільну Військову Юнацьку Школу (далі – СВЮШ), яку очолив
досвідчений український старшина – полковник ГШ В. Петрів, а інспектором призначено полковника
П. Вержбицького. З березня по червень 1919 року навчання було призупинено, а особовий склад було задіяно
на фронті проти Червоної армії. Поновлено підготовку старшин лише з липня 1919 року у Кам’янціПодільському, у тимчасовій столиці УНР. Начальником призначено полковника О. Пучковського, а
інспектором класів полковника М. Лорченка. У школі успішно працюваличотири генерали та шість
полковників ГШ. Через три місяці навчання піший курінь, кінний дивізіон, гарматний і кулеметний вишколи
СВЮШ випустили 300 хорунжих. Наприкінці жовтня школу відправили на фронт проти Добровольчої армії
генерала А. Денікіна. Після “листопадової катастрофи” частина школи як “юнацький курінь” вирушила у
перший Зимовий похід дієвої Армії УНР під проводом генерала М. Омеляновича-Павленка у складі 3-ї групи
отамана В.Трутенка (3-я стрілецька дивізія та курінь юнаків). Слід зазначити, що фактично у такому ж складі
курінь й завершив Зимовий похід 6 травня 1920 року і влився в оновлену СВЮШ, яку очолював полковник
М. Шаповал.
Саме під час налагодження українсько-польського співробітництва на початку 1920 року за
домовленістю між Головою Директорії УНР С. Петлюрою та 1-м Маршалом Речі Посполитої Ю. Пілсудським
відновлено підготовку українських старшин у Кам’янці-Подільському. Наказом Головної управи військ УНР
Ч.12 від 1 квітня 1920 року Військовий міністр УНР полковник ГШ В. Сальський підпорядкував Кам’янецьку
СВЮШ начальнику Головної управи ГШ й зобов’язав генерала С. Дядюшу розробити розширений штат для
постійного і змінного складу школи та розпочати відбір старшин постійного складу. Вже на початку російськопольської війни, з 24 квітня 1920 року у школі налічувалося 450 старшин і юнаків. Після реорганізації до її
складу увійшли: муштрова, навчальна, господарча, санітарна, ветеринарна частини; піший, артилерійський,
кінний відділи та інженерний курінь. Разом у школі налічувалося 92 старшини, 235 козаків та 578 юнаків. На
озброєнні вона мала: 315 рушниць, 373 карабіни, 217 самокатів, 399 шабель та 86 списів. Навчали юнаків
досвідчені фахівці такі, як: генерал-хорунжий О. Пороховщиков (викладач), генерал-хорунжий
С. Кульжинський (викладач з кінної справи), полковник А. Валійський (інструктор) та ін. Заняття проводились
згідно з навчальними програмами і Положенням “Про Кам’янецьку Спільну Юнацьку Школу”. Між тим, варто
зазначити, що заняття досить часто переривалися, оскільки її особовий склад залучався до бойових дій аж до
листопада 1920 року. Школа воювала у підпорядкуванні командира 3-ї Залізної дивізії полковника
О. Удовиченка.
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Останній випуск із СВЮШ за часів війни у кількості 300 старшин відбувся 30 вересня 1920 року у
Станіславові. Після інтернування Армії УНР у польських таборах школа продовжувала свою роботу і до
1923 року дала кілька випусків старшин різних родів зброї. Ця проблематика є актуальною для сьогодення та
потребує подальших досліджень.
Тинченко Я.Ю., к.і.н.
Національний
військово-історичний
України, м. Київ

музей

СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ У 1918 РОЦІ:
ГОЛОВНІ ДІЙОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ПОДАЛЬША ДОЛЯ
У 1918 році, за часів правління Українською Державою гетьман П.Скоропадський здійснив спробу
створити академічний військовий навчальний заклад для підготовки старшин (офіцерів) до служби на посадах
Генерального штабу. Цей процес відбувався під керівництвом Головної Шкільної Управи, до якої належало
чимало відомих воєначальників часів Першої світової війни та національних діячів, які працювали ще за часів
Центральної Ради.
Першочерговим завданням Головної Шкільної Управи було забезпечення існуючих військових частин
належним старшинським (офіцерським) складом. Для перепідготовки офіцерів військового часу з військової та
національної точки зору було створено Інструкторську школу старшин, з якої упродовж 1918 року здійснено
чотири випуски. Крім того, на базі колишніх військових училищ Російської імператорської армії, що існували
на території України, планувалось відкриття юнацьких військових шкіл.
Водночас виявилося, що знов створювані Збройні сили України мають велику прогалину у заміщенні
посади молодших старшин із освітою Генерального штабу. У загальному списку старшин Генерального штабу
Армії Української Держави, складеного станом на 21 листопада 1918 року, рахувалось:
осіб із освітою Миколаївської військової академії Генерального штабу довоєнного періоду: 101 генерал,
39 полковників, 80 військових старшин;
воєнного часу: 16 випускників Військової академії 1916–1917 рр., 14 старшин, які упродовж
1916–1917 рр. закінчили два курси, 55 старшин, які навчалися у Військовій академії упродовж 1916–1918 рр.,
але закінчили лише по одному курсу.
Таким чином, виникала потреба забезпечити закінчення освіти для служби по Генеральному штабу хоча
б тих старшин, які закінчили по два та по одному курсу у російській академії. Тому потрібно було готувати
власних старшин із освітою Генерального штабу.
31 серпня 1918 року Військове міністерство Української Держави склало кандидатські реєстри (списки)
на посади професорів та лекторів для курсів старшин Генерального штабу та школу штаб-старшин.
До списків було включено відомих у своїй фаховій діяльності осіб, водночас, щонайменше третина з них
не поділяла прагнення українського народу до незалежності. Всі три кандидати на посаду начальників курсів
були росіянами, причому П. Андріанов та В. Вязьмітінов взагалі вороже ставилися до української справи
(М. Головін займав “дипломатичний нейтралітет”). Відвертими ворогами, які пізніше воювали з Армією
Української Народної Республіки, були також кандидати Микола Бредов, Петро Махров, Олександр Ревішин,
Віктор Чернавін. Яким чином вони потрапили до кандидатських списків, зараз сказати складно. Однак,
ймовірно, ці люди не хотіли служити в Армії Української Держави, але шукали протекцію, аби здобути посади
викладачів. Вочевидь, цю протекцію вони знайшли серед своїх колишніх співслужбовців, які влаштувалися на
відповідальні посади при гетьмані П. Скоропадському.
Безперечно, вдалими кандидатурами були всі чотири професори-українознавці – відомі вітчизняні вчені
(Іван Багалій, Іван Огієнко, Микола Сумцов, Сергій Єфремов). Також до кінця свого життя залишились
відданими Україні: Микола Юнаків, Олексій Галкін, Сергій Дельвіг, Володимир Шайбле, яких планувалося
призначити на різні викладацькі посади в академії. Упродовж 1919 року залишались на українській службі такі
кандидати: Олександр Рябінін, Тарас Протазанів та Леонід Сінклер.
29 жовтня 1918 року наказом Військової Офіції №212 було призначено начальника Державної Військової
Академії, а також “правителя діл” – завідувача навчальною частиною. Першим став начальник Головної
шкільної управи генеральний значковий Микола Юнаків (ординарний професор Миколаївської військової
академії Генерального штабу, начальник штабу 6-ї армії під час Першої світової війни), другим – голова відділу
закордонного зв’язку Головної Управи Генштабу полковник Василь Шевченко.
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12 листопада 1918 року було видано наказ Військової Офіції №256 про призначення з 20 листопада
низки старшин та працівників до Державної Військової Академії.
Організація Державної Військової Академії припала на початок Протигетьманського повстання. У вирі
тих подій цей знов створюваний навчальний заклад безслідно згинув. Згадок про перетворення або
розформування Академії в архівних документах поки що знайти не вдалося.
У ніч з 5 на 6 лютого 1919 року місто Київ зайняли радянські війська. З огляду на це остаточно губляться
й сліди декотрих з тих, хто брав участь у створенні Державної Військової Академії.
Треус С.П.
Всеукраїнська
організація
прикордонників, м. Київ

ветеранів

ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ ОЛЕКСАНДР МЕРКУРІЙОВИЧ ПИЛЬКЕВИЧ
Пилькевич Олександр Меркурійович (1880–1922) – останній командир Окремого Корпусу Кордонної
охорони УНР. У травні 1917 року на І-му Всеукраїнському з’їзді був обраний членом Українського
Генерального військового комітету. Активний учасник Української революції 1917–1921 рр.
В еміграції активно займався політичною та просвітницькою діяльністю. Привернуло увагу те, що його
називали “старий українець”. Пошук у архівах та споминах офіцерів Армії УНР виявив низку цікавих фактів із
життя цього військового діяча.
Перед складенням іспитів на атестат зрілості при Петровському Полтавському кадетському корпусі
Олександр відвідав могилу Тараса Шевченка, а під час служби підтримував дружні зв’язки з братами
Тобілевичами, М. Грушевським, В. Антоновичем, П. Тичиною.
У 1903 році взяв участь у відкритті пам’ятника Івану Котляревському у Полтаві, де були присутні
корифеї української літератури, Микола Аркас, Дмитро Багалій, Сергій Єфремов, Михайло Коцюбинський,
Микола Лисенко, Панас Мирний, Микола Міхновський, Олександр Олесь, Олена Пчілка, Василь Стефаник,
Леся Українка та Гнат Хоткевич.
У 1905 році, будучи поручиком, підтримував революційні хвилювання солдатів у Києві. Донесення
поліції свідчило наступне: “…Причастен к восстанию инженерных подразделений в Киеве…”. Командування
відреагувало на поведінку Пилькевича та арештувало його.
Офіцер Пилькевич брав активну участь у роботі українського клубу “Родина”, що знаходився по вулиці
Володимирській, 42. Членами клубу були Микола Лисенко, Микола Садовський, Михайло Коцюбинський, Іван
Франко, Леся Українка, Марія Заньковецька, Панас Мирний, Іван Нечуй-Левицький. Український клуб від
моменту його створення був неофіційним місцем перебування Товариства українських поступовців,
організованого 1908 року на основі Української демократично-радикальної партії. Членами ТУП були Михайло
Грушевський, Сергій Єфремов, Симон Петлюра, Володимир Винниченко, Дмитро Дорошенко, Євген
Чикаленко, Ілля Шраг, Федір Матушевський, В’ячеслав. Тут і була висунута ідея створення головного
представницького центру українського руху – Української Центральної Ради.
Перебуваючи на посаді консула УНР у Москві, полковник Пилькевич добивався повернення предметів
козацької старовини, що частково вдалося здійснити.
Свідченням державницьких поглядів генерал-хорунжого Олександра Пилькевича, що є актуальними і в
реаліях сьогодення, є пропозиції, викладені у Пояснювальній записці до штатів нової організації Окремого
Корпусу Державної Кордонної охорони від 25.11.1921 р.
О. М. Пилькевич згодом став членом Української Центральної Ради. Саме йому члени цього органу
оформили Доручення делегата на Український Конгрес, що мав відбутися 20 лютого 1922 р. у Відні, де він мав
відстоювати інтереси України перед Міжнародним Трибуналом і на Міжнародній Конференції у Генуї.
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СЕКЦІЯ 3.
УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У ВИРІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Ананьїн О.В., к.т.н., с.н.с.
Головний експертно-криміналістичний центр
Державної прикордонної служби України,
м. Бориспіль
20-й СЛАВУТСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН У СКЛАДІ ВІЙСЬК
КИЇВСЬКОГО УКРІПЛЕНОГО РАЙОНУ (ЛИПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 1941 РОКУ)
Наразі, не дивлячись на велику кількість наявних історичних джерел, тема участі прикордонників в
обороні м. Києва у 1941 році залишається слабо дослідженою.
Станом на 22 червня 1941 року 20-й Славутський прикордонний загін (начальник загону майор
Ф. Любченко) залишався на “старому кордоні” 1939 року та не брав участі в оборонних боях на західному
кордоні СРСР. 15 липня 1941 року загін у повному складі прибув у район м. Києва. Згодом загін перейшов у
підпорядкування командуванню Київського укріпленого району, а потім – командуючому 37-й Армії та зайняв
оборону по річці Ірпінь, на північно-захід від с. Святошин.
У період з 15 липня по 18 вересня 1941 року, крім організації оборони, загону ставилися завдання щодо
ведення розвідки супротивника та охорони на визначеній ділянці тилу частин Червоної армії.
16 вересня положення військ Південно-Західного фронту у районі м. Київ стало критичним. 18 вересня
штаб 37-ї Армії отримав наказ командуючого Південно-Західним фронтом генерал-полковника М. Кірпоноса
про відхід із займаних позицій. Війська 37-ї Армії мали залишити Київський укріплений район та прориватися
на м. Пирятин. Прикордонникам ставилося завдання прикривати відхід основних сил. Підрозділи 20-го
Славутського прикордонного загону на своїй ділянці залишили позиції останніми, разом із гарнізонами дотів
Київського укріпленого району.
Згодом разом з рештою частин Червоної армії загін потрапив в оточення та був повністю знищений
німцями. Із 937 бійців та командирів загону до своїх сил пробилися лише 24 чоловіки. За свідченням бійців, що
залишилися у живих, важко поранений начальник загону майор Ф. Любченко із оточення не вийшов.
У жовтні 1941 року відповідним наказом 20-й Славутський прикордонний загін було офіційно
розформовано.
Доля начальника загону тривалий час залишалася невідомою. Але, 13 квітня 2011 року під час
проведення земляних робіт у м. Бориспіль Київської області було виявлено невідоме поховання бійців Червоної
армії. Для проведення пошукових робіт було залучено членів Всеукраїнської громадської організації
“Закінчимо війну”. Одні з виявлених останків було ідентифіковано як майор Любченко Фрол Тихонович. Він
був розстріляний у вересні 1941 року німецькими окупантами в числі військовополонених і поранених із
захопленого санітарного потяга.
Роблячи висновки, можна зазначити, що незважаючи на визначені командуванням завдання щодо
охорони тилу дієвої армії, прикордонникам доводилося брати участь у відкритих боях із німецькими військами
на рівні з частинами Червоної армії.
Бірюков П.В., к.пед.н.
Військовий
інститут
телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ
ЗЛОЧИНИ НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Під час вивчення навчальної дисципліни “Історія війн та воєнного мистецтва” курсанти вищих
військових навчальних закладів, на наш погляд, мають детальніше розглянути питання злочинів нацистських
загарбників проти українського народу в роки Другої світової війни. Загальновідомо, що в силу ряду фатальних
обставин населення України чи не найбільше постраждало від окупації гітлерівськими військами. Вище
політичне керівництво Третього Рейху планувало провести колонізацію України, а окуповані території
намагалося асимілювати в політичному, культурному, соціальному та економічному відношенні. Вище
керівництво Німеччини намагалось зламати національний характер народу України. На виконання цих задумів
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загарбники передбачали насильне виселення місцевих жителів та заселення залишеної території тисячами
німецьких колоністів. Згідно з планом “Ост” у Західну Сибір передбачалося пересилити 65% українців. Цей
план включав в собі економічну перевагу Німеччини, створення маріонеткового уряду, приєднання окупованих
територій та примусове вивезення їхнього населення на роботи в Німеччину, вербовку на службу до лав
вермахту та СС.
У поточній кореспонденції Гіммлер переконував на вивозі дітей слов’янського походження з метою
позбавлення потенційних противників майбутніх солдатів. Нацисти вели безжалісну війну, що передбачала
військові злочини та злочини проти всього людства.
За роки окупації Україна втратила понад 5 млн цивільних громадян, з яких 1,5 млн складали євреї.
Нацистські айнзацкоманди майже повністю винищили єврейські громади десятків міст України. Під час
окупації Києва у 1941–1943 рр. у Бабиному Ярі було розстріляно від 70 тис. до 200 тис. осіб мирного населення,
військовополонених, учасників опору. Тільки за 29 та 30 вересня 1941 р. нацисти розстріляли у Бабиному Яру
майже 34 тис. осіб єврейської національності (до цієї цифри не включено дітей молодше 7 років).
Світ майже нічого не чув про злочин німецько-угорських зондеркоманд проти мирних жителів
чернігівського селища Корюковка у відповідь на малозначущу диверсію радянських партизанів. Упродовж 1–2
та 9 березня 1943 року окупанти розстріляли та спалили живцем 6700 людей (від немовлят та старих),
зруйнували 1290 будинків. Це було найбільше поселення в Європі, повністю знищене нацистами в рамках
каральної операції під час Другої світової війни.
Україна понесла надзвичайні втрати внаслідок війни. Війна й окупація призвели до суттєвих
економічних втрат, катастрофічного зменшення кількості населення, значних деформацій у його складі. Про це
вкрай важливо нагадувати українській молоді та детально досліджувати під час організації освітнього процесу,
виховної та культурно-просвітницької роботи.
Білоус О.П., к.і.н.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
ДО ПИТАННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ У ПАРТИЗАНСЬКІЙ ЗВІТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Питання фальсифікату партизанської статистики не є новим у сучасній українській історіографії, але й
дотепер воно викликає зацікавленість у дослідницьких колах. Звітна документація учасників радянського руху
Опору лише частково відповідала дійсності, довгі рядки статистичних відомостей доповнювалися численними
вигадками, а часто й відвертим підтасовуванням та фальсифікуванням подій і фактів. Звичайно, тепер не можна
встановити реальних і точних даних про бойову, диверсійну, розвідувальну та господарську діяльність
“народних месників”, але нескладно витягти на поверхню відомості, що не викликають сумнівів у викривленні.
Навіть невелика частина проаналізованих партизанських звітів красномовно доводить: система дописок
існувала і була поставлена на потік. І що далі в історію відходило партизанське життя, то помітніше зростали
фальшування. Незважаючи на “боротьбу” з партизанськими фантазіями та показовими окремими покараннями
командирів із подальшим позбавленням їх усіх регалій, тогочасна влада всіляко заохочувала їх до творення
міфу всенародної боротьби радянських людей. У їхніх спогадах стрімко зростали чисельність партизанів,
кількість ворогів, яких вони вбили, знищених залізничних ешелонів, одиниць бронетехніки тощо. Траплялася
безліч випадків, коли вигадки й фальсифікації щедро перемішувалися з правдою ще у період нацистської
окупації. Про це сучасному досліднику розповідають численні донесення партизанів в УШПР, а також і
партизанські щоденники, що, незважаючи на суб’єктивне висвітлення епізодів війни, усе-таки дають достатньо
реалістичну картину того, що відбувалося.
Однією з найбільших фальсифікацій в історії радянського руху Опору в Україні стало питання кількості
партизанів у період нацистської окупації. У довідці за підписом начальника УШПР від 2 грудня 1944 р. на
окупованій території України діяло 1457 партизанських загонів, 499 груп загальною чисельністю 136 670 осіб.
У це число ввійшли 48 партизанських з’єднань, що мали 227 загонів загальною кількістю 70 370 бійців. У
1967 р. з’явилася цифра 357 750 осіб, у 1975 р. – понад 501 тис. партизанів, і нарешті у 2004 р. –
517 000 учасників “малої” війни. А найбільш фантастичну кількість бійців партизанських загонів і з’єднань
виведено у книзі “Партизанська і підпільна боротьба в Україні (1941–1944): Історія, люди, пам’ять” – понад
621 тис. осіб (щоправда, ця цифра об’єднала і партизанів, і підпільників).
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Із відновленням незалежності дослідники дістали можливість реконструювати події 1941–1944 рр. і
висвітлювати масові фальсифікації радянської партизанської боротьби та міфи, що траплялися у їхній звітній
документації. Однак у більшості випадків, знаючи про спотворення фактів, документально довести це не
можна. І лише способом зіставлення, порівняльного аналізу або перехресного дослідження, використовуючи
матеріали усіх сторін конфлікту, ми зможемо знищити підвалини радянського партизанського міфу.
Варакута В.П., к.військ.н., доцент
Військовий
інститут
танкових
військ
Національного
технічного
університету
“Харківський
політехнічний
інститут”,
м. Харків;
Романюк В.А., к.т.н., доцент,
Стародубцев С.О., к.військ.н., доцент
Національна академія Національної гвардії
України, м. Харків
МІФОЛОГЕМИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
За останні десятиліття засоби масової інформації Російської Федерації часто маніпулюють, а іноді
відверто викривляють історичні факти щодо перемоги “радянського народу” над нацизмом у Другій світовій
війні. Особливо це відчувається та активізується напередодні святкування Дня перемоги та примирення.
Пропаганду й антураж, що створюється навколо цього дня, уже в народі називають “победобесием”. Доказом
тому є абсурдна ситуація, що склалася з “Георгіївською стрічкою”, яку керівництво РФ підняло до символу
перемоги. По суті, ця стрічка має відношення до Ордену Святого Георгія, яким у Першу світову війну
нагороджували військових царської армії, а потім добровольців-власовців, які під час Другої світової війни
воювали на боці німецьких окупантів і служили в Руській визвольній армії.
Із проголошенням незалежності України вітчизняні історики почали переглядати й перепровіряти те або
інше понятійне розуміння або ті або інші події війни. Наприклад, радянські, а зараз російські керівники і
політики активно пропагують на увесь світ велич “радянського народу” в перемозі над “німецьким фашизмом у
Великій Вітчизняній війні”. В одному тільки цьому реченні зроблено кілька некоректних висловів.
Загальноприйнята у Росії назва “фашистська Німеччина” є некоректною, тому що при владі тогочасної
Німеччини була націонал-соціалістична партія, а фашистська партія на чолі з Беніто Мусоліні, була в Італії.
Крім того, саме поняття “Велика Вітчизняна війна” по відношенню до України абсолютно не підходить. Народ
України не встав одним монолітом захищати радянську владу. Так, одні воювали на боці СРСР, другі – на боці
німців, треті – в Українській повстанській армії та в підпіллі Організації українських націоналістів. Тому
доцільно показати й привести у вигляді доказу реальні історичні факти та статистичні дані.
Таким чином, інформація про війну, яку з радянських часів і до сих пір офіційно підтримують деякі
пострадянські держави, у тому числі РФ, суперечить концепції ролі та місця України у Другій світовій війні,
виробленій українськими науковцями. Разом з тим ті події потребують подальшого ретельного дослідження.
Вєдєнєєв Д.В., д.і.н., професор
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ШТАБУ ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ З ДОПОМОГИ
У ВИЗВОЛЕННІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ВІД НАЦИЗМУ (1944 р.)
Особливу роль партизанські формування (ПФ) України відіграли при розгортанні визвольного,
антифашистського руху в окупованих гітлерівцями країнах Східної Європи. У червні 1944 р. затверджено план
організаційних та оперативних заходів Українського штабу партизанського руху (УШПР) щодо надання
допомоги партизанському руху в Чехословаччині, Угорщині, Румунії та Польщі з метою зриву вивезення
промислового обладнання та стратегічної сировини з цих держав до Німеччини, а також руйнації комунікацій,
по яких здійснювалося перевезення резервів противника до лінії фронту.
План передбачав передислокацію низки радянських ПФ для активізації партизанського руху за
кордоном, ударів по тилах противника та розгортання диверсійних акцій на стратегічних шосе, залізницях у
суміжних з УРСР районах згаданих країн, а також на Дунаї. Планувалося створити організаційно-диверсійні
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загони по 25 осіб кожний, укомплектовані досвідченими партизанами, а також (на 40–50%) представниками
народів країн Східної Європи із числа курсантів Школи особливого призначення (ШОН) УШПР (12 загонів –
до Чехословаччини, 17 – до Румунії, 7 до Угорщини). Значні сили (до 2000 партизанів) передавалися
Польському штабу партизанського руху, йому ж направлялися 4 диверсійні групи та диверсійний загін у
150–200 партизанів. Партизанським загонам ставилося завдання “розгортання широкого партизанського руху
шляхом формування самостійних загонів з місцевого населення”, передбачалося перекидання літаками
2000 одиниць вогнепальної зброї, 25 тонн вибухівки, великої кількості боєприпасів та продовольства.
До грудня 1944 р. лише в Чехословаччині та Угорщині УШПР мав два партизанських з’єднання, шість
бригад, 23 загони загальною чисельністю майже 18 тис. бійців. Суттєве значення для піднесення розвідувальнодиверсійної та бойової діяльності зарубіжних антифашистів мала розпочата з травня 1944 р. підготовка у
згаданій ШОН УШПР іноземців-організаторів партизанських груп (загалом до листопада 1944 р. в школу
прибуло 930 іноземців (угорців, чехів, словаків, румунів, мешканців Югославії, українців Закарпаття), до 1
листопада випустилося 764 особи.
Основою навчання за профілем “мінер-диверсант” була 4-тижнева програма на 240 навчальних годин.
Велику увагу приділяли двостороннім навчанням, наближеним до бойових умов, мінно-підривній, вогневій та
топографічній підготовці, азам пропаганди, на основі реального досвіду партизанів велася тактична підготовка.
Як зазначалося у документах, “випущений школою склад здатний самостійно навчати мінно-підривній справі
людей для диверсійної роботи в тилу противника, формувати і керувати операціями груп і загонів з організації
диверсій на комунікаціях і в промисловості”.
Як результат зростала бойова ефективність партизанських сил, котрі лише у Чехословаччині за серпень–
вересень 1944 р. знешкодили 6620 вояків противника, підірвали 26 ешелонів, знищили 9 літаків, 40 одиниць
бронетехніки, 281 автомашину, 36 мостів тощо. Німці були змушені кинути туди дві нові дивізії з танками та
авіацією. Не зайвим буде згадати і про те, що в 1944 р. радянські партизани та їх колеги в Східній Європі
притягнули до себе до 20 дивізій вермахту, 6–10 дивізій військ СС, вісім угорських, чотири румунських, чотири
хорватські дивізії, кавалерійський та охоронний корпуси.
23 грудня 1944 р. ЦК КП(б) У ухвалив рішення про розформування УШПР, керівництво партизанськими
формуваннями в Європі передавалося спеціальній комісії при ЦК КП(б) У. Налагоджена система
розвідувально-диверсійної роботи з позицій ПФ України стала помітним чинником бойових успіхів Червоної
армії із вигнання агресорів зі Східної Європи.
Гамарник Н.А.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
ПЕРШІ СТО ДНІВ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
В ЛИСТАХ, ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ І СПОГАДАХ УЧАСНИКІВ ПОДІЙ
(ІЗ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ)
Епістолярний фонд у колекції Національного музею історії України у Другій світовій війні налічує
близько 8,5 тис. одиниць. Майже 2 тис. з них датовані другою половиною 1941 р. Вони різні: одні – докладні,
написані в перерві між боями, а, можливо, в госпіталі на спеціальних поштових чи художніх бланках, інші – на
кілька рядків, накидані нашвидку уламком олівця просто в окопі на пом’ятому клаптику паперу, іноді
об’єктивні, правдиві, а частіше написані з оглядкою на цензуру, тому їх треба читати між рядками.
Серед 284 фронтових щоденників, що зберігаються в музеї, понад 20 документів містять записи про
оборонні бої, життя в тилу, занотовані у 1941 р. У них зафіксована хроніка поточних подій, змальовуються
певні історичні епізоди, що супроводжуються коментарями й оцінками свідків та учасників. Тому в певному
розумінні ці суто особисті документи набувають статусу документів історичного значення, що є відображенням
епохи, її пам’ятками. Для реконструкції подій зі значної кількості документів виберемо кілька.
Листи з розповідями про перші дні війни свідчать, що Червоній армії та її командному складу знадобився
певний час для того, щоб опанувати ситуацію, зібрати сили, набути досвіду ведення боїв. Тяжкі поневіряння
щойно призваних до лав армії бійців, які були відрізані від своїх, постають із листа до батьків колишнього
студента Херсонського сільськогосподарського інституту Костянтина Красноплахтича.
Про епопею відходу від кордону та хронологію втрат українських населених пунктів на шляху відступу
залишив записи у фронтовому щоденнику майор Костянтин Силуанов, помічник начальник 95-го
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Надвірнянського прикордонного загону з постачання: “…Колона протиповітряними засобами не забезпечена.
Літають безкарно. Організація відступу жахлива: ні переправи, ні шосе незабезпечені…Частини, як і раніше,
відходять. Багато паніки… Радіо не дає нічого…”.
Картинка виходу з оточення під Києвом постає з листа командира 3-ї повітрянодесантної бригади 40-ї
армії Південно-Західного фронту полковника Григорія Ковальова та описана у спогадах колишнього ад’ютанта
командира 478-го гаубичного артполку 5-ї армії Південно-Західного фронту лейтенанта Михайла Круглікова:
“…Німці розпочали артобстріл села, і снаряд влучив у мою групу, розірвавши всіх на шматки, а я був важко
поранений від голови до п’яток… Мене перевезли до с. Борщі і там поклали у сінях однієї з хат, приміщення
були переповнені пораненими… Скільки нас там було, я не можу сказати, але, напевне, що сотень п’ять або
шість було. Раптом фашисти відкрили мінометний вогонь по цьому “лежбищу”. Поранених міни рвали на
шматки…”.
За перші сто днів війни противнику вдалося захопити більшу частину України. Наприкінці вересня
1941 р. бої точилися вже на теренах Сумської, Полтавської та Харківської областей. На півдні відчайдушний
спротив чинили захисники Одеси.
Горбатюк О.М.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ
ВОЮЮЧОЇ УКРАЇНИ У ЛИПНІ 1944 РОКУ
75 років тому 11–15 липня 1944 року, в умовах німецької окупації України, неподалік села Сприня,
розташованого в Самбірському районі Львівської області, під охороною загону Української Повстанської Армії
(далі – УПА) пройшов Установчий Великий Збір представників від усіх українських земель. Ініціювало й
організовувало цей Збір Головне командування УПА, яке вважало себе “найвищою й єдино суверенною владою
на звільнених землях України”. До Збору запрошувались учасники боротьби з окупантами, і не важливо яких
політичних переконань вони були, а то навіть і безпартійні. Зібралися представники різних політичних поглядів
і партійні, і позапартійні. Мандати першого Великого Збору (з’їзду) отримали 25 делегатів: 8 – із
Наддніпрянщини та Лівобережжя, 17 – із Волині та Галичини. Із цих 25 осіб лише 9 були партійцями
Організації Українських Націоналістів (бандерівців) (далі – ОУН(б). Збір урочисто проголосив себе
Тимчасовим Українським Парламентом і назвав себе Українською Головною Визвольною Радою (далі – УГВР).
Оскільки у воєнній круговерті національно-визвольної боротьби українські партії фактично саморозпустилися,
учасники Збору ухвалили рішення формувати Раду саме з окремих особистостей. А особистості в УГВР
представляли і партії, і певні верстви суспільства.
Головою Установчого Великого Збору було обрано відомого громадського діяча Волині Ростислава
Волошина. Збір вислухав змістовну доповідь Головнокомандувача УПА Р. Шухевича про міжнародне
становище та результати політичних відносин Головного командування УПА з представниками інших держав.
Саме 15 липня 1944 року Президентом УГВР одноголосно було обрано Кирила Осьмака (за походженням
українця з Полтавщини) – колишнього члена Української Центральної Ради. Головою Генерального
Секретаріату (уряду) і Генеральним Секретарем Військових Справ (міністром оборони) обрано Р. Шухевича –
провідника ОУН(б) і Головнокомандувача УПА. Генеральним Секретарем Закордонних Справ обрано Миколу
Лебедя. Одним із Віцепрезидентів УГВР став Василь Мудрий: відомий політик, член УНДО – однієї із
найбільших політичних партій. Священика Української Греко-Католицької Церкви Івана Гриньох обрано теж
Віцепрезидентом УГВР. Після обрання відзначених посадових осіб Президент УГВР склав присягу
Установчому Великому Збору. Фактично був приведений до присяги Президент воюючої України перед
почесним представництвом від усього Українського народу. Крім бандерівців, до підпільного парламенту
входили ті, хто були колись в Українській Центральній Раді (Кирило Осьмак, Василь Потішко й Василь Мороз),
“гетьманці” Ярослав Біленький і Варфоломій Євтимович, лідери найбільшої парламентської сили українців у
міжвоєнному польському сеймі – УНДО (націонал-демократи) Василь Мудрий і Зенон Коленський,
представники УГКЦ (церкви) та ін.
На великому зборі УГВР опрацьовано такі документи: Тимчасовий устрій УГВР, платформу УГВР,
універсал УГВР, а також присягу вояка УПА, затверджену УГВР і введену в дію наказом Головного
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військового штабу Ч.7 за 19 серпня 1944 р. Протягом липня й серпня всі відділи УПА було приведено до
присяги затвердженої УГВР.
Отже, УПА по праву стала загальноукраїнською армією, підпорядкованою легітимно обраному
верховному політичному керівництву воюючої України – УГВР. Створення УГВР влітку 1944 р. та її наступна
діяльність стали складовою частиною европейського Руху опору під час Другої світової війни.
Горобець В.Л.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
ФЕНОМЕН ПОБУТОВОГО КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ
В РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
В історичній науці, публіцистиці, художній літературі, у сфері публічної політики і, звичайно, на
побутовому рівні функціонує поняття “колаборації” – співпраця з ворогом, окупантом. Відомі різні підходи до
типологізації колабораціонізму. Більшість дослідників вирізняють військовий, адміністративний, ідеологічний,
економічний, культурний та побутовий колабораціонізм.
Побутовий колабораціонізм пов’язаний зі встановленням доброзичливих стосунків між окупантами й
місцевим населенням. Наприклад, попередження ворожої армії про заміновані будинки, шляхи, послуги як
провідників, добровільне пропонування продуктів харчування, запрошення на родинні свята тощо.
Зі щоденникових записів німецьких солдатів та офіцерів, їхніх листів до рідних у Німеччину стало
відомо, що мало не в кожному населеному пункті були люди, які доброзичливо ставилися до німців. Вони
пропонували їм воду, хліб, яйця, молоко і навіть попереджали про небезпеку та запрошували взяти участь у
традиційних місцевих заходах. Київський службовець Ф. Пігідо-Правобережний вважав, що “добре, чемне
поводження німецького війська <…>, звільнення полонених українців <…> в першім періоді війни зробили
добре враження на місцеве населення <…> німецький вояк був усюди бажаним гостем”.
Колабораціонізм на побутовому рівні є суспільно-психологічним явищем, яке виникає під час війни. Так
чи інакше стосунки між армією завойовника та місцевим населенням не можуть не виникати, тому що ворожій
армії потрібне місце для розміщення, а також вода, їжа, тепло тощо. Потрібно брати до уваги той факт, що
поведінкою місцевого населення нерідко керував страх, і це логічно вписується в інстинкт виживання та
побудови на його основі відповідних стратегій.
Нацистська адміністрація через окупаційну пресу активно стимулювала побутовий колабораціонізм.
Упродовж 1941–1944 рр. у різних періодичних виданнях з’являлися мотиваційні оголошення, заклики та статті
про організацію благодійних акцій на користь німецької армії.
Підвидом побутового колабораціонізму є сексуальний колабораціонізм, який окремі дослідники
виділяють в окрему категорію. Стратегії виживання, пов’язані з використанням тілесного ресурсу жінки, дуже
важко піддаються аналізу через брак джерельної бази та відсутність консенсусу стосовно термінології. Олена
Стяжкіна виділила чотири сценарії використання тіла як ресурсу виживання: 1) тіло в обмін на власне життя;
2) тіло в обмін на життя інших; 3) тіло в обмін на їжу; 4) тіло в обмін на уникнення примусових робіт.
Запозичення методологічного інструментарію стратегій виживання в суміжних з історією гуманітарних
дисциплінах та застосування його на історичному матеріалі доводить, що в побутовій сфері під час співпраці з
німецькою окупаційною владою абсолютна більшість українців займала пасивну позицію і її головною
турботою було щоденне виживання. Ця обставина не була особливою національною заслугою чи особливою
національною ганьбою для українців. Вона лише віддзеркалювала загальну модель поведінки на під час
окупації.
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ЗАВЕРШАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Про визволення Закарпатської України та приєднання її до УРСР написано чимало. В тому числі значний
масив воєнно-історичної літератури висвітлює підготовку та хід проведених у Східних Карпатах восени
1944 року операцій Червоної армії. Однак тогочасна обстановка була настільки складною та мінливою, а наступ
у гірських умовах складним та затяжним, що розмаїття поглядів на класифікацію та періодизацію бойових дій
радянських військ на цих напрямках існувало навіть у радянській історіографії, що, в цілому, відрізнялась
чіткою структуризацією та єдиними підходами. Висвітлимо тільки деякі з них, здійснивши попереднє
застереження – всі назви операцій виникли вже після війни. Так у праці “Через Карпати” А. Гречко вважає, що
Східно-Карпатську наступальну операцію здійснював 4-й Український фронт, а війська 1-го та 2-го
Українських фронтів лише взаємодіяли з ним. На час написання праці міністр оборони СРСР Маршал
Радянського Союзу А. Гречко основну роль в операції відводить 1-й гв. армії, якою йому довелось командувати
у роки війни. Початком операції (9 вересня 1944 р.) автор вважає армійську операцію 1-ї гв. армії на
дуклінському напрямку. Природно, що основна увага подіям, пов’язаним із опануванням Дуклінським
перевалом, приділена Л. Свободою, який на той час командував 1-м Чехословацьким армійським корпусом.
Операції 38-ї армії надається пріоритет у мемуарах К. Москаленка.
Автори синтетичної праці “Операції Радянських Збройних Сил у Великій Вітчизняній війні” вважають,
що Карпатсько-Ужгородську наступальну операцію здійснили війська 38-ї армії 1-го Українського фронту та
4-го Українського фронту у повному складі. Вона розпочалася 28 вересня, завершилася 28 жовтня і стала
логічним продовженням попередніх операцій цих військ. Основну роль зіграв 17-й гв. окремий стрілецький
корпус. Успіху Карпатсько-Ужгородської стратегічної наступальної операції сприяли дії 2-го Українського
фронту у Дебреценській операції (2–27.10.1944). Дії 1-й гв. армії були не успішними. Її чисельні спроби зломити
опір ворога успіху не мали. У зв’язку з цим командувач 4-го Українського фронту генерал-полковник І. Петров
наказав 1-й гв. армії припинити загальний наступ і вести його тільки на окремих напрямках невеликими
розвідувальними групами.
У 80–90-х роках минулого століття в радянській воєнно-історичній науці розгорнулась чергова дискусія
щодо систематизації операцій німецько-радянської війни. Результатами дискусії стала уніфікована система
поглядів на операції радянських військ. Відповідно до них Східно-Карпатська стратегічна наступальна
операція проводилась 8.09– 28.10.1944 з метою розгрому німецьких та угорських військ у Східних Карпатах та
надання допомоги словацькому національному повстанню. Складалась з Карпатсько-Дуклінської фронтової
наступальної операції (8.09.–28.10.1944), у якій взяли участь війська 1-го Українського фронту (38-а армія, 1-й
Чехословацький армійський корпус, 1-й гв. кавалерійський, 4-й гв. танковий, 25-й і 31-й танкові корпуси та
частина сил 2-ї повітряної армії) і Карпатсько-Ужгородської фронтової наступальної операції (18.09.–
28.10.1944), у якій взяли участь війська 4-го Українського фронту в повному складі.
У сучасній українській історіографії утвердився такий підхід. Війська 4-го Українського фронту та 38-а
армія 1-го Українського фронту після підготовчих заходів відновили активні наступальні дії 9-го та 8-го
вересня 1944 р. відповідно. У сучасній літературі ці дії прийнято називати Східно-Карпатською стратегічною
наступальною операцією (8.09 – 28.10.1944), складовою якої були Карпатсько-Дуклінська (8.09.–28.10.1944) та
Карпатсько-Ужгородська (06–28.10.1944) фронтові наступальні операції, в результаті яких радянські війська
здолали Головний Карпатський хребет та звільнили Закарпатську Україну.
На нашу думку, така постановка питання не відповідає дійсному перебігу подій та служить
міфологізованим “історичним стандартам” Другої світової війни. Звільнення Закарпаття безпосередньо
пов’язане з діями 2-го Українського фронту на Дебреценському напрямі та 4-го Українського фронту – на
Ужгородському, які здійснювались за єдиним планом Ставки ВГК в рамках стратегічного наступу радянських
військ на південно-західному напрямі (Дебреценсько–Ужгородській операції), який розпочався у жовтні 1944 р.
Слід підкреслити, що у зв’язку зі складною обстановкою завдання фронтів постійно змінювалися і
уточнювалися Ставкою.
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Демченко С.В.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
УКРАЇНЦІ – ПРАВЕДНИКИ НАРОДІВ СВІТУ: МУЗЕЙНИЙ АСПЕКТ
Тема українсько-єврейських відносин, зокрема питання порятунку євреїв українцями у період Другої
світової війни, сьогодні є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних істориків. Науковці
Національного музею історії України у Другій світовій війні долучилися до роботи з вивчення історії
українських Праведників народів світу та рятівників євреїв під час Голокосту. Для пошуку цих людей
музейники створили просвітній проєкт “Портрети UA”. Його мета – історичний і міжнародний ребрендинг
українського виміру у Другій світовій війні через особисті історії українців, які, ризикуючи власним життям,
утілювали ідеали миру, гуманізму та толерантності. У процесі реалізації проєкту музейники зібрали та
дослідили 30 комплексів матеріалів (понад 150 предметів). Результатом роботи проєкту стала виставка
“Праведний шлях: українці-рятівники”.
Життєві історії українців – Праведників народів світу знайшли відображення і в експозиції музейного
виставкового проєкту “Україна. Незакінчена війна…”, відкритого у вересні 2019 р. Одним із вражаючих
експонатів є окупаційне оголошення, що з’явилося на вулицях Львова у грудні 1943 р. У поіменному переліку
засуджених на смерть зазначена Анастасія Сушко (№ 27 “Суш Настя”), яка таємно переховувала 10-річного
єврейського хлопчика. Далеко не всім рятівникам пощастило вижити, адже відповідно до расової політики
нацистів, українців, які допомагали євреям, знищували разом із усіма членами сім’ї. Навіть надання притулку
єврею загрожувало смертною карою. Така доля чекала на Сидора Слободюка з Рівненщини, який майже рік
переховував на своєму обійсті єврейську дівчинку Софію Горштейн. Його родина дивом не постраждала від рук
нацистів, а з поверненням радянської влади була розкуркулена та виселена до Хабаровського краю (Російська
Федерація).
Складна та багатовимірна історія Олександри Шулежко, яка під час нацистської окупації створила у
Черкасах дитячий будинок для безпритульних дітей. Серед більш ніж ста сиріт у притулку проживало
25 єврейських дітей. Жінка усвідомлювала, що ризикує не лише своїм життям, а й життям двох малолітніх
дочок, які разом з іншими дітьми жили в сиротинці. Завдяки винахідливості та знанням німецької мови їй
щоразу вдавалося вводити в оману окупаційну владу. Під час відступу нацисти спробували евакуювати заклад
разом з усім його персоналом та частиною вихованців. Проте Олександрі вдалось перетнути лінію фронту та
повернути притулок до Черкас. Але замість визнання гуманітарного подвигу радянський режим звинуватив
жінку у “співпраці з окупантами”. Десятки років вона жила з тавром “зрадниці”. 24 лютого 1994 р., за день до
смерті, Олександра Максимівна дізналася про присвоєння їй звання Праведника народів світу.
Драматичні долі українців-рятівників дають можливість замислитися над моральністю вибору та
складністю цього рішення. Жоден із тих євреїв, якому було врятовано життя в період Голокосту, не міг би
сподіватися на спасіння без допомоги українців, котрі теж страждали від гітлерівської агресії. Сьогодні вже
неможливо подати точні дані про тих, хто співчував, підтримував, допомагав євреям. Їх багато, невідомих
українських рятівників, не визнаних Праведниками офіційно. Та й рятували вони не заради визнання…
Євсєєв І.Г.
ORCID: 0000-0003-1450-1378
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО ДОСВІДУ БОЙОВИХ ДІЙ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ ЧЕРЕЗ СЛУЖБОВІ ВИДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ РСЧА
Розповсюдження узагальненого досвіду бойових дій серед органів військового управління, з’єднань та
військових частин є невід’ємною частиною функціонування системи вивчення та використання досвіду війни.
Однією з форм його узагальнення є службові видання органів військового управління (збірники, бюлетені,
журнали).
Важливим напрямом діяльності Генерального штабу (далі – ГШ) РСЧА з вивчення, узагальнення та
використання досвіду бойових дій у роки Другої світової війни стало розповсюдження та впровадження досвіду
війни в практичну діяльність військ (сил). Особливого розвитку ця робота набула після створення у квітні
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1942 року у складі цього органу військового управління окремого відділу з використання досвіду війни, що в
подальшому був переформований в управління використання досвіду війни.
У цей час був започаткований “Збірник матеріалів з вивчення досвіду війни” (далі – Збірник). Це видання
було розраховано на офіцерів оперативно-тактичної ланки управління, розсилалося до командира полку
включно і використовувалося в якості посібника з оперативної підготовки.
Для поширення досвіду бойових дій серед офіцерів тактичного рівня з червня 1943 року почав
видаватися “Збірник практичних прикладів з досвіду війни”, на сторінках якого розглядалися питання
організації бою, взаємодії між різними родами військ, забезпечення, управління в ланці батальйон – полк –
дивізія, публікувалися повчальні приклади.
Найбільш поширеним виданням ГШ РСЧА з листопада 1943 року виявився періодичний “Інформаційний
бюлетень”. Він видавався два рази на місяць тиражем 17 тис. примірників. Матеріали, що містились у цьому
періодичному виданні, мали на меті інформування офіцерського складу про висновки з найбільш важливих
питань бойової діяльності військ і штабів для їх використання в практичній роботі.
Ефективним засобом розповсюдження результатів узагальнення бойового досвіду стали наукові
публікації у журналах “Воєнна думка” та Військовий вісник”. З вересня 1941 року редакція журналу “Воєнна
думка” була об’єднана з редакторським колективом “Військово-історичного журналу”. На шпальтах військовотеоретичного та військово-історичного часопису висвітлювались актуальні питання про боротьбу з потужними
танковими угрупованнями противника, його повітряними десантами, організацію оборони на широкому фронті,
боях в оточенні та за оволодіння населеними пунктами тощо. Окремим розділом журналу “Воєнна думка” стали
публікації історичних досліджень, присвячених еволюції військового мистецтва різних історичних епох. Тираж
цього щомісячного видання з березня 1945 року досягнув 15 тис. примірників.
Разом з тим аналіз матеріалів узагальненого досвіду службових видань ГШ РСЧА показав, що посадовим
особам відділу (управління) з використання досвіду війни не завжди вдавалось виявити справжній бойовий
досвід. Найчастіше ці матеріали мали лише суто описовий характер, що не дозволило, наприклад, повністю
відобразити в керівних документах накопичений досвід бойових дій щодо вогневого ураження противника в
наступі і обороні, в особливих умовах місцевості, а також у населених пунктах.
Крім того, у журналі “Воєнна думка” недостатньо уваги приділялось проблематиці ведення війни,
стратегії і оперативного мистецтва, питанням теорії та практики сучасного бою на основі досвіду війни. На той
час цей друкований орган за своїм змістом не відповідав поставленим завданням щодо розроблення питань
воєнної теорії і ідеології, а також удосконалення знань осіб офіцерського складу. Для підвищення ролі цього
видання у розробленні воєнної теорії, вдосконаленні воєнних знань у березні 1945 року загальне керівництво
журналом “Воєнна думка” було покладено на начальника Генерального штабу РСЧА.
Отже, для розповсюдження досвіду бойових дій в ГШ РСЧА використовувались службові періодичні
видання у вигляді збірників, бюлетенів та журналів, що мали на меті поширити досвід бойових дій серед
офіцерів усіх ланок управління. Водночас матеріали, що містились у цих виданнях, часто носили суб’єктивний
характер та не завжди ґрунтовно відображали проблематику воєнного мистецтва.
Златанов З.Г.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
“ЧОРНА ПІХОТА” В БОЯХ ЗА УКРАЇНУ
(НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ФОНДОЗБІРНІ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ)
Трагічною сторінкою в історії Другої світової війни стали польові військкомати Червоної армії.
Наступаючі радянські частини мобілізували боєздатне чоловіче населення зі щойно очищених від нацистів
українських територій і без достатньої військової підготовки, без належного обмундирування та озброєння
кидали його в бій, часто на найнебезпечніші ділянки фронту. Таких людей називали “чорносвитками” або
“чорною піхотою”.
Національний музей історії України у Другій світовій війні розкриває цю тему у своїй експозиції
матеріалами учасників подій. Зокрема, такі експозити є на виставці “Україна. Незакінчена війна...”, відкритої у
вересні 2019 р. Чорний і сірий одяг виставкової інсталяції “Відзеркалення пам’яті” символізує душі
“чорносвитків” – чоловіків, які необмундированими загинули в битві за Дніпро.
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Під час боїв за Київ чимало “чорносвитків” воювало на Букринському плацдармі. Уродженці Київщини
Павло Смакота і Петро Мовчан, які були призвані польовими військкоматами, загинули саме на цій ділянці. За
три дні до смерті Павло Смакота писав рідним: “Хотілося б тільки вмерти своєю смертю, щоб кістки мої не
валялися по землі...”. Німі “свідки” загибелі Петра Мовчана – кулеметний диск та судова повістка, знайдені
разом з останками бійця у 2008 р.
Уродженець Дніпропетровщини Микола Невгодовський був одним із тих “чорносвитків”, яким
пощастило вижити в горнилі війни. У його особовій справі чітко зазначено: “Призваний польовим
військкоматом 3 Українського фронту”. Він форсував Дніпро в районі Кривого Рогу. У тих боях зазнав
поранення. Навесні 1944 р. відзначився під час форсування Дністра і згодом був удостоєний звання Героя
Радянського Союзу.
У багатьох розміщених в експозиції червоноармійських книжках бійців навпроти графи “Яким
військкоматом призваний” стоїть запис “Польовий ВК”. Є він і в книжці уродженця Сумщини Прокопа Чирви.
Наприкінці серпня 1943 р. його мобілізували польовим військкоматом до лав Червоної армії і зарахували
рядовим запасного стрілецького полку Воронезького фронту. Від 1944 р. рядовий Чирва служив їздовим батареї
у складі 1 Білоруського фронту. Брав участь у боях на території Польщі та Німеччини. Під час квітневих боїв
1945 р. замінив пораненого заступника командира гармати й відбив три контратаки противника, знищивши
15 німецьких солдатів та офіцерів, за що в травні 1945 р. був відзначений медаллю “За відвагу”. 27 квітня
1945 р. під час Берлінської наступальної операції зазнав важкого поранення і згодом – ампутації обох ніг.
Перебував на лікуванні. Згідно за висновком медичної комісії Прокопа визнали непридатним до військової
служби та інвалідом 2-ї групи. У 1946 р. демобілізований за станом здоров’я.
Чисельність загиблих “чорносвитків” під час боїв за Україну була досить високою. На сьогодні
зустрічаються різні цифри безповоротних втрат. Підрахувати цю кількість через відсутність повноцінного
обліку вкрай важко.
Іванов В.О., к.і.н.
смт Роздольне, тимчасово окупована територія
України – Автономна Республіка Крим та
м. Севастополь
“ЖЕРТОВНІСТЬ І ПОДВИГ”: РОЛЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УКРАЇНЦІВ
У ГЕРОЇЧНІЙ ОБОРОНІ СЕВАСТОПОЛЯ У 1941–1942 рр.
В історії Другої світової війни для українського народу є сторінки героїчної і водночас трагічної події –
оборона воєнно-морської бази м. Севастополя. Досить тривалий період часу ці події були під грифом “цілком
таємно” і недоступні для широкого кола дослідників. В обороні міста-фортеці брали участь рядові
військовослужбовці, солдати та матроси Червоної армії, Чорноморського Флоту Радянського Союзу, уродженці
та вихідці з України. В радянській історіографії не виокремлювалася оборона Севастополя, а лише
підкреслювалося, що це нібито “місто російської слави”. Проте звісно це твердження не відповідає дійсності.
250 днів і ночей в героїчній обороні міста брали участь етнічні українці та вихідці з України, було стримано 11ту німецьку та 3-тю румунську армію, зірвано плани гітлерівського керівництва щодо швидкого оволодіння
Кримом та Кавказом з метою отримання контролю над акваторією Чорного моря та кавказькими нафтовими
сховищами. У цій публікації ми виділимо декілька персоналій, які особливо відзначилися у обороні
Севастополя, і про які стисло писала радянська пропаганда.
30 жовтня 1941 р. в районі с. Миколаївка у бій з ворогом близько четвертної години дня вступила 102-мм
батарея берегової оборони Чорноморського Флоту, яким командував уродженець м. Кременчук І. І. Заїка. Ця
батарея являла собою опорний пункт із гарнізоном близько 150 осіб. Витративши 62 снаряди, батарейці
нанесли ворогу серйозних втрат: на дорозі залишилися розбиті машини, вбиті та поранені. Через дві години
батарея знову відкрила вогонь по іншій колонні супротивника, заставивши його відступити, залишивши
розбитими автомашини, бронетранспортери та бронемашини. У бою також відзначився інший уродженець
України, політрук С. Муляр.
Відважно діяв загін винищувачів під командою Героя Радянського Союзу, уродженця м. Одеси капітана
О. А. Губрія. 6 листопада 1941 р. його загін вилетів на бомбардування аеродрому Сарабуз. За радянськими
даними, раптово з’явившись над аеродромом супротивника, сміливим ударом було знищено шість
“Мессершміттів-109”, три “Юнкерса-88” та пошкоджено декілька літаків. О. А. Губрій не зупинився на
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досягнутому успіху і повів льотчиків своєї ескадрильї у нову операцію. Під час поганої погоди радянські
льотчики штурмували аеродром та підпалили 10 літаків, що знаходилися на землі. Винищувачі зробили новий
захід і знищили ще декілька літаків. У повітряному бою, що розгорнувся під час бомбардування аеродрому,
було збито два ворожих літаки. Усього за рейд під командуванням О. А. Губрія було знищено за радянськими
даними близько 15 ворожих літаків.
У обороні міста брав участь уродженець м. Кропивницький генерал-майор Т. К. Коломієць. Він був
призначений на посаду командувача 25-ю стрілецькою дивізією 5 жовтня 1941 р. Під час штурму Севастополя
наприкінці грудня 1941 р. на ділянці 2-го полку морської піхоти у другій половині дня німецькі війська
порвалися у тил захисників міста. На допомогу захисникам для ліквідації прориву були направлені
підкріплення на чолі з командиром полку майором І. І. Кулагіним. Але, на жаль, вони не принесли очікуваного
результату. Лише після допомоги, яку надав комендант 3 сектору оборони генерал-майор Т. К. Коломієць,
вдалося не тільки витіснити ворога, а й відновити положення на момент німецького штурму укріплених позицій
захисників міста.
Таким чином, велику роль у героїчній обороні м. Севастополь під час Другої світової війни зіграли
уродженці України. 11-та німецька армія на час завершення Кримської кампанії у 1942 р. не могла
продовжувати активні наступальні дії. Майже на два роки захисники стримували натиск німецьких військ на
Кавказ. Цей подвиг ніколи не буде забутим.
Іванчук В.А.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

БЕЗПОВОРОТНІ ВТРАТИ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ
ДАНИХ МО РФ ЩОДО ВТРАТ СРСР У НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКІЙ ВІЙНІ 1941–1945 РОКІВ)
Друга світова війна стала найжорстокішим та безкомпромісним військовим зіткненням планетарного
масштабу за всю історію людської цивілізації. У ньому взяли участь понад 60 країн світу та 100 мільйонів
людей і бойові дії велись від Європи до Тихого океану та Америки. Загальні людські втрати у Другій світовій
війні за різними підрахунками складають від 60 до 80 мільйонів осіб. Метаморфози із статистичними даними,
перш за все, почались в СРСР – саме в тій країні, яка винесла на собі основний тягар боротьби з гітлерівською
Німеччиною та її союзниками і, без сумніву, мала понести одні з найбільших втрат у цій війні.
Впершее, офіційно втрати СРСР у Другій світовій війні було заявлено Й. В. Сталіним у лютому
1946 року – 7 мільйонів осіб. У 1960-х роках М. С. Хрущов оголосив уже іншу цифру – понад 20 млн. У
подальшому дослідники почали виходити на цифру 27 мільйонів осіб, а деякі навіть до 42 мільйонів. Якими ж
були втрати України у цій війні?
Облік загальних людських втрат у Радянському Союзі вівся централізовано, тому мусимо спиратися саме
на нього. Насамперед, позначимо “хребтову” цифру в 14,3 млн осіб демографічних втрат. Це різниця в кількості
населення України станом на 22 червня 1941 року (41,7 млн) та в 1945 році (27,4 млн). За останніми даними МО
РФ, серед безповоротних втрат військовослужбовців у роки війни українців (за національною відзнакою) –
1,4 млн осіб (16% від загиблих в РСЧА). На території України під час окупації німецькими військами загинуло
3,3 млн осіб мирного населення, вивезено на роботи до Німеччини – 2,4 млн. Тобто загалом – 7 млн осіб
демографічних втрат.
Почнемо з безповоротних військових втрат. Відразу ж виникають питання. По-перше, за даними МО РФ
за роки війни було мобілізовано 29,5 млн громадян СРСР, з яких понад 21 млн з території Російської Федерації.
Тобто, на всі інші суб’єкти країни припадає “лише” близько 8,5 млн. Проте у 1941 році з України було
мобілізовано 3,2 млн, у 1943–1944 рр. – 3,7 млн. Мобілізації тривали і в 1945 році. Таким чином, тільки з
України через РСЧА пройшло 7–8 млн осіб. По-друге, чому облік загиблих військовослужбовців вівся саме за
ознакою “національність”? А як бути з іншими національностями з України? Близько 3,5 млн мешканців
України було евакуйовано до східних регіонів СРСР. Скільки з них там померло, було мобілізовано і загинуло
на фронтах? По-третє, російські військові історики загальне число убувших зі списочного складу армії людей
розподілили за певними категоріями. Серед цих категорій є декілька таких, що викликають запитання: зникло
безвісти мобілізованих на шляху до військових частин; не розшукано дезертирів та відставших від своїх
ешелонів; засуджені. Загалом – 1,7 млн осіб. Скільки з них згинуло, і яка з них частка наших земляків –
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невідомо. По-четверте, якщо взяти надані МО РФ безповоротні втрати РСЧА під час загального відступу у
1941 році – 3,1 млн осіб, то доля загиблих українців тільки в цей період має бути в межах 600 тис.
Протягом 1942 року СРСР зазнав безповоротних втрат у кількості 3,3 млн військовослужбовців. Навіть з
урахуванням значного зменшення долі українців у діючій армії (до 10–11% з 20%), кількість втрат на їхню
долю за цей рік має бути близько 300 тис. осіб. У 1945 році безповоротно втрачено ще 0,8 млн, частка
мешканців України з яких може сягати 0,2 млн.
По-п’яте, з початком 1943 року Червона армія перейшла до загального наступу. Влітку–восени 1943 р.
середньодобові втрати Червоної армії на всіх ділянках фронту сягнули свого апогею – 27,3 тис. осіб. Але, за
даними МО РФ, безповоротні втрати постійно наступаючої армії почали зменшуватись: 1943 рік – 2,3 млн осіб,
1944 рік – 1,8 млн. Аналіз цієї “офіційної” статистики щодо списочної кількості, кількості мобілізованих,
загиблих, померлих та поранених в РСЧА за 1943–1944 роки, свідчить про 5,2 млн “неврахованих душ”.
Пояснення цьому “непорозумінню” у кількості втрат необхідно шукати перш за все в Україні. Підтвердженням
цьому є достатня кількість фактів та обставин:
1) Із січня 1943 року до жовтня 1944 року Червона армія на українських теренах здійснила стратегічних
10 наступальних і 1 оборонну операцій та фронтових 7 наступальних і 1 оборонну операцій. Під час проведення
близько половини наступальних і всіх оборонних операцій поставленої мети досягти не вдалося, що
призводило до незапланованих та невиправданих втрат серед особового складу.
2) За цей період в Україні було мобілізовано до війська близько 4 млн осіб місцевого населення, кількість
якого в лавах радянських військ сягала 60–80%.
3) У ході боїв на території України у військово-адміністративному апараті Червоної армії відбулася зміна
порядку зарахування полеглого особового складу. Ці зміни не сприяли покращенню й до того незадовільної
роботи з обліку загиблих у війську. У межах фронтів недооблік загиблих нараховувався тисячами.
4) Частини Червоної армії несли тяжкі втрати та постійно відчували некомплект до 50–60%. Армійське
командування самостійно “призивало” військовозобов’язаних, яких, як правило, не брали на облік особового
складу. Нерідкістю були випадки, коли в з’єднаннях та частинах лише половина наявного особового складу
стояла на обліку. В лобових атаках, у цивільному одязі, погано озброєні та навчені, вони майже не мали шансів
повернутися живими.
5) На даний час немає навіть приблизної кількості втрат мирного населення України внаслідок активних
бойових дій в Україні під час відступу у 1941 році та під час наступу у 1943–1944 роках РСЧА (під час
німецької окупації підраховано).
Упродовж 1941–1945 рр. Україна зазнала й інших безповоротних втрат.Так, під час війни загинуло
40–45 тис. радянських підпільників та близько 60 тис. українських партизанів. Не менше 100 тис. осіб
становили втрати членів ОУН та вояків УПА; близько 16 тис. українців загинуло у складі збройних формувань,
що воювали на боці Німеччини. За роки війни добровільні та примусові міждержавні міграції охопили близько
1,5 млн мешканців України. Таким чином, аналіз “офіційної” статистики свідчить про те, що лише військові
втрати наших співвітчизників з усіх боків протистояння налічують щонайменше 3 млн осіб, втрати мирного
населення (евакуація, окупація, “визволення”, померлі, добровільні та примусові міграції) – понад 10 млн.
Однак мусимо констатувати, що ці обрахунки дуже наближені, при чому з важелем у бік зменшення.
Король А.В.
Запорізький
науково-дослідний
експертнокриміналістичний
центр
МВС
України,
м. Запоріжжя
СВІТЛИНИ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА НА ПОШТОВИХ КАРТКАХ
ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Під час дослідження історії формування та діяльності українського війська необхідно мати якомога
більше інформації. Джерелом інформації можуть бути не лише довідники, архівні документи, книги, спогади
очевидців тощо, а й звичайні поштові відправлення, зокрема, фотокартки, які мають не лише культурне, а й
історичне значення. На сьогоднішній день дослідженню поштових фотокарток не приділяється належної уваги,
хоча вони є документальним підтвердженням подій Другої світової війни.
Специфіка фотомистецтва полягає в тому, що воно дає художній виразний образ документального
значення і з достовірністю закарбовує в застиглому зображенні істотний момент дійсності.
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Напередодні Другої світової війни українські землі не мали власної незалежності та входили до складу
Румунії, Німеччини, СРСР, Угорщини, поштовими відомствами яких здійснювався поштовий зв’язок на
українських землях. Під час Другої світової війни українці брали участь у бойових діях у складі збройних сил
СРСР, Канади, Австралії, Польщі, Чехословаччини, Німеччини, Румунії, що знайшло своє відображення на
поштових фотокартках, які пересилались між військовими, а також родичам та близьким.
У воєнний час існувала воєнно-польова пошта, яка мала стратегічне значення. Саме завдяки польовій
пошті на сьогодні ми маємо документальні підтвердження на поштових фотокартках місця розташування
військових формувань, побуту військових частин, особливості атрибуції військової форми, просування
німецьких військ на початкових етапах війни, територію дислокації українських військ, діяльність
партизанських загонів, зовнішній вигляд видатних діячів та рядового складу війська.
Тому необхідно вміти оцінювати історичні відомості, що містяться на фотокартках, та знати, на що слід
звертати увагу в першу чергу під час дослідження.
Якість та характер зображення допомагають встановити час створення поштової картки; мова написів та
позначень свідчить про те, під владою якої держави знаходились українські землі; відтиски штемпелів дають
інформацію щодо місця, часу погашення, найменування та місця знаходження військових формувань та
шпиталів (спеціальні погашення з позначками червоний хрест). Загальний вигляд, особливості конструкції та
стан збереження пам’яток, зображених на фотокартках, у зіставленні з часом створення поштової картки,
допомагає відновити історію створення, існування та руйнування пам’ятки.
Завдяки спеціальним погашенням, що мали відповідне оформлення або текст “польова пошта” та
заміняли марки, звільняючи від поштового збору відправлення, можна простежити шляхи наступу та відступу
українських військ. Дані погашення становлять самостійний вид філателістичного колекціонування, містять
найменування військових формувань, номери дивізій, батальйонів, що разом із зображеннями на фотокартках
дають повну інформацію про місцезнаходження, час та військові формування, в яких знаходились українці.
По надпечатках на марках можна простежити, до складу яких адміністративно-територіальних одиниць
входили українські землі, у той чи інший період Другої світової війни, наприклад, на 18 поштових марках
Німеччини, номіналом від 1 до 80 пфенігів з портретом А. Гітлера, 14 листопада 1941 року була зроблена
надпечатка на німецькій мові “Ukraine” (“Україна”). Після відступу радянських військ з Коломиї 3 липня
1941 місцева українська влада українізувала одну радянську листівку. Також випускались марки тимчасових
місцевих поштових установ, виконувався передрук, мали місце самостійні випуски марок від імені тимчасових
державних установ, окупаційних адміністрацій та деяких українських організацій.
Таким чином, поштові фотокартки, створюючи образ за допомогою спеціальної техніки, є
документальним джерелом інформації, світлинами українського війська періоду Другої світової війни.
Куцька О.М., д.і.н., доцент
Національна
академія
сухопутних
військ
імені Гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
СТАВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОМОВНОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
ДО ПРИХОДУ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У 1944 РОЦІ
Взаємовідносини місцевого населення з військовослужбовцями, які виконують бойові завдання в регіоні
їх проживання, мабуть, завжди залишатиметься гострою проблемою, яка не матиме прямих історичних
рекомендацій для вирішення. Проте, чим більше відомо про такі відносини та варіанти налагодження зв’язків з
громадськістю з попередніх збройних протистоянь, тим краще сучасні військові та політичні діячі зможуть
прогнозувати варіанти своїх подальших дій у даному питанні. Тут стане корисним й досвід Другої світової
війни.
Слід наголосити, що ставлення мешканців Західної України до присутності на цих землях радянських
військ восени 1944 р. не було однозначним, а коливалось від різко ворожого до стримано сприятливого. При
цьому на формування негативного сприйняття, на нашу думку, в першу чергу, вплинули: вторгнення Червоної
армії в Польщу у вересні 1939 р., масові страти польських громадян навесні 1940 р., дві хвилі депортацій
1939–1940 рр., голодомор 1932–1933 рр., агресивна політика радянської влади на території УРСР у
передвоєнний період та за часів останньої світової війни.
На українських територіях, що до війни входили до складу Польщі, була поширена думка щодо їх
повоєнного повернення до складу Другої Речі Посполитої. Так, у день захоплення Червоною армією міста
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Львова на багатьох будинках були вивішені польські прапори (інколи поряд із червоними), по вулицях ходили
озброєні поляки з пов’язками на рукавах; виявлялись ворожі настрої до радянської влади та прояви
великодержавницького польського націоналізму. Ці настрої були непоодинокими і характеризували прагнення
окремої частини населення західних земель УРСР створення Польщі часів Ю. Пілсудського, цілком
орієнтуючись на емігрантський польський уряд Соснковського-Миколайчика.
Водночас, беручи під сумнів радянські джерела щодо сприйняття радянських військ, що розкривають
загалом радісні і піднесені настрої громадян Західної України з приходом Червоної армії, варто зазначити, що
на позитивне бачення цієї ситуації вплинули змученість населення від війни, очікування приходу з Червоною
армією польських частин, певна зневіра спочатку в уряді Соснковського – Ридз – Смигли, а потім й можливості
порятунку Польщі при С. Миколайчику. Проте, окремі прояви лояльності до совєтської влади більше були
притаманні зарадянізованим українцям, адже поляків Західної України радянська влада вважала найбільшою
загрозою для себе як групи, яка щойно втратила державність та мала традицію боротьби за неї. Приблизно це ж
стосувалось й українців-націоналістів.
Усвідомлюючи ситуацію з російськомовним населенням Східної України в ході російсько-української
війни, не дарма була обрана для аналізу територія Зхадіної України за часів німецько-радянського
протистояння. Саме тамтешнє українське населення, значна частина якого на той час уособлювала себе з
громадянами Другої Речі Посполитої (польськомовні мешканці, або ті, які мали польське коріння), було
вагомим чинником у формуванні сприйняття “визвольного” походу Червної армії на окреслених територіях та
екстраполяції цих знань.
Левченко С.М.
Служба безпеки України, м. Київ
ВЗАЄМОДІЯ КОНТРРОЗВІДКИ І КОМАНДУВАННЯ 2-ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ТАНКОВОЇ АРМІЇ
1-го УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ
НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Окупація Російською Федерацією Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей спонукає до
відповідальної і напруженої роботи представників особливих відділів військових частин на лінії розмежування
та в українському тилу. Противник час від часу засилає диверсійні групи чи окремих виконавців диверсій. І
досвід часів німецько-радянської війни 1941–1945 рр. щодо виявлення і знешкодження таких груп чи осіб може
бути корисним і для сьогодення як для організації протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і для
передбачення їх дій, адже досвід Червоної армії активно використовується у діяльністі спецслужб Російської
Федерації.
Під час Другої світової війни німецька контррозвідка вербувала осіб із числа військовополонених,
навчала і закидала через лінію фронту досить чисельні диверсійні групи. У тилу 2-ої гвардійської танкової армії
1-го Українського фронту під час Корсунь-Шевченківської наступальної операції діяла диверсійна група абверу
під виглядом партизанського загону, яку очолював колишній червоноармієць Краков.
Коли з оперативних джерел стало відомо, що в розташування штабу армії на машинах заїхала група
партизанів, начальник контррозвідки терміново зв’язався з начальником штабу армії, який підтвердив
інформацію. Групу “партизанів” за дорученням командування фронту готували до закидання в тил
супротивника, а тому додатково озброювали й надавали необхідне спорядження.
Три десятки добре навчених і озброєних агентів становили для штабу серйозну небезпеку – була загроза
втрати управління. Ситуація була винятково складною, тому необхідно було діяти швидко й рішуче, але
водночас винятково обережно. Погодивши свій план з командуванням армії, контррозвідники спочатку
запросили керівників “партизанів” в окремий будинок для обговорення деталей переходу лінії фронту й
уточнення завдання. На столі були розкладені оперативні карти, а по обидві сторони від кожного ворога
розташувалися представники особливого відділу. Краков попросив підсилити свою групу ще десятьма
офіцерами й досвідченими сержантами. Його прохання пообіцяли задовольнити. У кінці наради за сигналом
начальника відділу керівників загону зв’язали. Іншим “партизанам” передали команду Кракова сісти в машини
й переїхати в інше місце для остаточного інструктажу. Щоб не викликати занепокоєння, дорогою машини з
агентами обігнав штабний відкритий легковий автомобіль, у якому “партизани” могли бачити Кракова. На місці
членам загону видали новий одяг й запропонували пройти санобробку. Коли ж ті роздягнулися й направилися в
“лазню”, їх заарештували.
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Такі приклади є корисними з огляду на те, що в умовах обмеженого часу і сил контррозвідники у тісній
взаємодії з командуванням штабу армії виявили кмітливість і знешкодили небезпечного ворога. Цей приклад
показує нам, що розгалужена система інформаторів, злагоджена дія контррозвідки і командування,
професіоналізм особового складу сприятимуть успіху із захисту національних інтересів нашої держави.
Махаринець М.Є.
Національна академія внутрішніх справ, м. Київ
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ ОУН У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У серпні 1943 р. на III Надзвичайному Великому Зборі ОУН(б) було підведено підсумки дворічної
діяльності організації та підтверджено програмові засади. В питанні побудови власної економічної системи у
сфері сільського господарства було задеклароване знищення колгоспно-радгоспної форми господарювання.
ОУН(б) наголошувала, що вихідним принципом щодо селянського питання є принцип, що земля є власністю
народу. Оскільки “земля є власністю народу, державна влада не нав’язуватиме селянам однієї форми
користування землею. Тому в Українській Державі допускатиметься індивідуальне та колективне користування
землею, в залежності від волі селян”. Також ОУН(б) декларувала, що буде виступати за безкоштовну передачу
селянам західноукраїнських областей земельних володінь поміщиків, монастирів і церков. Водночас оновлений
проєкт державної моделі засвідчив не лише відкинення соціалістично-комуністичних принципів господарчої
організації суспільства, а й заперечення капіталістичного шляху розвитку економічних взаємин. Натомість
визнавалася як колективна, так і індивідуальна власність, а загалом в державі домінантною мала б стати
національно-державна власність у промисловості, кооперативно-колективна для середнього бізнесу та усі види
власності й організації справи для малого бізнесу, ремісництва та селянського господарства.
У роки війни ОУН на Волині передавала землю селянам, видаючи при цьому власні акти на право
власності на землю. Збереглися документи у вигляді анкетних листів, у яких вказувалося прізвище, ім’я, рік
народження, національність, кількість працездатних членів у сім’ї, кількість землі, яку селянин мав на час
заповнення анкети. Зазначалася також площа землі, яка надавалась, вказувалася її якість, окреслювалися межі
наданих земель. Розмір земельної ділянки залежав від можливості родини обробляти землю. Селяни, котрі
хотіли залишатись у колгоспах, мали будувати свою діяльність на артільних принципах. У такому випадку
земля перебувала у власності громади.
З 1943 р. в діяльності ОУН чітко прослідковується позиція, що німці не є друзями українського народу, а
їхні нововведення в тому числі і в аграрній політиці спрямовані передусім на досягнення економічної вигоди
для себе. Особливо яскраво це проявилося під час збирання врожаю, коли розповсюджувалися сотні листівок,
які закликали українських селян не дозволяти німцям забирати врожай, приховувати від них
сільськогосподарську продукцію, чинити акції саботажу. У листівці-памфлеті, що поширювалася у 1943 р. під
назвою “Боротьба за хліб – боротьба за владу” ОУН закликало чинити опір примусовим реквізиціям харчів в
українських селян, не дозволяти німцям вивозити врожай, захищати вирощене із зброєю в руках. Ця пропаганда
мала свої позитивні результати. Селянство не допустило пограбування себе німецькими окупантами. На Волині
улітку 1943 р. були зафіксовані сутички загонів ОУН із німцями за збір врожаю, у результаті яких із
запланованих 6 тис. тонн збіжжя щомісячно нацистам довелося обмежитися лише 2 тис. тонн. Окупаційні
господарські структури зазнали збитків внаслідок заклику ОУН саботувати здачу сільськогосподарського
натурального податку.
Павліковський А.К., к.військ.н., доцент
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського, м. Київ
ПІДГОТОВКА НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
У другій половині 1940 року стратегічне керівництво Німеччини та Радянського Союзу майже одночасно
прийшло до рішення розв’язати міждержавні політичні проблеми шляхом збройної боротьби. Початок
безпосередньої підготовки до війни полягав у розробленні замислів та плануванні воєнних дій першого етапу
війни (кампанії), проведенні комплексу заходів по переведенню економіки країн на воєнний стан, зовнішньо-
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політичному забезпеченню майбутніх військових дій, мобілізаційному та оперативно-стратегічному
розгортанню збройних сил.
21 липня 1940 р. Гітлер наказав головнокомандуючому Сухопутними військами (ОКВ) розпочати
підготовку плану кампанії проти Радянського Союзу. Основні стратегічні ідеї війни проти СРСР Гітлер
висловив на нараді керівних діячів Німеччини в Бергхофі 31 липня 1940 р. Директива № 21 (підписан а
Гітлером 18 грудня 1940 р.) була основним документом плану війни проти СРСР, відомим під
найменуванням “план Барбаросса”. Про плани німців вже через тиждень довідалися у Кремлі. Головні
зусилля вермахту зосереджувалися на північ від Прип’ятських боліт (на фронті 830 км), де планувалос я
застосувати дві групи армій із центром зосередження основних зусиль на фронті групи армій “Центр”, що
мала розвинути наступ у напрямку Мінськ – Москва. Завдання групи армій “Південь”, що наступала на
південь від Прип’ятських боліт на фронті 1250 км, полягало в тому, щоб потужними ударам и знищити
радянські війська на території Україні, на захід від Дніпра.
З метою підготовки до війни проти Радянського Союзу німецьке командування вже з липня 1940 р.
розпочало перегрупування військ на схід. До кінця року на територію Польщі з Франції було
передислоковано ряд об’єднань та з’єднань загальною чисельністю близько 500 тис. осіб. Основні
перегрупування німецьких військ були здійснені з лютого до червня 1941 року п’ятьма ешелонами. До
кордонів Радянського Союзу направлялось 77% особового складу вермахту, 19 танкових дивізій із 21 та
всі моторизовані. Висування військ у вихідні райони розпочалось 10 червня, а з 18 червня дивізії перших
ешелонів займали вихідні положення для наступу. До кінця 21 червня всі приготування були завершені.
Протягом вересня 1940–травня 1941 у Генеральному штабі РСЧА розроблялися нові плани стратегічного
розгортання збройних сил на випадок війни. 18 вересня 1940 р. до ЦК ВКП(б) і РНК надійшли “Міркування про
основи стратегічного розгортання ЗС СРСР на заході і сході на 1940–1941 рр.”. У “Міркуваннях” вказувалося,
що політична обстановка робить реальною можливість збройного зіткнення на радянських кордонах. Найбільш
ймовірними противниками є: на заході – Німеччина, на сході – Японія. Збройне зіткнення на заході може
втягнути у війну на боці Німеччини також Румунію, Угорщину, Фінляндію й Італію. Пропонувалося основним
вважати фронт, що проходить на західних кордонах СРСР, де мають бути зосереджені головні сили Червоної
армії. 5 жовтня 1940 р. документ обговорювався з керівниками партії й уряду. Вказувалося: “На Заході основне
угруповання мати в складі Південно-Західного фронту”. Розроблення плану війни з Німеччиною передбачалося
закінчити до 1 травня 1941 р.
Стратегічне розгортання радянських збройних сил на заході розпочалось у травні – червні 1941 р.
До 10 червня було здійснено призов 755 тис. осіб приписного складу на військово-навчальні збори, що,
по суті, стало частковою прихованою мобілізацією.
Напередодні війни з метою створення запланованих угруповань військ на території України
почалася передислокація частини сил внутрішніх військових округів на захід. У вихідні райони
виводилися війська другого стратегічного ешелону Червоної армії. 13 травня 1941 р. Генеральний штаб
видав ряд директив на висування військ із внутрішніх військових округів: Уральського (22-а армія),
Приволзького (21-а армія), Орловського (20-а армія), Харківського (25-й стрілецький корпус), ПівнічноКавказького (19-а армія) – на рубіж рік Західної Двіни та Дніпра. 22 травня – 1 червня почалося
перевезення 16-ї армії із Забайкальського військового округу на Правобережну Україну. За директивами
Генштабу були визначені наступні терміни зосередження військ у нових районах: 22 -й армії – 2–3 липня,
21-й армії – 17 червня – 2 липня, 16-й армії – 15 червня – 10 липня, 19-й армії – 1–10 червня, 25-му
стрілецькому корпусу – 11–13 червня. Відповідно до плану стратегічного розгортання тільки дві армії
(20-та та 22-га) висувалися на західний напрям, решта зосереджувалася на Україні. 19-та армія
спрямовувалася у район Черкаси – Біла Церква; 16-та – у район Старокостянтинів, Бердичів, Проскурів;
21-ша – у район Чернігів, Конотоп. Усього з внутрішніх округів на південно -західний напрямок почалося
висування 25 дивізій, 7 управлінь корпусів і 4 управлінь армій. Ця передислокаці я з внутрішніх округів
стала початком стратегічного зосередження радянських військ. Висування здійснювалося з дотриманням
найсуворіших вимог щодо маскування, з великою обережністю, поступово, без інтесифікації звичайного
графіка роботи залізниць.
З 15 червня почалося висування військ із внутрішніх районів прикордонних округів ближче до
державного кордону, у райони, призначені їм за планом. Крім того, з 15 травня було наказано завантажити
боєкомплект у бронетехніку, з 27 травня – розпочати будівництво КП фронтів, з 14 червня ОдВО виділяв із
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свого складу і направляв у Тирасполь армійське управління, з 19 червня із управління КОВО виділялось
управління Південно-Західного фронту та направлялось у м. Тарнопіль.
Станом на 21 червня 1941 р. співвідношення сил та засобів протилежних сторін, визначених для
ведення збройної боротьби на теренах України, було таким:
70-ти стрілецьким, танковим, механізованим та кавалерійським дивізіям, 19 прикордонним загонам та
4 полкам НКВС, 14 укріпрайонам, 2 повітрянодесантним корпусам, 24 окремим з’єднанням та частинам
артилерії РГК з радянської сторони протистояло ворожих 57 дивізій та 13 бригад (1,7 : 1);
у другому стратегічному ешелоні з радянської сторони розгорталась 21 дивізія з кінцевим терміном
зосередження до 10 липня; до 4 липня було заплановано виділення 4 дивізій вермахту для підсилення групи
армій “Південь” (5,2 : 1);
у бойових з’єднаннях і частинах Червоної армії першого стратегічного ешелону на території України
нараховувалось 1 094 500 осіб особового складу, їм протистояло 992 тис. військовиків гітлерівської коаліції
(1,1 : 1);
радянські війська мали 19 188 гармат та мінометів проти 15 940 у німців і їх союзників (1,2 : 1),
5 528 танків проти 725 (7,6 : 1), 3472 справних літаки у з’єднаннях радянських ВПС та 801 літак ВМС проти
800 літаків Люфтваффе та 500 з румунських ВПС (3,3 : 1), бойових кораблів – 232 Чорноморського флоту та
річкових флотилій в Україні проти 29 з румунських ВМС (8 : 1).
Отже, відповідно до задуму військово-політичного керівництва Третього Райху південний або
український напрямок у початковий період війни був важливим, але не головним. Розраховуючи на
швидкий розгром головних сил Червоної армії, німецьке командування виходило з невірних даних про
дійсне угруповання радянських військ. На відміну від потенційного противника радянське керівництво
вважало південно-західний напрямок головним і зосереджувало тут основні ударні угруповання.
Найбільш серйозним і важким уроком перших днів війни стало запізнення заходів щодо приведення
військ у бойову готовність. Війська армій прикриття, особливо перші ешелони, не були вчасно виведені з
районів дислокації і розгорнуті на передбачених рубежах оборони. Їхнє висування в умовах бойових дій, що
почалися, призвело до невиправдано великих втрат. Неготовність військ прикордонних військових округів до
відбиття могутніх ударів противника виявилася найважливішою причиною, що визначила невигідний для
радянської сторони розвиток подій на початку війни.
Павловська С.В., к.і.н.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ЗАХОДИ ІДЕОЛОГІЧНИХ ОРГАНІВ РСЧА У ПЕРШИЙ ПЕРІОД НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ НА ОСОБОВИЙ СКЛАД ПРОТИВНИКА
На четвертий день німецько-радянської війни 25 червня 1941 року було прийнято рішення про створення
бюро воєнно-політичної пропаганди. Бюро мало займатися такими питаннями: визначення ідейно-політичного
змісту пропаганди серед військ, населення та військовополонених противника (по кожній країні та армії
окремо); визначення та затвердження найбільш важливих загальнополітичних документів Червоної армії та
військово-морського флоту, таких як листівки, звернення, брошури, що призначалися для військ противника;
керівництво воєнними радами та політичними органами армії і флоту в галузі їх політичної роботи серед військ
противника; координація радянських органів пропаганди за кордоном, створення інформаційних агентств, що
мали працювати на іноземну аудиторію; взаємодія із політичою еміграцією та керівниками іноземних
комуністичних партій.
Упродовж перших 12 днів німецько-радянської війни ідеологічні органи РСЧА видали 66 видів різних
пропагандистських документів, таких як листівки, лозунги, звернення. У районах розташування військ
противника та у тилу противника було розповсюджено 90 мільйонів їх примірників.
У грудні 1941 року було створено Раду воєнно-політичної пропаганди при Головному політичному
управлінні Червоної армії. На дану структуру покладалися завдання по узагальненню досвіду і розробленню
нових рекомендацій щодо результативного впливу на війська ворога та його союзників. Створення Ради
посилило якісну сторону в роботі з друкованою агітаційною продукцією. У червні 1942 року Рада розробила та
затвердила заходи щодо покращання діяльності воєнних рад та політичних органів серед військ противника та
його союзників. У рішенні Ради зазначалося, що пропаганду та агітацію серед противника необхідно будувати
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на конкретному, фактичному матеріалі і здійснювати диференційний підхід до особливостей частин та з’єднань
противника. У документі йшлося про те, що цифрами та фактами необхідно роз’яснювати приреченість
гітлерівської Німеччини та неминучість її поразки. Тобто діяльність, спрямована на конкретних представників
країни-союзника гітлерівської Німеччини, вимагала додаткових знань та навичок. Також існувала проблема
кваліфікованих перекладачів. Для роботи з вояками союзницьких військ підбиралися кадри, які були фахівцями
спецпропаганди та володіли іноземними мовами. Доволі часто до цієї роботи залучали полонених-колаборантів.
Найбільш розповсюдженим видом друкованої пропаганди була листівка. Невеликий обсяг, гостра тема,
влучна назва або лозунг, прийнятлива форма подачі тексту завжди приваблювали солдатів та офіцерів
противника. Листівки були “оперативними” та “загальнополітичними”. Загальнополітичні листівки
висвітлювали ідейно-політичні питання, міжнародне положення, хід війни, її перспективи, стан гітлерівської
Німеччини. Їх видавало Головне політичне управління армії та флоту та розповсюджували на всіх ділянках
фронту.
Оперативними вважалися листівки, видані політвідділами армій та дивізій, а також політуправліннями
фронтів. Вони містили оперативну інформацію щодо окремих підрозділів на конкретній ділянці фронту в
окремий час. Ці листівки були відгуком на конкретні історії, побут вояків, їх взаємовідносини з командирами.
Поєднання загальнополітичних та оперативних листівок вважалося успіхом проведення спеціальної
пропаганди. У кожній оперативній листівці необхідно було правильно та своєчасно узагальнювати факти та
події із життя вояків на фронті та їх рідних у тилу. Стиль таких листівок вимагав дотримання певних вимог
щодо образної, літературно-художньої форми викладення матеріалу. Мова подібних листівок мала бути ясною,
народною та водночас із логічним викладенням обставин.
Усі листівки для вояків союзницьких армій розподілялися на п’ять головних видів: офіційні заяви,
виступи та документи, інформаційні листівки, листівки з листами та зверненнями військовополонених та
листівки-лозунги.
Петренко І.М., д.і.н., професор
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет
економіки і торгівлі”, м. Полтава
БОРИС СЕРГА – ЧЛЕН ШТАБУ ПІДПІЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПОЛТАВІ
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Формування та діяльність антифашистського молодіжного підпілля у роки Другої світової війни на
території Полтавщини є актуальною для дослідників. 26 травня 1942 року у Полтаві нацисти стратили членів
штабу підпільної молодіжної організації “Нескорена полтавчанка”, активним членом якої був Борис Серга
(1921–1942).
Борис Серга народився 30 вересня 1921 року у с. Коломак Валківського району Харківської області.
Згодом сім’я переїхала до Полтави. Після закінчення школи Борис навчався у Харківському університеті
ім. О. М. Горького.
Подальша реалізація мрій Бориса Серги перервалася Другою світовою війною. Борис записався
добровольцем на фронт. Але йому не довелося довго воювати. У військовій частині, у складі військ ПівденноЗахідного фронту, які захищали Київ, йому було присвоєно звання політрука і доручено займатися політичною
роботою серед бійців. У вересні 1941 року під час оборонних боїв радянських військ під Києвом Борис Серга
потрапив у оточення, був поранений і потрапив у полон. Його, як і інших поранених військовополонених, німці
перевозили санітарними поїздами. У дорозі поїзд потрапив під бомбардування радянських літаків, однак
Борису вдалося втекти до Полтави. Згодом він почав активно діяти проти німецьких загарбників, ставши
членом підпільної молодіжної групи “Нескорена полтавчанка”.
Ця комсомольсько-молодіжна група була створена у Полтаві e листопаді 1941 року. До її складу входило
близько 20 осіб, а керівником організації була Олена (Ляля) Костянтинівна Убийвовк (1918–1942). Молоді
люди проявили хоробрість, самовідданість у боротьбі проти окупантів. Діяльність “Нескореної полтавчанки”
була спрямована на боротьбу з ворогом і передбачала зрив відправки людей на примусові роботи до Німеччини
і допомогу військовополоненим у концтаборі – в госпіталі по вулиці Кобеляцькій (Європейській) у Полтаві. За
короткий час учасники “Нескореної полтавчанки” визволили з полону і переправили до партизанів більше
50 радянських військовополонених. Учасники “Нескореної полтавчанки” писали і розклеювали листівки по
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місту, у яких закликали населення до саботажу, розповідали про звірячі розправи окупантів над мирним
населенням.
У кожного учасника “Нескореної полтавчанки” були свої обов’язки. Записані зведення Радінформбюро,
антифашистські гасла, сатиричні малюнки і карикатури, що поширювалися серед населення міста, творилися
відважним Борисом Сергою.
На початку травня 1942 року почався раптовий арешт членів “Нескореної полтавчанки”. 26 травня
1942 року нацисти розстріляли відважних патріотів, зокрема і Бориса Сергу.
Учасниками “Нескореної полтавчанки” були молоді люди, які не побоялися кинути виклик ворогові у ті
тяжкі роки, боротися проти нього і віддати життя за рідну Полтаву та Вітчизну. Одним із них був Борис Серга –
здібний юнак, відважний і сміливий, справжній патріот, який не зрадив своїх товаришів-підпільників, разом із
ними пішов на смерть, продемонструвавши приклад мужності, витримки, стійкості й героїзму.
Поліщук А.О.
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

університет

ДЕЗЕРТИРСТВО УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ
НА СХІДНОМУ ФРОНТІ У 1941 РОЦІ
Однією з причин перших програшних битв проти німецької армії, що відбувалися на території України, є
дезертирство в лавах радянських військ. Це було справжнє лихо, що представляло відсутність бажання у
рядових українських солдатів захищати сталінський режим. Проте радянська історіографія подає цей
історичний аспект у вигляді зрадництва, що має понести за собою неминуче покарання. Швидкий суд, що
відбувався без з’ясування всіх обставин війни, змушує вдаватися до історичного ревізіонізму.
На жаль, актуальним етапом військової історії України є війна на Донбасі. Врахування досвіду ставлення
влади до обґрунтованого дезертирства має право на існування у сучасній військовій історії України.
Наукові дослідження, що безпосередньо стосуються питання дезертирства у 1941 році, здійснювали
українські дослідники: М. В. Коваль у своїй праці “Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах”,
О. Потильчак у науковому доробку “Україна 1941–1944”, В. Ю. Король у праці “Трагедія військовополонених
на окупованій території України в 1941–1942 роках”, Ю. О. Ніколаєвець у роботі “Моральний стан Червоної
армії в Україні в перший період війни проти німцько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з
ним”, І. Патриляк у дослідженні “Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального
погляду”.
З огляду на отриманий раніше українцями військовий досвід першочерговою ціллю маємо вважати
недопущення відсутності аналізу причин небажання українських солдатів боротися на полі бою.
Війська Третього Райху, що долали опір Червоної армії відносно легкими перемогами, швидкими
темпами занурювалися на територію України. Серед частин радянських військ спостерігалась паніка, що
сприяла підриву морального стану бійців та командирів. Невдала організація оборонних військових дій понесла
за собою втрати в живій силі та військовій техніці. За словами письменника О. Довженка, десятки тисяч бійців
ставали дезертирами, унаслідок того, що “дурноголові” генерали не вміли керувати військами та організовувати
належну оборону. Незважаючи на відступ військ, безладдя та паніку військове командування, на чолі з
Й. Сталіним не вважали себе винними у катастрофічних прорахунках Червоної армії, а всіх солдатів, які
змушені були тікати, командування сприймало як дезертирів. Як наслідок, відбувався швидкий суд, що висував
покарання розстрілом без з’ясування необхідних обставин.
Залякування і терор, що відбувалися під час введення дій, були стандартною практикою Сталіна,
щолише посилювалася з початком війни. Можемо припустити, що повне розуміння того, яким чином
сприймалась рядовими солдатами організація командування військовими частинами під час введення війни
дало би Й. Сталіну можливість адекватно оцінити стан справ на фронті й таким чином зменшити кількість
випадків дезертирства. Зневіра у перемогу Червоної армії створили не лише у військовослужбовців, а й у
населення картину повного краху радянської влади.
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Прима М.В.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ПОБУДОВА ЗАЛІЗНИЧНОГО МОСТА ДАРНИЦЯ – КИЇВ У ЛИСТОПАДІ 1943 РОКУ
6 листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту звільнили столицю України місто Київ. Після
форсування Дніпра і захоплення стратегічно важливого плацдарму в районі Києва планувалося розгорнути
наступальні операції на Правобережжі України. Гостро постало питання необхідності відновлення залізничного
сполучення через Дніпро для забезпечення фронту всім необхідним. Військова рада 1-го Українського фронту
встановила термін будівництва моста – 20 діб. Виконання цього важливого завдання було покладено на
управління воєнно-відновлювальних робіт №3 (далі – УВВР-3), яким керував генерал П. Кабанов, досвідчений і
знаючий організатор, який умів налагоджувати відносини як з військовими, так і з цивільними організаціями,
що, безсумнівно, сприяло успіху робіт.
Задовго до звільнення Києва в УВВР-3 були розроблені варіанти відновлення моста, заготовлено
необхідні матеріали і конструкції. Вже вранці 7 листопада, коли ще тривали окремі бої в передмістях столиці,
почалось зведення моста.
Командування фронтом, представники органів державної влади України постійно приїжджали на місце
будівництва і надавали допомогу людьми і транспортом. Завдяки цій допомозі, добре поставленій
організаторській роботі серед особового складу УВВР-3 і спецформувань наркомату шляхів сполучень,
надлюдських зусиль учасників будівництва моста залізничний міст завдовжки 1059 м був побудований за 13 діб
– на сім днів раніше встановленого терміну. 19 листопада столиця України була з’єднана із залізничною
мережею Лівобережної України. Поруч був побудований дерев’яний автомобільний міст.
На зведення залізничного моста через Дніпро і підходів до нього було витрачено 48 тис. людино-днів,
або 45,4 людино-днів на 1 погонний метр моста. Середній темп спорудження моста склав 81,5 погонний метр на
добу. Відновлення цього моста викликало інтерес у фахівців союзних армій. Група американських генералів,
яка прибула подивитися міст, була здивована терміном його спорудження. Міст через р. Рейн поблизу міста
Везеля вдвічі меншої довжини (550 м) і в більш сприятливих умовах було споруджено американськими
інженерними військами за 19 днів, міст через ту ж річку поблизу Дуйсбурга (довжиною 526 м) – за 10 днів і
5 годин. Таким чином, максимальний темп, досягнутий американцями, склав 56 пог. м на добу. Середній темп
відновлення англійськими залізничними частинами мостів на комунікації Лувьє – Лілль – Брюссель –
Ейндховен – Оснабрюкк склав 10 пог. м на добу (рекордний темп – 25 пог. м на добу при відновленні моста
через р. Рейн). В американській пресі зазначалося, що ці мости були побудовані в “небачено короткий термін”.
Залізничні війська у роки Другої світової війни відігравали винятково важливу роль у створенні умов для
своєчасного і повного забезпечення фронтів усім необхідним.
Пушняков П.А.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

РАДЯНСЬКИЙ РУХ ОПОРУ В УКРАЇНІ У ВИРІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Рух опорув Україні розгортався з перших днів вторгнення агресора на територію України. Його
організаторами стали: українські патріоти (ОУН); партійні, комсомольські, радянські органи, органи НКВС; дві
польські армії: прорадянська Армія Людова та підпорядкована лондонському еміграційному уряду Армія
Крайова. Особлива увага приділялася створенню партизанських і диверсійних загонів та баз їх матеріальнотехнічного забезпечення.
Розгортання боротьби у ворожому тилу відбувалось у надзвичайно важких умовах. У перший рік війни
партизанський рух мав мало організований характер. Групи були нечисленними, погано озброєними.
Утворювалися вони в основному у лісостеповій смузі України з воїнів Червоної армії, які вийшли з оточення,
втекли з полону, та з радянських активістів. Перші виступи партизанів проти фашистів носили епізодичний
характер.
Офіційна директива про формування партійного підпілля і організацію партизанської боротьби була
прийнята радянським військово-політичним керівництвом наприкінці червня 1941 року.
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Швидка окупація більшості районів України та жорстока розправа з партизанами і підпільниками
призвели до великих втрат у русі опору. Але навіть у 1941 році для боротьби з ним фашисти змушені були
зняти з фронту понад 50 тис.солдатів та офіцерів.
У травні 1942 року при Ставці Верховного Головнокомандування створюється Центральний штаб
партизанського руху, а для координації боротьби в тилу ворога на території України – Український штаб
партизанського руху.
Боротьба у ворожому тилу набирала різних форм: організаторська і політична робота підпільників;
масовий саботаж економічних, політичних і воєнних заходів окупантів; проведення диверсії, засідок, нальотів,
рейдів партизанських загонів і з’єднань в тилу противника та ін. У ній брали участь близько 500 тис.
партизанів, об’єднаних у 60 великих з’єднань, та майже 2 тис. загонів і груп.
Системний характер мали диверсії партизанів на комунікаціях гітлерівської армії, “рейкова війна”, які
призводили до зриву військових перевезень, тягли за собою втрати ворога у живій силі та техніці.
Новий етап партизанського руху почався з весни 1943 року, коли значно зміцніли сили патріотичного
руху і він набув організаційного і бойового досвіду, крім того, було налагодилося чітке узгодження дій
партизанів з діями Червоної армії та підпільниками.
Досвід війни свідчить, що створення Центрального штабу партизанського руху було цілком виправдане
та забезпечило планування і керівництво діями партизанів, а також їх постачання зброї, боєприпасів, майна,
продуктів харчування.
Діяльність радянських партизанів у тилу противника мала важливе стратегічне значення. Партизани
приковували великі поліцейські сили, війська охорони, а також значну кількість регулярних військ. Відповідно
до розрахунків німецькі війська, які діяли проти партизанів, з літа 1942 року складали в середньому 10% від
загальної кількості особового складу сухопутних військ, що знаходилися на радянсько-німецькому фронті.
Великі втрати, завдані противнику діями партизанів, їх удари по залізничних комунікаціях, важливих мостах,
переправах також були факторами стратегічного значення. Значення партизанського руху полягало ще й у
тому, що він не дозволяв німцям повною мірою використовувати економічні ресурси тимчасово окупованих
територій.
Рафальська Г.В.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
ОКУПОВАНИЙ КИЇВ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА ЮРІЯ ПАВЛОВИЧА
Вагомими джерелами для дослідження діяльності представників творчої інтелігенції Києва, яким
довелося жити в умовах нацистської окупації Києва 1941–1943 рр., є твори образотворчого мистецтва, написані
митцями, які залишилися в окупованому місті. Основним джерелом для написання цієї статті послужили
малюнки українського художника-етнографа Юрія Юрійовича Павловича (1872–1947). Тривалий час його
біографія, наукова та творча спадщина залишалися поза увагою науковців. Він не був фаховим художником,
хоча понад 50 років життя присвятив вивченню народної культури й залишив понад 10 тис. етнографічних
малюнків.
Під час війни Павлович, попри вкрай несприятливі умови для творчості, продовжував етнографічні
дослідження та змальовував повсякдення ураженого війною Києва.
У Національному музеї історії України зберігаються 44 акварельні малюнки з видами Києва і три
альбоми “Типи населення м. Києва”, створені художником під час окупації і в перші місяці після залишення
міста німецькою армією. Перша за датою акварель має назву “Вранці (о 7-й год.) у день приходу німецької
армії до Києва грабіжники грабують крамниці на Євбазі. На другому плані видно, як ще горять склади.
Вересень 1941 р.”. На малюнку метушиться галаслива юрба городян, які, скориставшись тимчасовим
безвладдям, виносять залишений крам. Характерно, що до Книги вступу музею цей малюнок записаний під
іншою назвою: “19 вересня 1941 р. німецькі війська грабують крамниці. Київ, Євбаз”.
Одразу на 5 акварелях, датованих вереснем 1941 р., Павлович зафіксував жахливу картину руйнувань у
центрі міста: зяючі пусткою вікна й остови будинків на Хрещатику, гори каміння на Прорізній, знищені цирк та
найвищий київський довоєнний будинок Гінзбурга.
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Вибухи 24 вересня 1941 р. і пожежі в центрі міста нацисти використали як привід для втілення плану
знищення єврейського населення. На малюнках “Євреї на Львівській вулиці” та “Євреї на Гоголівській вулиці”
Павлович відобразив початок катастрофи київського єврейства, розстріляного нацистами в Бабиному Яру.
Центром життя окупованого міста були базари. Найближчим до помешкання вченого був Сінний базар.
У альбомі “Типи населення м. Києва. 1944 р. Сінний базар. Січень-лютий” автор зібрав замальовки продавців,
покупців, селян, жебраків, “баришників”.
Від 1942 р. базари перетворилися на місця облав на населення. У будинку на вул. Львівській, 24 була
біржа праці, яка проводила набір робітників до Німеччини. Поруч розташовувався пересильний пункт, де
чекали на відправку до Райху люди з навколишніх сіл і містечок. Влітку 1942 р. Павлович зобразив це
сумнозвісне місце, звідки «видно було Німеччину».
23 вересня 1943 р. німецька влада видала наказ про примусове виселення мешканців Києва за межі
“забороненої зони”, що простягалася на 3 км від берега Дніпра. Вереснем 1943 р. датована акварель “На розі
вулиць Дмитрівської та Павлівської. Огорожа забороненої зони”. На малюнку “Київ. Жовтень 1943 р. Євбаз”
бачимо, як в районі Євбазу (зараз – площа Перемоги) вздовж вулиці на клунках сидять виселені люди.
У листопаді 1943 р. Павлович змальовує киян, які повертаються до рідних осель. 5 листопада 1943 р. він
зафіксував останні загони німецьких військ, що відступали з Києва по Кадетському шосе. Серію акварелей
присвячено Київському університету, що сильно постраждав від пожежі восени 1943 р.
На сьогодні важко скласти повну картину життя і творчості вченого у період нацистської окупації Києва.
Виявлені документи лише фрагментарно розкривають його участь у роботі Музею-архіву переходової доби та
Музею до- і ранньої історії. Зміст цієї роботи визначали реалії життя в окупації, що спонукали творчу
інтелігенцію шукати можливі способи виживання. Малюнки Павловича 1941–1943 рр. містять цінну
інформацію для дослідження повсякденного життя киян в окупованому місті.
Ругаль В.П., к.і.н.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
СКОРБОТНА ДОКУМЕНТАЛІСТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ
ЛЮДСЬКИХ УТРАТ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Historia est mаgistra vitae (історія – вчителька життя) – давньоримський вислів, що актуальний і тепер.
Особливо для України.
Під час Другої світової війни її жителі перебували в збройних формуваннях, які досить часто сходились
у битвах одне з одним. І донині навколо підрахунків людських утрат України точаться палкі суперечки.
Оскільки більша частина українських теренів напередодні й на початку війни перебувала у складі СРСР,
то й значна більшість жителів України служила в Червоній армії. За підрахунками О. Лисенка та
Т. Муковського під час воєнного протистояння в радянських військах перебувало до 7 млн українців, кожен
другий загинув.
Облік загиблих у РСЧА мав чітку процедуру, але її не завжди дотримували. Військовики періодично
мали складати списки обліку втрат, що направляли у відповідні органи. Нині такі списки зберігаються в
Центральному архіві Міністерства оборони Російської Федерації. Крім того, “похоронку” надсилали
військкомату, який призвав чи мобілізував бійця, а вже ця установа на своєму бланку повідомляла про його
загибель рідних. Весь рух “похоронок” мав фіксуватися у книгах надходження та вручення.
Військовослужбовці, рідні яких не отримали звістку про їхню долю, потім зараховувалися зниклими безвісти.
Документи про це також зберігалися в комісаріатах. Цей фонд вони мали зберігати протягом 75 років після
завершення війни. Проте не всі військкомати зберегли такі матеріали, а збережені – були не в найкращому
стані.
Від 2006 р. у Національному музеї історії України у Другій світовій війні зібрано понад 10 тис. архівних
справ із документами обліку втрат. Вони становлять фонд загиблих, що містить інформацію про 3 млн осіб, які
стали жертвами Другої світової війни.
На основі сформованого фонду надаються відповіді на запити щодо встановлення доль загиблих, і цей
комплекс джерел є основою для створення Всеукраїнської бази загиблих.
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Сидоренко Л.О.
Благодійна організація “Пошуковий
“Зелена брама”, м. Черкаси

загін

92-й ПЕРЕМИШЛЬСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН – НЕРОЗВ’ЯЗАНІ ПИТАННЯ
Продовження вивчення бойового шляху 92-го Перемишльського прикордонного загону в перші три
місяці 1941 році, зокрема бою 30.07.1941 року під с. Роги Маньківького р-ну Черкаської області привело до
того, що кількість нерозв’язаних запитань стала збільшуватися, а не зменшуватися. Так, згідно наказу по 92-му
прикордонному загону НКВС Української РСР від 20 березня 1941 року №005, яким оголошувався список
особового складу загону з розстановкою за штатними посадами, загін налічував 2356 осіб. Фактично ж,
враховуючи пропуски та повтори нумерації – 2387, із них вакантними було 66 посад. Відповідно до “Краткой
справки об историческом и боевом пути 92 пограничного отряда”, складеної колишнім політруком 14-ої
застави М. З. Скрильовим, загін налічував 2556 прикордонників. У книзі Ю. К. Стрижкова вказується інша
цифра – 2305 осіб. Таким чином, при спробі встановити долю кожного прикордонника, ми використовували
вказаний вище список із наказу від 20.03.1941 року. Але в ході вивчення та аналізу архівних джерел було
встановлено, що окрім чисельних граматичних помилок при написанні індивідуальних даних, в цьому списку
допускалися і більш суттєві помилки: “Валентин” замість “Валеула”, “Александрович” замість “Николаевич”,
“Максимович” замість “Михайлович”, “Степанович” замість “Семенович” і тому подібні.
Крім того, багато архівних джерел містили вкрай обмежену інформацію, а про певні факти дані були
взагалі відсутні. Все це часто унеможливлювало достовірне встановлення певних фактів. Можливо цим
пояснюється те, що про 423-х прикордонників загону інформації знайдено не було. Згідно з документами за цей
період загін втратив убитими лише 263 прикордонники, разом з тим зниклими безвісти значаться 1260 осіб.
Так, згідно з вказаною вище довідкою М. З. Скрильова на сухопутній ділянці кордону в оточення потрапили
прикордонники першої комендатури (близько 350 осіб), які загинули в нерівному бою. Загинули також всі
члени їхніх сімей. При цьому, як зазначає М. З. Скрильлов “Подробных данных о героическом сопротивлении и
гибели этих пограничников добыть не представилось возможним”. Разом з тим нам вдалося встановити, що
30 прикордонників цієї комендатури потрапили в полон, а переважна більшість значаться зниклими безвісти.
У своїй книзі “Через всю войну” М. Г. Паджев назвав бій під Рогами “главным сражением
92 погранотряда”. В “Боевой характеристике 92-го пограничного полка за период с 22 июня 1941 г. по
1 декабря 1943 года”, складеній командиром полку З. О. Блюміним, зазначалося, що під Рогами загін вів бій
всіма підрозділами (близько 600 прикордонників), при цьому втрати убитими, пораненими та тими, хто зник
безвісти, склали більше 200 осіб.
На сьогодні потребують подальшого вивчення багато питань, зокрема:
чому під Рогами із складу 20 прикордонної застави ніхто не значиться загиблим, хоча згідно зі спогадами
Корольова ця застава разом з іншими заставами 5 комендатури вступила в бій; 90% особового складу 17, 18, 19,
21-ї застав загинули?
скільки осіб поховано у колишній силосній ямі, де зараз знаходиться братська могила?
хто входив у групу Д’ячкова (близько 250 прикордонників), які після бою під Рогами змушені були
відділитися від основного складу загону?
які підрозділи Червоної армії брали участь у бою під Рогами (із п’яти знайдених солдатських
медальйонів чотири були типові для червоноармійців, а не прикордонників)?
хто входив у зведений загін прикордонників (близько 150 осіб) у боях у селі Підвисокому?
скільки прикордонників 92-го загону потрапило в оточення під Пирятином і скільки з них вийшли із
оточення?
Багато із цих питань можна вирішити при проведенні подальших пошукових робіт та ексгумації решток
із братської могили на місці колишньої силосної ями.
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Сидоров С.В., д.і.н., професор,
Пилявець Р.І., к.і.н., доцент
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ФОРСУВАННЯ ДНІПРА: ДЕВ’ЯТИМІСЯЧНА ЕПОПЕЯ
(ВЕРЕСЕНЬ 1943 – ЧЕРВЕНЬ 1944 рр.)
Серед визначних битв Другої світової війни особливе місце належить битві за Дніпро. Її унікальність
полягає у тому, що вона була єдиною великою битвою, яку безпосередньо пов’язують із боротьбою за
важливий природний і стратегічний оборонний рубіж. На відміну від інших визначних битв, найважливішим
завданням військ у ній було форсування водної перешкоди, причому ніколи в історії (як до цього, так і після)
завдання з форсування річок не виростало до рівня самостійної стратегічної проблеми, як це було восени
1943 р. на Дніпрі.
У радянській, а пізніше і в світовій історіографії утвердився погляд, за яким битва за Дніпро тривала від
серпня до грудня 1943 р. і проходила переважно на українських землях. Такий погляд домінує і у вітчизняній
воєнно-історичній науці. Однак, на нашу думку, таке уявлення значно обмежує битву, звужує її як у часі, так і
просторово. Автори у низці раніше опублікованих статей спробували обґрунтувати інший концептуальний
погляд на битву за Дніпро, який, на нашу думку, відновлює дійсні сутність, зміст, часові та територіальні межі,
роль і значення цієї грандіозної битви, що стала найбільшою у роки Другої світової війни.
Головним завданням наступаючих фронтів Червоної армії під час їх наступу восени 1943 р. було
подолання міцного оборонного рубежу “Східний вал” (лінії “Вотан”), основу якого складали німецькі
укріплення уздовж Дніпра, та захоплення оперативних і стратегічних плацдармів на його правому березі.
Форсування Дніпра здійснювалося переважно з ходу на широкому фронті. Офіційний, загальноприйнятий
погляд на форсування Дніпра пов’язує його з трьома стратегічними наступальними операціями: ЧернігівськоПолтавською, Київською та Нижньодніпровською, проведеними з серпня по грудень 1943 р. Проте війська
наступаючих фронтів форсували Дніпро не лише в означений період. Автори звернули увагу на те, що до цього
часу відсутня чітка хронологія і періодизація форсування Дніпра радянськими військами. Якщо про форсування
річки Дніпро наприкінці вересня – на початку листопада 1943 р. наявний обсяг інформації дає змогу скласти
більш-менш реальну картину, то про подальші спроби і факти форсування Дніпра відомо лише фрагментарно.
Так, форсування Дніпра, але в дещо менших масштабах ніж восени 1943 р., відбувалося на кількох
ділянках у його нижній течії у лютому–березні 1944 р. у ході проведення Нікопольсько-Криворізької та
Березнегувато-Снігурівської фронтових операцій. Також радянські війська форсували Дніпро наприкінці
червня 1944 р. у ході першого етапу Білоруської стратегічної наступальної операції, а саме у Могильовській
фронтовій операції.
Отже, форсування великої водної перешкоди річки Дніпро військами Червоної армії розпочалося
22 вересня 1943 р. в Україні на ділянках в його середній течії, а завершилося 27 червня 1944 р. у верхній течії
на території Білорусі. Ці події відділяє термін у понад дев’ять місяців. Саме цей період став кульмінаційним і
вирішальним у битві за Дніпро 1941–1944 рр.
Сімперович В.М., к.і.н.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
“БИТВА ЗА УКРАЇНУ” (1943–1944 рр.): ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО
СТУДІЮВАННЯ В УМОВАХ ПІЗНЬОГО СТАЛІНІЗМУ
Історичний концепт “Битви за Україну” (у радянській історіографії більш відомий як “визволення
Української РСР від німецько-фашистських загарбників”), сформувавшись в унісон подіям, в ідеологічно
“правильному” методологічному ключі “продовжив” активно наративуватися в умовах пізнього сталінізму
(1946–1953 рр.).
У цей час набула свого завершення монолітна версія історіографії проблеми, а над цілями, завданнями та
змістом досліджень з проблеми продовжував тяжіти культ особи Сталіна. Водночас на цьому історіографічному
етапі спостерігається пожвавлення наукових студій, розширюється їхня тематика, розпочинає свою активну
діяльність Комісія по вивченню історії Великої Вітчизняної війни при АН УРСР.
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Після закінчення найбільшого мілітарного конфлікту, попри певні перепони, переважно суб’єктивні,
виходять друком окремі збірники документів з історії окремих областей України; багаточисельні публікації на
шпальтах цивільних (союзних, республіканських, обласних та районних) і військових (фронтових, армійських,
дивізійних та інших) газет; історико-публіцистичні нариси біографічного жанру та праці мемуарного характеру,
присвячені висвітленню певної географії боїв на теренах України; науково-публіцистичні розвідки, у яких
розкривалися окремі аспекти бойових дій на українських територіях у 1943–1944 рр.; перші узагальнюючі
роботи з історії Другої світової війни.
На цьому історіографічному етапі радянські дослідники здійснили й перші спроби суто наукового
осмислення “Битви за Україну” (насамперед варто назвати розвідки Ф. Ісаєва, А. Карпова, І. Короткова,
М. Таленського, І. Прочка та ін.).
Загалом у межах історіографічного процесу в умовах пізнього сталінізму було концептуалізовано
проблему (звичайно, в контексті “ідеологічно виважених” абрисів історичної пам’яті про Другу світову війну),
акумульовано значний фактичний матеріал, актуалізовано наукове студіювання розлогого темарію “Битви за
Україну” (безумовно, із “заохоченням” культивування принципу замовчування “незручних” тем).
Солодовніков І.В.
Черкаський
науково-дослідний
експертнокриміналістичний
центр
МВС
України,
м. Черкаси
ВІДНЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ НАГОРОД СРСР ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ДО КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Радянські військові нагороди часів Другої світової війни вважаються найбільш коштовними серед інших
нагород світу (використання дорогоцінних металів та каменів, складні конструктивні особливості, ювелірна
досконалість тощо). Вони є носіями не тільки високої матеріальної цінності, а й відносяться до категорії
культурних цінностей. Відповідно до законодавства України культурні цінності – це об’єкти матеріальної та
духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню,
відтворенню та охороні, а саме: предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави,
історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави,
політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва, рідкісні монети,
ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування.
Сьогодні існує ряд невирішених проблем щодо віднесення саме предметів фалеристики до культурних
цінностей. Для їх вирішення проведено ряд досліджень, семінарів, круглих столів та зустрічей із провідними
фахівцями-фалеристами нашої держави, які працюють у Національному музеї історії України, Національному
військово-історичному музеї України та у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв
Міністерства культури України.
З урахуванням інформації, що була обговорена щодо визначення та віднесення предметів фалеристики
до культурних цінностей, було сформовано єдині науково-обґрунтовані принципи та поняття. Виділено загальні
ознаки, за якими пропонується відносити ту чи іншу військову нагороду до культурних цінностей. Тому
основними ознаками культурних цінностей нагород СРСР часів Другої світової війни є: рідкісність,
унікальність; автентичність (справжність); зв’язок з видатною історичною особою; стан збереження;
тиражованість (відносна кількість); першопочаткові примірники (ранні типи).
Отже, до культурних цінностей можна віднести такі військові ордени та медалі СРСР: Орден Леніна (тип
1,2,3), орден “Перемога”, орден Червоного Прапора (тип 1,2; тип 3, варіант 1; повторні нагородження, ордени з
цифрами на картуші 2,3,4,5,6,7), орден Суворова (1 та 2 ступеня), орден Кутузова (1 та 2 ступеня), орден
Богдана Хмельницького (1 та 2 ступеня), орден Олександра Невського (тип 1,2), орден Ушакова (1 та
2 ступеня), орден Нахімова (1 та 2 ступеня), орден Вітчизняної війни (1 ступеня-тип 1; 2 ступеня-тип 1, варіант
1-Краснокамського монетного двору; тип 1, варіанти 1,2,3-Московського монетного двору), орден Червоної
Зірки (тип 1; тип 2, варіант 1, різновид 1 (серія 814-1767); тип 2, варіант 1, різновид 2 (серія 1649-1805); тип 2,
варіант 2, різновид 3 (серія 7076-8934), орден Слави (1 ступеня), медаль “Золота Зірка”, медаль Ушакова,
медаль Нахімова, медаль “ХХ років Робітничо-Селянській Червоній Армії” (тип 1), медаль “Третя річниця
Великої Жовтневої Соціалістичної революції”.
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Вищеперелічені предмети фалеристики є рідкісними, коштовними, мають незначну тиражованість,
відносяться до першопочаткових примірників, а тому належать до категорії нагород, що мають культурну
цінність, підлягають збереженню та забороні на право вивезення за межі держави.
Солонець А.В.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
ПРАПОР НЕВІДОМОГО АРТПОЛКУ:
ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ)
Знайомлячись із експозицією Національного музею історії України у Другій світовій війні, численні
відвідувачі надовго зупиняються біля однієї з вітрин у залі, присвяченому Київській оборонній операції
радянських військ 1941 р. Їхню увагу привертає бойовий прапор військової частини, знайдений пошуковцями в
урочищі Зелена брама, розташованому між селами Копенкувате та Підвисоке Новоархангельського району
Кіровоградської області.
Тут улітку 1941 р. вели бої в оточенні війська 6-ї та 12-ї армій Південного фронту. Прапор відкопали на
півметровій глибині. Стяг непогано зберігся. Реліквію пошуковці передали до музею. Згодом прапор потрапив
до дбайливих рук фахівців Центру реставрації та експертизи Києво-Печерського історико-культурного
заповідника, які очистили прапор від землі та законсервували. У результаті він набув вигляду, у якому його
побачили відвідувачі Меморіального комплексу.
Фрагмент прапора, де був зазначений номер полку, невідомий воїн ретельно вирізав ножицями, щоб
зберегти полк від розформування через втрату символа воїнської честі.
Перед науковцями музею постало складне завдання – дослідити реліквію й встановити її належність до
військової частини.
Робота тривала не один рік. Для початку музейники звернулися до вже опублікованих джерел з історії
тих подій, паралельно листувалися з ветеранськими організаціями та державними установами. Наукові розвідки
українських, радянських та німецьких науковців хоч і досить чітко окреслювали подієву палітру битви під
Уманню 1941 р., однак цей напрям пошуку очікуваних результатів не приніс.
Проте завдяки вивченню доповіді “Бои 6-й и 12-й армий в окружении в районе Умань (июль – август
1941 г.)”, яку в 1966 р. у Військово-науковому товаристві Київського військового округу оголосив генералмайор у відставці С. І. Іовлєв, й оприлюдненому ним списку частин і з’єднань (їх рештків) 6-ї та 12-ї армій, що
потрапили в оточення в районі Зеленої брами, вдалося звузити коло пошуку до двох десятків частин, котрим
міг належати знайдений бойовий прапор.
Дослідження зовнішнього вигляду самого артефакту, видів бойових знамен РСЧА, хронологічних меж їх
зміни та формування військових частин у вказаний період дало змогу відсіяти ще кілька.
Отже, проаналізувавши це, можна дійти висновку, що знайдений на місцях боїв прапор міг належати 54му, 122-му, 244-му, 254-му, 298-му, 299-му, 309-му, 348-му, 352-му, 362-му, 391-му, 431-му, 656-му, 671-му,
674-му, 692-му чи 719-му артилерійським полкам Червоної армії.
Возночас залишається надія, що внаслідок оприлюднення нових документальних свідчень, узятих із
державних чи приватних архівів, дослідникам вдасться віднайти ту аріаднину нитку, яка приведе до “виходу з
лабіринту”. Тоді ми з упевненістю зможемо сказати, якому саме з артполків 6-ї чи 12-ї армії належав артефакт,
що мав славну, але не завершену на сьогодні історію.
Стріхарська Т.В.
Національний музей історії України у Другій
світовій війні, м. Київ
КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАРОД У КОНТЕКСТАХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Коли опівдні 22 червня 1941 р. кримчани дізналися про початок німецько-радянської війни, першою
реакцією був, звичайно, шок. Однак досить скоро на зміну потрясінню прийшло усвідомлення необхідності
визначити своє місце на кривавій канві подій під назвою “війна”. Став перед таким вибором і
кримськотатарський народ, серед представників якого були доволі сильними антирадянські настрої. Воювати за
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соціалізм сталінського зразка, як і багато хто з представників інших народів, які населяли СРСР, кримські
татари здебільшого не хотіли, проте були ще й інші цінності – рідна земля, дім, родина. І віддати їх ворогу було
за межами кодексу честі кримського татарина.
Донині невідома точна кількість мобілізованих кримських татар у військкоматах Криму на початку
німецько-радянської війни. Представники кримськотатарського руху оперують даними про 60 тис. призваних
до лав Червоної армії. Народний перепис показав, що 56% усього дорослого чоловічого населення (включно з
підпільниками та партизанами) брали участь у війні, 44,5% з усіх мобілізованих – загинули. У фондах
Меморіалу зберігається список воїнів, призваних із невеличкого кримськотатарського с. Аїргюль (нині
с. Сонячносілля Бахчисарайського району), з позначкою про їхню подальшу долю, який підтверджує цю
статистику. Із 58 мобілізованих на фронтах загинуло 29, тобто кожен другий.
Кожен третій із тих, хто воював, одержав державні нагороди. Двома зірками Героя Радянського Союзу
відзначений бойовий шлях льотчика-аса, уродженця м. Алупка, Амет-Хана Султана. Свій внесок у перемогу
над ворогом зробили й інші сини кримськотатарського народу, Герої Радянського Союзу піхотинці Фетіслям
(Анатолій) Абілов, Тейфук Абдуль, Сеїт-Ібраїм Мусаєв, сапер Узеїр Абдураманов, льотчик Абдраїм Решидов,
артилерист Сейтнафе Сейтвелієв. Кавалерами орденів Слави трьох ступенів стали кримські татари Сеїт-Небі
Абдураманов і Насібулла Веліляєв.
732 кримських татар служили в партизанських загонах Криму. За даними дослідників, за допомогу
радянським партизанам німецькі окупанти знищили на півострові щонайменше 147 населених пунктів. За
різними джерелами, від 80 до 90 з них – це кримськотатарські села.
Однак не всі події, процеси, що відбувалися на теренах Криму за часів його окупації, були
однозначними. Давня мрія про створення незалежної держави знову підштовхнула кримськотатарських лідерів
піти на співпрацю з німцями. У будь-якому разі за підрахунками дослідників кількість кримських татар, які
співпрацювали з гітлерівцями, дуже часто не по своїй волі або за власними переконаннями, не перевищує 10%
загальної кількості населення (близько 16 тис. кримських татар). Тому підстав для звинувачення всього
кримськотатарського народу в зраді Батьківщині не було. Але це сталося.
11 травня 1944 р. вийшла Постанова Державного комітету оборони СРСР “Про кримських татар”, що
затаврувала весь народ як зрадника і визначила йому долю вигнанця з рідної землі. На виконання цієї
постанови в стислі терміни, з 18 по 20 травня 1944 р., 191 044 особи кримськотатарського походження були
депортовані на схід, переважно до Середньої Азії. Нині досі неможливо назвати точну кількість втрат
кримськотатарського народу під час цієї варварської операції та в перший період життя на поселенні. За
різними джерелами, вона коливається в діапазоні від 19,6% до 45% від усієї кількості депортованих.
Доба безправності тривала для кримськотатарського народу 12 років. У 1956 р. указом президії
Верховної ради СРСР кримські татари були зняті з обліку спецпоселень і звільнені з-під адміністративного
нагляду органів МВС СРСР. Повністю у правах народ-вигнанець був поновлений у 1967 р., і відтоді бере
початок довга дорога кримських татар додому, яка розтягнулася на десятиліття.
Титаренко Д.М., д.і.н., доцент
Донецький юридичний інститут МВС України,
м. Кривий Ріг
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНАМИ ЮСТИЦІЇ ФРН ДІЯЛЬНОСТІ
ТАЄМНОЇ ПОЛЬОВОЇ ПОЛІЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
Під час вивчення нацистських злочинів, скоєних у період II світової війни на окупованій території СРСР,
дослідники традиційно і цілком обґрунтовано концентрують свою увагу на діяльності айнзатц- і зондеркоманд,
гестапо, поліції. У той же час значно менша увага приділена таємній польовій поліції – ГФП (скорочено від
Geheime Feldpolizei). Основною причиною цього є втрата під час ІІ світової війни більшої частини документів,
що стосувалися цієї структури. У нечисленних публікаціях, присвячених ГФП, відзначається, що вона
здійснювала контррозвідувальні функції в тилу вермахту, боролася з проявами шпигунства, саботажу, ворожої
пропаганди тощо. Діяльність ця, як правило, розглядалася як така, що відповідала законам і звичаям війни.
Трофейні німецькі матеріали, передані Німеччині Сполученими Штатами Америки в середині 60-х років,
дозволили порушити низку питань щодо співучасті ГФП у злочинах стосовно полонених комбатантів та
цивільного населення під час кампанії на Сході. Співробітникам ГФП, зокрема, інкримінувалася участь у
розстрілах радянських партизанів, підпільників, диверсантів, знищенні євреїв, циган, душевнохворих тощо. Все
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це послужило підставою для проведення перевірки діяльності ГФП органами німецької юстиції. Німецька
сторона диференціювала нацистські злочини, військові злочини і дії, що обумовлювалися воєнними
обставинами. Підстави для проведення перевірки і порушення слідства виникали тоді, коли “…функціонери,
комуністи, євреї розстрілювалися внаслідок їхніх політичних поглядів або приналежності до певної раси” або
коли повідомлялося, що певні особи були розстріляні “з міркувань безпеки”. Додаткові питання в німецького
слідства викликала жорстокість і швидкість репресивних заходів, у деяких випадках дуже високий відсоток
смертних вироків.
З метою отримання доказової бази в ряді випадків німецькі слідчі органи зверталися за юридичною
допомогою до радянської сторони. Щоправда, для матеріалів, які надходили з СРСР, була характерною низка
недоліків: спотворене або неповне зазначення імен підозрюваних; невірно вказані військові звання або посади,
що заважало ідентифікації обвинувачених, досить часто неможливість інкримінування того чи іншого злочину
конкретній особі. Аналіз матеріалів, пов’язаних із діяльністю ГФП, дозволяє констатувати факти її тісної
взаємодії із місцевою поліцією, а також ситуативної співпраці з іншими структурами. Велика хронологічна
відстань із часу скоєння злочинів, недостатньо репрезентативна доказова база, процесуальна специфіка
провадження по кримінальних справах у Німеччині, як правило, заважали доведенню справ до суду та
винесенню конкретних вироків.
Детальне вивчення діяльності груп ГФП на окупованій території України сприятиме більш повній
реконструкції особливостей функціонування нацистського репресивно-карального апарату на території
України, уточненню категорій та встановленню імен жертв нацистської окупації.
Фартушний А.І.
Благодійна організація “Пошуковий загін
“Зелена брама”, с. Підвисоке, Кіровоградська
область
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОШУКОВИЙ ЗАГІН “ЗЕЛЕНА БРАМА”
ПОВЕРТАЄ ІЗ ЗАБУТТЯ ЗАГИБЛИХ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Одним із шляхів реалізації лозунгів “Війна не закінчена, поки не похований останній солдат”, “Ніхто не
забутий, ніщо не забуте”, “Без права на забуття” та інших є проведення санкціонованих польових пошукових
робіт з метою пошуку загиблих бійців.
За деякими даними, під час Другої світової війни безвісти зниклими значаться близько двох мільйонів
бійців. Отже і на сьогодні сотні тисяч з них залишаються не знайденими, розкидані по полях і лісах…
Основними завданням, що мають бути вирішені при знаходженні останків загиблих, є: встановлення
особи бійця; відшукання інформації про бої, в яких брав участь цей боєць; встановлення військового
підрозділу, в якому воював загиблий; пошук рідних загиблих і, по можливості, передача їм останків загиблого з
метою перепоховання на батьківщині. Якщо ж рідних загиблого бійця встановити не вдається, то організувати
перепоховання бійця з усіма військовими почестями у відведені братські могили.
У даній справі час працює проти нас. З кожним роком, навіть при знайденні останків загиблого,
залишається дедалі менше можливостей встановити особу бійця. Документи і навіть паперові вкладки
солдатських медальйонів пошкоджуються або барвник так знебарвлюється, що унеможливлюється з’ясування
персоніфікуючу інформацію.
Так, за чотири останніх роки експертами досліджено 63 солдатських медальйони, знайдених
благодійною організацією “Пошуковий загін “Зелена брама”. У 50-ти із них виявлено паперові вкладки, з яких
відносно цілими та придатними для дослідження виявилося лише 33. По 19 паперових вкладках із 33-х вдалося
встановити особи бійців, а 7 було прочитано лише частково (окремі слова чи їх фрагменти); не вдалося виявити
рукописні записи на 5-ти вкладках.
Більшість решток з військовими та церковними почестями перепоховані у спеціально створеному
меморіальному комплексі в Новоархангельському районі Кіровоградської області біля с. Торговиця, деякі
рештки передані встановленим рідним.
Наприклад, у ході експертного дослідження квитанції, знайденої біля останків загиблого, було
встановлено його ім’я – молодший сержант Голубченко Сергій Лукіч. За допомогою бази даних “Меморіал”,
встановлено місце його народження: Київська обл., Лисянський р-н, с. Верещаки (нині – Черкаська область).
Тут же подзвонили в сільську раду і її працівники дуже швидко встановили рідних загиблого. Згодом чисельна
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рідня відвідала місце загибелі бійця, забрала останки та перепоховала їх біля його померлої дружини.
Завдяки солдатському медальйону був встановлений і прикордонник, молодший сержант Морозов
Тимофій Андрійович, білорус, останки якого урочисто передані на кордоні представниками Державної
прикордонної служби України колегам із Білорусі для перепоховання в меморіальному комплексі, так як рідних
не залишилось.
За сприяння керівництва Національного військово-історичного музею України та Центрального музею
Державної прикордонної служби України нещодавно рідним передані останки бійців, чиї імена встановлені за
солдатськими медальйонами та архівними даними: курсанта Старкова Федора Михайловича, червоноармійця
Шикова Федора Максимовича, єфрейтора Фірсова Федора Сергійовича, лейтенанта-прикордонника Філатова
Віктора Петровича.
Филь О.М., к.і.н.
Національний
військово-історичний
України, м. Київ

музей

МЕМУАРИ ЛЬОТЧИКА-ВИНИЩУВАЧА ВІЙСЬК ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ СРСР
АНАТОЛІЯ КОРОЛЯ – УНІКАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ ЕПОХИ
Під час Другої світової війни українець, генерал-майор авіації Анатолій Авксентійович Король
(1922–2017) здійснив 296 бойових вильотів і збив у 56 повітряних поєдинках 8 літаків противника.
Анатолій Авксентійович залишив мемуари в яких досить детально описав не тільки своє життя, але й
своє безпосереднє сприйняття навколишнього світу, історичних подій та соціально-політичних явищ.
Мемуари А. А. Короля, незважаючи на певну хронологічну невпорядкованість і системність розповіді,
можна умовно поділити на кілька складових. Перша, безумовно, – автобіографічна частина, де льотчик досить
детально розповідає про свою родину, коротко переповідаючи біографії членів сім’ї. Друга складова мемуарів –
це, безпосередньо, розповідь про кар’єру льотчика, починаючи від знайомства з авіацією і завершуючи
закінченням служби в ВПС ППО СРСР. Саме у цьому “розділі” ми знаходимо своєрідні біографічні замальовки,
присвячені Героям Радянського Союзу Марії Іванівні Доліній, з якою Анатолій Король навчався в
Мелітопольському аероклубі, Сергію Сергійовичу Щирову – його першому інструктору, однокурсникам по
Качинській школі військових льотчиків Степану Анастасійовичу Микояну, Олександру Олександровичу
Щербакову, Василю Йосиповичу Сталіну, а також заступнику командувача військ ППО СРСР двічі Герою
Радянського Союзу Євгену Яковичу Савицькому.
Цінність мемуарів Анатолія Короля у тому, що вони відображають цілу епоху, а саме становлення
радянської авіації, адже автор не тільки фіксує здобутки авіаторів, а намагається аналізувати помилки, а
подекуди недосконалість системи підготовки радянських льотчиків, що призводили до невиправданих утрат.
Цікаві роздуми Анатолія Короля ми зустрічаємо у “розділі”, присвяченому початковому етапу німецькорадянської війни.
Гіркота важких втрат, поразки та перші перемоги, все це знаходить своє відображення на сторінках
мемуарів льотчика. Знайшла своє відображення у спогадах Анатолія Короля бойова робота того ж таки 124-го
винищувального авіаполку вже у складі 6-го, а згодом і 7-го винищувального авіаційного корпусів ППО, де він
з однополчанами прикривав небо Москви і Ленінграду.
Наголошую, що А. А. Король не обмежується описовою роботою, він намагається аналізувати операції, а
подекуди і окремі бойові вильоти, у яких йому доводилося особисто брати участь.
Спостереження Анатолія Короля, його роздуми, аналіз тих чи інших подій передвоєнного, воєнного та
післявоєнного періоду держави, якої вже немає на політичній мапі світу, які залишив Анатолій Авксентійович,
гадаю будуть цікавими не тільки для науковців, а й для пересічного читача.
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Фігурний Ю.С., к.і.н.
Науково-дослідний інститут українознавства
МОН України, м. Київ
ДОЛЯ СОЛДАТА СТЕПАНА ФІГУРНОГО, ВЕТЕРАНА ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Степан Якович Фігурний народився 1 вересня 1923 року у селі Рижавка Жмеринського району
Вінницької області у селянській родині Фігурних, Якова Семеновича та Марії Федорівни. У 14 років
С. Фігурний розпочав свою трудову діяльність у колгоспі, де працював аж до німецько-радянської війни.
Катастрофічні поразки Червоної армії у 1941 р., на нашу думку, були пов’язані з Україною та українцями.
Український народ, після того як пережив перші сталінські п’ятирічки, Голодомор 1932–1933 рр., репресії
тощо, зробив висновки й цілковито усунувся від боротьби з гітлерівцями й ігнорував у 1941–1942 рр. радянську
владу. У 1943–1945 рр. ситуація кардинально змінилася й українці змушені були підтримати Й. Сталіна й
воювати за його режим.
Навесні 1944 р. до Вінниччини повернулася влада Рад і вже 25 березня 1944 р. двадцятиоднорічний
Степан був призваний до лав Червоної армії. 6 травня 1944 р. він прийняв присягу і став рядовим стрільцем
п’ятої роти другого стрілецького батальйону 241 стрілецького полку. Всього лише майже місяць тривала
навчальна підготовка новобранця. З цього приводу ми хочемо нагадати, якщо нацистська влада майже рік (з
кінця липня 1943 і до червня 1944 р.) готувала західноукраїнську молодь, яка зголосилася вступити до
14 Дивізії “Waffen SS” “Галичина”, то радянська влада українців-новобранців Лівобережжя і Правобережжя
заледве без ніякої суттєвої підготовки десятками тисяч безжально кидала на фронт. 14.07.1944 р. С. Фігурний
був важко поранений. Того дня бійці п’ятої роти отримали наказ захопити висоту й утримувати її до підходу
основних сил. Ця безіменна висота перетворилася на велику могилу для вояків як вермахту, так і Червоної
армії. С. Фігурному і ще декільком бійцям пощастило, вони отримали важкі поранення, але залишилися
живими. Саме за цей подвиг він був нагороджений 28.03.1945 р. орденом “Славы ІІІ степени” (№ 556618).
Майже вісім місяців (з 15.07.1944 р. по 3.04.1945 р.) С. Фігурний перебував на лікуванні у госпіталі.
Лише 6 квітня 1945 р. повернувся на фронт. Червоноармієць, рядовий стрілець Степан Фігурний продовжив
службу уже в іншій частині, а саме у 178-му Гвардійському Стрілецькому Сілезькому ордена Кутузова й
Олександра Невського полку у сьомій стрілецькій роті. Цей підрозділ Червоної армії перебував у складі
Першого Українського фронту. Воював С. Фігурний добре, отримав військове звання сержанта і став
командиром відділення. Він брав участь у визволенні Праги, був нагороджений медалями “За освобождение
Праги” і “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”. У 1947 р. гвардії-сержант
С. Фігурний був демобілізований.
Помер Степан Фігурний 14.07.1989 р.
Таким чином, багато країн і народів постраждали від запеклих воєнних під час Другої світової війни.
Особливе місце серед них займають українці, завдяки жертовності яких, у тому числі й гвардії сержанта
Степана Фігурного, гітлерівська Німеччина була розбита і капітулювала.
Ходанович О.Л., к.і.н., доцент
Національна академія Служби безпеки України,
м. Київ
“КАРПАТСЬКА СІЧ”: ВІД ПАРАМІЛІТАРНОГО ФОРМУВАННЯ
ДО ДЕРЖАВНИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ
Проявом державницьких змагань закарпатських українців у 20–30-х рр. ХХ ст. стали події 1938–1939 рр.,
коли було проголошено утворення незалежної Карпатської України. Ще 4 вересня 1938 р. в м. Ужгороді
відбулися установчі збори, що започаткували Українську Національну Оборону (УНО) як напівмілітарну
організацію оборонного характеру в Закарпатті для протидії спеціально підготовленим диверсійним групам з
боку Угорщини і Польщі з метою дестабілізації ситуації в краї. На листопад 1938 р. припадає перетворення
УНО на Організацію Національної Оборони “Карпатська Січ” (ОНОКС). 9 листопада 1938 р. у Хусті відбулися
установчі збори, на яких був прийнятий Статут організації. У ньому головна мета “Карпатської Січі” (КС)
визначалася як оборона державних і національних інтересів Підкарпатської Русі.
Головними органами “Карпатської Січі”, відповідно до Статуту, були Головна Команда і Рада. У
компетенції вищих органів було керівництво організацією та розпорядження її майном. Цей штаб був
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політичною структурою. Рада складалася із команди і референтів (керівників секцій). Існували референтури
організації зв’язку, пропаганди, преси та морального виховання, інструкторсько-оборонного навчання. При
Головній Команді діяли адміністративний секретаріат і ревізійна комісія. Організаційно низові організації
ОНОКС поділялися на відділи. Кілька відділів складали кущ. Було створено гарнізони Січі, де провадився
військовий вишкіл, а частина січовиків виконувала допоміжну службу в поліції чи прикордонній сторожі.
Головною Командою ОНОКС 21 листопада 1938 р. видано наказ № 2 про створення територіальних округів. У
всіх округах були сформовано окружні команди та відділи “Карпатської Січі”, призначені окружні команданти і
відповідні референтури, у селах – сільські команданти. Командир “Карпатської Січі” Д. Климпуш підписав і
направив на місця інструкцію про організацію січовиків на селі. Щоб надати допомогу низовому активу
4 грудня 1938 р. у Хусті відбувся з’їзд КС з метою військово-організаційної розбудови ОНОКС.
Крім Головної Команди і Ради як політичного штабу, існував ще й суто військовий штаб, сформований із
військових фахівців. При Карпатській Січі діяла двомісячна підстаршинська школа (січень–лютий 1939 р.). У
листопаді 1938 р. Військовий штаб Карпатської Січі створив розвідувальний відділ (відомий також під назвами
“другий відділ”, “служба безпеки”, “секретний відділ”), що здійснював розвідувальну, контррозвідувальну та
оперативно-слідчу діяльність.
Організаційно в КС була створена “Жіноча Січ”. Ще у грудні 1938 р. на з’їзді КС у Хусті було
передбачено створити у складі Ради (штабу) окрему референтуру жіночих відділів та заснувати організацію
“Жіноча Січ”. 1 січня 1939 р. було сформовано Головну референтуру жіночих відділів. Такі ж структури були
створені й на місцевому рівні. Головними завданнями “Жіночої КС” були: допомога в діяльності КС,
національно-просвітницька робота, протидія ворожій агітаційно-пропагандистській діяльності та проходження
військово-політичного і санітарного вишколів.
Загальна кількість членів Карпатської Січі за різними оцінками сягала 10–12 тис. осіб, натомість
військовий вишкіл пройшли й опинилися на регулярній службі близько 2 тис. січовиків. Незважаючи на
мобілізаційний потенціал Карпатської Січі, реальна її чисельність залежала від кількості зброї та військових
старшин – відділи Січі надалі залишалися недотатньо озброєними та неготовими до тривалого опору
регулярним військам.
Після проголошення 14 березня 1939 р. незалежності Карпатської України, а “Карпатської Січі”
національними збройними силами вона перетворилася із напівмілітарних та парамілітарних організацій на
державні збройні формування, що в міру своєї спроможності чинила збройний опір угорським регулярним
частинам практично до кінця травня 1939 р.
Хойнацька Л.М., к.і.н., доцент
Інститут Управління державної охорони
України Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, м. Київ
ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ РАДЯНСЬКОГО РУХУ ОПОРУ
НА СТОРІНКАХ “ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ”
За визнанням командування вермахту, а пізніше – найвідоміших вітчизняних і зарубіжних фахівців
воєнної історії Д. Армстронга, О. Гейльбрунна, Ч. Діксона, В. Клокова, М. Коваля. А. Кентія, В. Кучера,
М. Слободянюка, А. Чайковського та інших, антифашистський рух Опору на окупованих територіях СРСР
загалом і УРСР зокрема став вагомим чинником збройного та ідейно-політичного протистояння на Східному
фронті.
В історіографії радянської доби це складне і суперечливе явище було суцільно глорифіковане в руслі
міфологеми “всенародної боротьби в тилу ворога”. Зусиллями дослідників суверенної України цю тему вдалося
вивести за рамки ідеологізованих схем та забезпечити її інтерпретацію в суто науковому ключі.
Помітне місце вказаній проблематиці відведене в “ЕІУ”. Всі гасла, що стосуються цієї теми, можна
умовно поділити на дві великі групи: матеріали загального характеру і енциклопедична персоналістика.
У стислій статті М. Коваля “Рух Опору” (т. 9) подано його дефініцію та європейський контекст. Таким
же локанізмом позначений текст В. Клокова “Антифашистське комуністичне підпілля в Україні 1941 – 1944”
(т. 1), якому бракує критичної оцінки реального стану справ.
Натомість А. Кентій підготував розлогу статтю “Партизанський рух в Україні у роки Другої світової
війни” (т.8), у якій здійснив реконструкцію структури управління, описав компетенцію органів, на які
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покладалося керівництво цією ділянкою протидії противнику, їх еволюцію, концептуальні підходи до
організації боротьби у ворожому тилу, їх нормативно-правове, ідеологічно-пропагандистське, матеріальнотехнічне, кадрове забезпечення. Автор проаналізував різні форми і методи дій партизанських формувань, подав
періодизацію партизанського руху на території республіки, навів дані, що дають уявлення про результативність
дій “народних месників”, зокрема тих, які орієнтувалися на сприяння регулярній армії. Текст містить виважені
й аргументовані критичні міркування та оцінки цієї сторінки війни, зокрема невдалих організаційних рішень,
дублювання функцій і паралелізму у діяльності структур, створених різними відомствами, недоліків у
постачанні партизанських загонів та з’єднань боєприпасами, зброєю, спецтехнікою, медикаментами тощо,
невиправданим застосуванням тактики рейдів у степові райони, значному перебільшенню справжніх
результатів партизанських дій.
Другу частину публікацій енциклопедичного формату становлять біографічні тексти. Незважаючи на те,
що їх готували різні дослідники, портретна галерея “партизанських полководців” постає як монолітна, дещо
схематична і позбавлена об’єктивно-критичної оцінки група, хоча нині багато у біографіях С. Ковпака,
О. Сабурова, О. Федорова та багатьох інших командирів і комісарів партизанських формувань видається не
таким однозначним.
На загал, енциклопедичний контент зазначеної проблематики відображає основні тенденції сучасного
історіографічного дискурсу Другої світової війни, але є незавершеним (у додатковому, 12-му томі “ЕІУ” буде
вміщено гасло “Український штаб партизанського руху”). Це дає підстави для констатації про наближення
вітчизняної воєнно-історичної науки до кращих світових стандартів.
Чірікалов О.С., к.і.н.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ
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ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКОГО ФЛОТУ НА АЗОВСЬКОМУ МОРІ
ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1941–1945)
В умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України організація та ведення оборони
країни, у тому числі з морських напрямків, залишається надзвичайно актуальним завданням держави. Водночас
аналіз дій противника свідчить про намагання Російської Федерації продовжувати послідовну реалізацію
сценарію “гібридного” вторгнення на територію України із захопленням так званого “сухопутного коридору”
до Криму. При цьому негативний розвиток подій на суходолі може викликати необхідність проведення у стислі
терміни евакуаційних заходів, у тому числі і морським шляхом. У свою чергу, рівень підготовленості
Військово-Морських Сил Збройних Сил України до проведення таких операцій (дій) залежить від усвідомлення
уроків із цієї проблематики у вітчизняній військовій теорії, що базується на воєнно-історичному досвіді.
У цьому контексті актуальним і важливим залишається набутий досвід застосування військ (сил) часів
Другої світової війни, зокрема сил радянського флоту під час евакуації військ (сил) на Азовському морі під час
німецько-радянської війни (1941–1945 рр.).
За вказаний період кораблі і катери Азовської військової флотилії взяли безпосередню участь в
евакуаціях в Азовському морі частин 9-ї армії з північного узбережжя (8 жовтня 1941 р.), гарнізону Єйської
військово-морської бази та Приморсько-Ахтарська (9–11 серпня 1942 р.) і морських плавзасобів, суден і
транспортів через Керченську протоку в Чорне море (3–29 серпня 1942 р.).Із зазначених вище епізодів тільки
евакуація гарнізону Єйської військово-морської бази та Приморсько-Ахтарська (9–11 серпня 1942 р.) за своїми
результатами були успішними.
Водночас варто зазначити, що успішному проведенню цих евакуацій морем сприяла якісна і кількісна
слабкість німецько-румунських Військово-Морських сил на Азовському морі, що не давала можливості
ефективно здійснювати контревакуаційні заходи. Істотну загрозу для радянських сил та засобів на морі
становила авіація противника, що знаходилася у безпосередній близькості від районів проведення евакуації.
Разом з тим допущені радянським командуванням прорахунки при плануванні, підготовці та в ході
проведення евакуації, пов’язані з оцінкою обстановки, недостатня спроможність оперативно реагувати на зміни
в ній в умовах обмеженого часу, низька організація міжвидової взаємодії та всебічного забезпечення негативно
вплинули на результати евакуації військ 9-ї армії і морських плавзасобів, суден та транспортів через
Керченську протоку до портів Чорного моря.
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Набутий у 1941–1942 рр. досвід застосування військ (сил) радянського Військово-Морського Флоту в
евакуаційних заходах необхідно ретельно вивчати та враховувати у сучасних умовах ведення неоголошеної
війни Російської Федерації проти України при плануванні застосування військ (сил) на приморському
напрямку, зокрема сил (військ) Військово-Морських Сил України на Азовському морі.
Щур Ю.І., к.і.н.
Запорізький
національний
м. Запоріжжя

університет,

ПИТАННЯ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОУН НА ЗАПОРІЖЖІ (1940–1943)
У 1940 р. у Запоріжжі за ініціативи членів ОУН-р була створена молодіжна організація “Самостійна
Україна”, члени якої готувалися до загальноукраїнського повстання, що мало вибухнути з початком суцільної
колективізації на Західній Україні. Організація наприкінці того ж року була викрита НКВС, її члени були
засуджені до різних термінів ув’язнення, а два керівники – до розстрілу.
У 1941 р. у Запоріжжі у 31-му протихімічному батальйоні органам НКДБ вдалося викрити
націоналістичну організацію, створену призовниками із Львівської області. Безпосередні ініціатори створення
оунівського осередку були залучені до націоналістичного руху наприкінці 1930-х рр. на території Західної
України. Під час призову до Червоної армії оунівці отримали вказівки: 1) Перебуваючи у Червоній армії,
виявити членів ОУН, які прибули із Західної України. Повідомляти про останніх своїм організаційним
зверхникам та організовуватися для боротьби проти радянської влади; 2) У випадку війни СРСР із будь-якою
державою під час бойових дій перейти на сторону останньої й зі зброєю у руках боротися проти Червоної армії;
3) Перебуваючи у тилу Червоної армії, у випадку початку антирадянського повстання перейти на сторону
повсталих й боротися проти радянської влади за створення Самостійної України; 4) Популяризувати серед
військовослужбовців мету й задачі ОУН.
Під час німецької окупації військовий напрям діяльності підпілля ОУН-р на території Запорізької області
дещо відрізнявся від аналогічної на Центральноукраїнських землях, де поряд із проведенням індивідуальних
терактів проти представників окупаційної влади й каральних органів від 1943 р. проводилася робота з
організації відділів УПА. У Запорізькій області, що являє собою степову зону, організація збройних груп була
неможливою, тому тут обмежилися накопиченням зброї та подекуди мобілізаційною роботою з відправки до
відділів УПА членів підпілля.
Склади зброї формувалися, зокрема у плавнях Великого Лугу у Михайлівському районі. Цим питанням
особисто опікувався член Запорізького обласного проводу ОУН, керівник регіональної Служби безпеки
Б. Крицан (“Криця”).
У Мелітопольському районі за придбання й накопичення зброї відповідали члени Окружного проводу,
зокрема І. Курило-Кримчак та Л. Сухіно-Фоменко. Ідея представника обласного проводу Б. Мовчана (“Степана
Лисавки”) щодо організації у районі партизанського відділу чисельністю в 50 осіб не знайшла підтримки
керівників місцевого підпілля. Плавні р. Молочної вважалися недостатньо захищеною базою. Разом з тим на
Мелітопольщині оунівцям вдалося налагодити співпрацю з прорадянським підпіллям.
На сьогоднішній день відомо кілька випадків збройних сутичок членів ОУН із німецькими
спецслужбами у 1943 р. на території Запорізької області, зокрема у Михайлівському та Мелітопольському
районах.

108

Секція 4
СЕКЦІЯ 4.
ЗБРОЙНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХІ ст.
Білюга А.Д.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ ЯК ВІЙСЬКОВИЙ
КОМПОНЕНТ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ У МОРСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Загально відомо, що Україну називають “морською державою”. Це, у свою чергу, означає, що вона,
окрім потужного торговельного флоту, повинна мати сучасні, мобільні та добре оснащені Військово-Морські
Сили, здатні протистояти будь-яким викликам сучасності. Морська діяльність України у сучасних умовах
залишається однією з найважливіших складових забезпечення національної безпеки. Проте, як показав світовий
досвід, однією з основних загроз національній безпеці України можуть бути морський тероризм і піратство та
чинники, що його “породжують”.
Після розпаду СРСР потреба більшості країн світу у нарощуванні військового потенціалу, у т.ч.
військово-морських сил та флотів, різко зменшилася, перевага надавалася розвитку інноваційних космічних
систем. Тобто вектор уваги більшості країн світу був направлений із суходолу та моря у повітряно-космічний
простір. Прикладом цьому були масштабні військові кампанії в Іраку та Югославії, де військово-морський
компонент взяв активну участь.
Проте на рубежі ХХ–ХХІ ст. з’явилася нова загроза людству, яка, утім, існувала до цього часу, але в
менших масштабах – це тероризм, у т.ч. морський. Цей процес став рушійним чинником для залучення
підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України до спільних міжнародних антитерористичних та
антипіратських операцій. Україна, підтримуючи світову контртерористичну діяльність та усвідомлюючи
небезпеку цього явища, ухвалила низку законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо боротьби з
тероризмом на морі і піратством та їх різновидами. Україна має морський кордон довжиною понад
1900 кілометрів, важливі транспортні коридори Чорного моря, 19 морських потужних портів (5 із яких
захоплені Російською Федерацією у результаті збройної агресії), морські нафтопромисли та нафтопроводи.
Разом з цим наявність трафіку контрабанди наркотиків та незаконної міграції, географічна близькість до
районів зосередження терористичних сил – усі ці фактори спонукають до активних дій у боротьбі з тероризмом
на морі.
Завдяки участі фрегата “Гетьман Сагайдачний”, корветів “Тернопіль” і “Луцьк” та інших підрозділів
Військово-Морських Сил Збройних Сил України у антитерористичних та антипіратських операціях (“Активні
зусилля”, “Чорноморська гармонія”, “Океанський щит”, “АТАЛАНТА”) особовий склад набуває бойових
спроможностей відповідно до стандартів НАТО. Розширення антипіратської та антитерористичної співпраці
українських моряків зі своїми колегами з Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу – це
адекватна відповідь України та її Військово-Морських Сил на сучасні виклики і загрози національній безпеці.
Проте події у морському просторі змушують сформулювати риторичне питання: а де ж межа між
морським тероризмом та піратством? Яку загрозу вони складають національній безпеці України в контексті
подій, що складися в нашій державі з 2014 року. Тому “морський тероризм” і “піратство” – це негативні
феномени, що потребують окремого детального дослідження та аналізу.
Народ України і його майбутнє – життя та гідність людини, демократичні цінності та умови сталого
розвитку суспільства, територіальна цілісність та недоторканість держави – мають бути захищеними від загроз
з моря. Керівництво держави повинне надати необхідні ресурси для розвитку Збройних Сил України як
складової системи національної безпеки держави. Невід’ємною частиною захисту територіальної цілісності та
забезпечення морської безпеки у акваторії Чорного і Азовського морів є участь Військово-Морських Сил в
операції Об’єднаних сил, де вони нарощують бойові спроможності.
Таким чином, можна стверджувати, що Військово-Морські Сили Збройних Сил України є запорукою
безпеки і свободи судноплавства морських суден у водах Світового океану, що здатні виконувати завдання за
призначенням у будь-який час та за будь-яких обставин.
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ІСТОРИЧНИЙ ТА ГЕОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ
ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ У 1991–1994 РОКАХ
Агонія Радянського Союзу та посилення національно-визвольних рухів через цивілізаційну катастрофу
телурократичної, трансконтинентальної “євразійської” цивілізації та системну кризу комуністичного
тоталітаризму стали головними екзистенційними причинами доволі швидкого розпаду радянської імперії. На
цій визвольній хвилі 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР була прийнята “Декларація про державний
суверенітет України”, де в ІХ розділі “Про зовнішню та внутрішню безпеку” декларувалися наміри України
дотримуватися “...трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї”. Ці
принципові зобов’язання давали можливість Україні швидкого визнання у найближчому майбутньому свого
державного суверенітету та незалежності світовою спільнотою. В умовах наростаючої дезінтеграції Союзу РСР
консервативною верхівка партійно-державного апарату здійснила спробу реакційного перевороту 19–21 серпня
1991 року у Москві – так званого “ГКЧП”, що закінчилася провалом та стала каталізатором остаточного
розпаду СРСР. За цих обставин прийняття Верховною Радою України 24 серпня 1991 року Акта про
незалежність було цілком закономірним явищем. Цей акт був закріплений 1 грудня 1991 року Всеукраїнським
референдумом, де 90% громадян висловилися за незалежність, а Л. М. Кравчук був обраний президентом
України.
Саме на його плечі впала відповідальність за третій у світі ядерний арсенал (15% світового ядерного
арсеналу), що дістався незалежній Україні від колишнього СРСР. Він складався з 2500 одиниць тактичних
ядерних боєприпасів, а найголовніше з 176 ядерних міжконтинентальних балістичних ракет стратегічного
призначення 43-ї ракетної армії (5 ракетних дивізій) загальною кількістю ядерних боєголовок 1240 одиниць,
націлених в основному на США. Загалом з боєголовками на крилатих ракетах, носіями яких були стратегічні
бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 – 1900 ядерних боєголовок. Ще 24 жовтня 1991 року Верховною Радою
України було прийняте рішення про ліквідацію дислокованої на теренах республіки ядерної зброї. Основний
аргумент українського керівництва – “ядерна валізка” з “червоною кнопкою” залишалася в руках Кремля.
Зрозуміло бажання американського істеблішменту якомога швидше роззброїти молоду українську державу, де
176 МБР були в основному націлені на США. І навпаки, керівництво Росії прагнуло в максимально короткі
терміни “забрати” собі тактичну ядерну зброю, яка гіпотетично могла загрожувати Росії. Саме 1–5 травня
1992 року Росія дуже оперативно з дозволу Л. М. Кравчука почала вивозити до себе всі тактичні ядерні
боєголовки, що були в розпорядженні України. Під тиском Заходу Україна 23 травня 1992 року підписала
Лісабонський протокол про приєднання до договору “Старт-1” про скорочення ядерних боєголовок на 42% та
ракетних носіїв на 36%. У січні 1994 року у Москві підписана трьохстороння угода між РФ, США та Україною
про компенсацію вартості високозбагаченого урану, що знаходився у боєголовках МБР в Україні.
Фіналом процесу ядерного роззброєння України став Будапештський меморандум 5 грудня 1994 року
про приєднання до ДНЯЗ, де гарантами суверенітету та територіальної цілісності України виступили РФ, США
та Великобританія, до яких пізніше приєдналися Франція та КНР. Від України підпис поставив Л. Д. Кучма.
Можна констатувати, що внаслідок колапсу СРСР новітній Україні дістався колосальний нуклеарний арсенал,
який із безлічі суб’єктивних та об’єктивних причин Україна не могла утримувати та гіпотетично скористатися.
На жаль, ставши без’ядерною та підписавши Будапештський меморандум, Україна не дістала реального
підтвердження гарантій національної безпеки, навіть ставши у 2014 році об’єктом відкритої агресії одного з
“підписантів” меморандуму – Російської Федерації, що в підсумку привело до анексії Криму та окупації
частини східного Донбасу.
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РОЛЬ ЖІНОК У ПІДПІЛЛІ ОУН ТА УПА (1940–1950-ті РОКИ)
Історія українського підпільного руху в період Другої світової війни здебільшого представлена у
“чоловічому обличчі’. Досить часто нівелюється не менш важлива роль жінок-підпільниць та жінок-дружин
учасників національно-визвольного руху, які на рівні з повстанцями боролися за свої національні права,
підтримували своїх чоловіків, поділяли їхні позиції та переконання.
У сучасній Україні, внаслідок зрівняння можливостей виконання військового обов’язку між чоловіками
та жінками, жінка активно долучається до військової служби у різних військових формуваннях країни. Саме
тому дослідження участі та ролі жінок у військових формуваннях та підпіллі впродовж 40–50-х років
ХХ століття має важливе значення для розуміння тяжіння жінки до військової справи в умовах війни на сході
нашої держави.
Питання участі жінки у діяльності ОУН та УПА вивчають у своїх працях такі дослідники, як Л. Онишко,
О. Пустомітенко, О. Кісь, О. Двойнінова, Т. Орлова. Вони розкривають особливість боротьби жіноцтва за
національну ідею, висвітлюють місце і роль жіноцтва у національному русі та загалом аналізу вступу жінки у
військові формування крізь призму історіографічних напрацювань.
Метою наукової розвідки є з’ясування ролі жіноцтва у підпільному русі ОУН та УПА як рівних учасниць
національної боротьби у зазначений період.
З початку формування ОУН керівництво організації не схвалювало вступ у свої військові одиниці жінок,
вважаючи, що це може негативно позначитися на бойовому дусі повстанців. Однак згодом жінки активно
долучаються до визвольного руху, адже активна громадянська позиція та боротьба за національну ідентичність
спонукали жінок до співпраці з українськими націоналістами. Спочатку вони виконували допоміжні ролі ззовні,
не вступаючи у підпілля, але згодом отримали право служити нарівні з чоловіками. Для підготовки до активної
боротьби створювалися мережі жіночих вишколів, де їх готували до інформаційно-розвідувальної,
просвітницько-пропагандистської, санітарно-медичної та постачально-побутової діяльності. Є відомості, що
дівчата брали участь навіть у бойових діях, але це було вкрай рідко.
Окрім стратегічної допомоги, жінки йшли у підпілля разом із своїми чоловіками, таким чином
підтримуючи їх у боротьбі з ворогом, а водночас, створюючи родинну атмосферу в тяжких умовах війни, що
допомагало кріпити бойовий дух вояків та перемагати.
Жінки у лавах ОУН та УПА відігравали не менш важливу роль, ніж чоловіки. Вони мали різноманітні
обов’язки та завдання: окрім звичних обов’язків санітарок, медсестер та друкарок, на них покладалися
обов’язки пропагандисток, зв’язкових, розвідниць, іноді вони ставали навіть учасницями бойових груп ОУН та
УПА. Таким чином, підпільниці боролися за незалежність нашої держави на рівні з чоловіками, підтримували
повстанські настрої, незважаючи на будь-які труднощі, проявляли гуманність, людяність та патріотизм, що
ставало стержнем боротьби за волю та перемогу.
Демидко Л.С., к.військ.н., доцент
Сумський державний університет, м. Суми
ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Серед проблем державотворення України, як молодої незалежної держави однією з актуальних є
проблема становлення, охорони та захисту державного кордону.
Формування державного кордону на Сході України було досить тривалим, складним та неоднозначним
процесом, в якому значну роль відігравали суб’єктивні чинники. Захист державного кордону ми розглядаємо як
складову системи національної безпеки України.
Останніми роками значно посилилися загрози прикордонній безпеці східної частини України через:
проникнення через державний кордон диверсантів та терористів; незавершеність договірно-правового
оформлення державного кордону з Російською Федерацією; приховані територіальні претензії Росії на
південно-східну частину України. Кожна держава для свого функціонування повинна мати власну територію,
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окреслену державним кордоном, який виконує три головних функції: бар’єрну, контактну та фільтруючу.
Залежно від геополітичної ситуації кордон виконує одну з цих функцій.
Українсько-російський кордон виконував контактну функцію. Зараз він мусить виконувати бар’єрну
функцію. При встановленні кордону в національній державі, якою є Україна, необхідно враховувати межі
етнічних земель. Суцільна територія розселення українців як корінної державотворчої (автохтонної) нації
значно більша від державної території. При формуванні державного кордону України частково дотримувалися
меж розселення українців, зокрема на східному, північному та західному кордонах. Державний кордон України
як незалежної держави сформувався протягом тривалого історичного періоду.
Складний і тривалий процес формування українсько-російського державного кордону ми поділяємо на
чотири етапи.
Перший етап припадає на середину ХVII–ХVIII ст., коли в результаті національно визвольної війни під
керівництвом Богдана Хмельницького утворилася Українська козацька держава, яка після Переяславської ради
1654 р. стала автономним державним утворенням Гетьманщиною у складі Московського царства.
Другий етап формування східного державного кордону України припадає напочаток XX століття і
пов’язаний із утворенням українських держав – Української Народної Республіки, Гетьманату та Директорії.
Третій етап формування східного кордону України припадає на 20–80-ті роки XX ст. коли Україна,
втративши свою державність, перебувала у складі тоталітарної держави Радянського Союзу у статусі союзної
республіки з обмеженими правами.
Четвертий етап становлення українсько-російського державного кордону охоплює період з часу
проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року й дотепер. Україну як незалежну державу визнало
173 країни світу із 190 країн-членів ООН.
Серед багатьох проблем українського державотворення актуальною є проблема упорядкування
державного кордону. Деякі проблеми були вирішені у Законі “Про державний кордон України”, прийнятому у
листопаді 1991 р. Верховною Радою України. Українська влада приділяє значну увагу зміцненню державного
кордону України, свідченням чого є указ Президента України від 16 грудня 1993 р. “Про комплексну програму
з розбудови державного кордону”. Проте через недостатнє фінансування з Держбюджету ця програма не була
виконана.
Проблеми надійної охорони та захисту державного кордону України мають вирішуватися комплексно.
Окрім технічних, необхідно здійснити військові, економічні, геополітичні, організаційні та адміністративні
заходи. Не менш важливе значення для забезпечення прикордонної безпеки Сходу України матиме “закриття”
східного кордону та введення візового режиму з Російською Федерацією та прийняття комплексної державної
програми модернізації українсько-російського державного кордону на 2020–2025 рр., в якій запропонувати
впровадження новітнього інженерно-технічного обладнання східного державного кордону України.
Денисов К.В., к.е.н.
Відділ у Запорізькій області Міністерства у
справах ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб
України, м. Запоріжжя
ЗАПОРІЗЬКІ ВЕТЕРАНИ УПА ТА 55-ї ОКРЕМОЇ АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ БРИГАДИ ЗС УКРАЇНИ
У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
Важливу роль патріотичному вихованні та піднятті морально-бойового духу військовослужбовців
сучасних ЗС України відіграє ознайомлення з прикладами військової доблесті ветеранів війни – борців за
незалежність України у XX столітті.
Прикладом для головного сержанта-командира відділення БПЛА 55-ї окремої артилерійської бригади,
запорізького добровольця АТО Дениса Ясинського (1995 р.н.) став земляк із Мелітопольського району –
ветеран УПА з куреня “Лугового” Костянтин Сліпецький (1928 р.н.).
Костянтин Сліпецький зовсім юним хлопцем долучився до лав борців із тоталітарними комуністичним і
гітлерівським режимами, опанував розвідувальну справу, брав участь у бойових діях із окупантами. У 1945 році
був заарештований комуністичною владою, засуджений на сім років за участь в УПА, реабілітований після
здобуття Україною незалежності. Сьогодні він прожовує активно допомагати українським захисникам і
передавати молоді свій запал у боротьбі за волю рідної землі. За клопотанням представників Державної служби
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України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (сьогодні – Мінветеранів),
К. Сліпецький нагороджений відзнаками Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької обласної
ради.
Саме після спілкування з ним, а також багаторічної участі в патріотичних молодіжних рухах Денис
Ясинський вирішив долучитися до лав Збройних Сил України. Упродовж трьох років сумлінно та фахово
виконував розвідувальні завдання командування в зоні бойових дій. Ще під час перебування на службі успішно
склав вступі іспити на економічний факультет Запорізького національного університету, де сьогодні безоплатно
здобуває вищу освіту за напрямом “Управління персоналом та економіка праці”. Активно долучається до
патріотичного виховання студентської молоді, а також школярів з усієї області. Має державні та громадські
нагороди.
Костянтин Сліпецький та Денис Ясинський демонструють єдність поколінь українських воїнівдобровольців.
Дєєв В.Б.
Військовий
інститут
телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ
ЗАСОБИ І МЕТОДИ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ, ЩО ЗАБОРОНЕНІ
НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
Через колосальне зростання кількості збройних конфліктів значення міжнародного гуманітарного права
(МГП) набуває неабиякої ваги. А проблема ведення бойових дій у населених пунктах, використання окремих
видів зброї та протидія випадкам застосування заборонених її видів кидає гострий виклик сучасності. Саме це і
робить обрану тему актуальною.
Метою дослідження є формування стійких правових поглядів на можливості мирного розв’язання
суперечок міжнародного та не міжнародного характеру, виховання почуття гуманізму, поваги до людей,
їхнього життя як найбільшої цінності у світі.
Одним із найнебезпечніших видів зброї масового знищення є хімічна зброя. Вперше її застосували під
час Першої світової війни, коли німецькі війська у 1915 р. провели газову атаку проти французької армії на
річці Іпр, що дало назву газу, який використовувався, “іприт”. Договірно-правова заборона застосування
хімічної зброї вперше була зафіксована в Женевському протоколі 1925 року про заборону застосування на війні
задушливих, отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів. Найнебезпечнішим видом зброї
масового знищення є бактеріологічна зброя, що застосовувала Японія проти Китаю у роки Другої світової
війни. У 1972 році була укладена Конвенція про заборону розроблення, виробництва та накопичення запасів
бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення.
Право збройних конфліктів забороняє вести воєнні дії методами, що загрожували б цивільним об’єктам.
Гаазька конвенція про закони і звичаї суходільної війни 1907 року встановила заборону на бомбардування та
будь-яких атак незахищених міст, селищ, житла і будівель. Протокол забороняє здійснювати будь-які ворожі
акти, спрямовані проти історичних пам’яток, творів мистецтва або місць відправлення культу, що становлять
культурну або духовну спадщину народів. Забороняється використовувати голод серед цивільного населення як
метод ведення війни. Неприпустимо піддавати нападу або знищувати, вивозити або приводити в непридатний
стан об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення (запаси продовольства, питної води та споруди
для її постачання, посіви, іригаційні споруди тощо). Але сьогодні все це відбувається на Сході України, де
міжнародні спостерігачі зафіксували факти застосування протипіхотних мін, засобів осліплення, що
пошкоджують сітківку ока. Боєприпаси заборонених калібрів регулярно використовують окупаційні війська, як
і прийоми та способи дій, що йдуть у розріз не лише з міжнародним гуманітарним правом, а й з елементарними
поняттями людяності та честі. Наголосимо, що сліди таких військових дій з боку противника фахівці знаходять
і неподалік житлових районів.
Більшість дослідників вважає, що МГП виконує свої функції щодо обмеження чи заборони застосування
певних засобів ведення війни на сучасному етапі. Окремі проблеми постають через розроблення нових типів
зброї, застосування яких не врегульоване міжнародним правом, однак держави на основі вже чинних норм та
принципів можуть надати належну правову оцінку таким засобам.
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Жолоб М.П., к.і.н.
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

університет

ДІЯЛЬНІСТЬ “ПОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ” В УКРАЇНІ:
МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ (30-ті рр. ХХ ст.)
На тлі трагічних подій Голодомору 1932–1933 рр. ГПУ сфабрикувало справу так званої “Польської
Організації Військової” (ПОВ). Назву було запозичено у реальної організації, що розгорнула широку діяльність
упродовж Першої світової війни, але була розформована у 1922 р. Натомість радянські засоби масової
інформації протягом 1930-х рр. обґрунтовували протилежну думку. Користуючись неправдивою інформацією
органів державної безпеки, вони намагалися переконати населення у тому, що ПОВ після закінчення радянськопольської війни 1920 р. упродовж наступних років вдалася до таємного створення на території СРСР серед
місцевих поляків розгалуженої мережі своїх осередків, що мали займатися розвідкою та диверсійною
діяльністю. Звинувачення у причетності до діяльності ПОВ стали зручною матрицею, якою послуговувалися
співробітники державних репресивно-каральних органів для розгортання терору проти польської меншини
України.
На початку 1920-х рр. ЧК-ГПУ жорстоко поборювало реальну “Польську Організацію Військову”,
захопивши й переважно стративши згодом на Волині більше 100, а в самому Києві понад 200 “пеовяків”. Але на
початку 1930-х рр. за браком в Україні реальних членів ПОВ ГПУ використовувало вигадану приналежність до
неї “неблагонадійних” поляків як зручну форму обвинувачення “у всіх смертних гріхах”. Очевидно, що з точки
зору “зручності” використання в “оперативно-чекістській роботі”, лаконічна назва ПОВ мала значні переваги й,
окрім того, звучала як постріл. Схема “підривної” діяльності ПОВ за версією ГПУ полягала у тому, що
організація задля доведення історичних прав Польщі на українські землі та створення потужної людської бази,
спроможної взяти збройну участь під час майбутньої війни проти СРСР, нібито розгорнула через свої осередки
активну роботу щодо полонізації українського населення, необґрунтованого створення польських
адміністративних і культурно-освітніх інституцій. Протягом 1933–1934 рр. за причетність до ПОВ на
Правобережній Україні лише Київське обласне управління ГПУ заарештувало 114 осіб, з яких 70 дістали різні
терміни ув’язнення або ж були страчені. Значній частині українських поляків участь у ПОВ була інкримінована
вже під час Великого терору. Згідно зі звітом про оперативно-слідчу діяльність органів НКВС УРСР, що
датований 16 червням 1938 р., лише упродовж червня 1937 – середини січня 1938 р. – 8546 особам.
Журба М.А., д.і.н., професор
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

університет

МІЛІТАРНІ ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ В УКРАЇНІ (20–30-ті рр. ХХ ст.)
Створення масових мілітарних громадських організацій у Радянському Союзі і в Українській СРР
зокрема було закономірним наслідком зовнішньо і внутрішньополітичних процесів. На початку 1920-х рр.
розпочалося значне скорочення армії, і тому можна було користуватися тільки резервами підготовленими
заздалегідь. Оборонні товариства стали виникати у середині 1920-х рр., формування проходило до 1927 року. В
цей час їх робота мала, головним чином, агітаційно-пропагандистський характер, і мала за мету сформувати
розгалужену базу низових організацій, охопивши якомога більшу кількість населення.
У 1926 році компартійне керівництво виступило з ініціативою об’єднати всі мілітарні організації в одне
добровільне товариство – Тсоавіахім. Метою об’єднання було створення єдиної централізованої організації,
повністю підконтрольної партійному керівництву Радянського Союзу. Тсоавіахім мав виконувати роль
“передавального пасу” (як профспілки у відносинах із робітниками) між партійною номенклатурою та
громадськістю радянської держави у напрямі розбудови Червоної армії. На Товариство покладалися
контрольно-наглядові функції щодо координації та контролю за діяльністю інших громадських об’єднань у
галузі військово-оборонного будівництва, організації системи допризовної військової освіти, проведення
мобілізаційних кампаній та кампаній із військово-санітарного та хімічного захисту населення.
Окремим напрямом отримання коштів була організація серед населення різного роду кампаній допомоги
– Червоній армії, флоту, авіації, танкобудівництву тощо. Кошти збирали і за допомогою розповсюдження книг,
газет, значків та атрибутики товариства і Червоної армії. Великі прибутки давала організація Всесоюзних
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Тсоавіахімівських лотерей. Отримані кошти надходили до Центральної Ради Тсоавіахіму, там їх розподіляли
між організаціями товариства. Значна частина коштів потрапляла до бюджету Наркомату оборони.
Сільські осередки Тсоавіахіму активно використовувалися під час комунізації сільських господарств.
Наприкінці 1930-х рр. Тсоавіахім перетворюється на міцну воєнізовану організацію. У цей період
навчання в Тсоавіахімі проходить покоління радянських громадян, яке прийняло на себе основний тягар
початкового періоду радянсько-німецької війни. Одним із головних завдань організацій товариства стала
допризовна підготовка молоді і підготовка резерву для армії і флоту, тобто підготовка військовозобов’язаних,
яких мали призивати до армії під час мобілізації.
Кавун А.А., к.і.н., доцент,
Шкатула О.П., к.пед.н.
Житомирський
військовий
імені С.П. Корольова, м. Житомир

інститут

ПЕРША ПЕРЕМОГА Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У 1648 р.
Козацтво відігравало важливу роль у історії українського народу, а реєстрове козацтво мало найбільший
вплив у цьому середовищі. Саме тому абсолютно логічним виглядає повстання 1648 р. під проводом сотника
реєстрового козацтва Б. Хмельницького. Однією з головних битв початку повстання стає битва під Жовтими
Водами, у якій, нашу думку, вирішальну роль відіграло саме реєстрове козацтво.
Польська влада, боячись поширення повстання, зосередила на Придніпров’ї близько 30 тис. війська.
Коронний гетьман М. Потоцький ділить свої війська на дві частини, одну з яких, чисельністю 6 тис., під
командуванням свого сина С. Потоцького відправляє на Запоріжжя. Водночас під командуванням гетьмана
І. Барабаша по Дніпру було відправлено 5 тис. реєстровців та 1 тис. “німецької піхоти”, які мали 15 невеликих
гармат. Перед відправкою військовики принесли присягу на вірність королю та М. Потоцькому. Військо
Б. Хмельницького на цей час нараховувало близько 8 тис. головним чином піхоти, пізніше до них приєднались до
16 тис. кримських татар. До польського війська, що рухалося по воді, Б. Хмельницький спрямував агентів, які змогли
переконати реєстровців перейти на бік повсталих, разом з ними перейшла і значна частина “німецької піхоти”. Таким
чином військо повстанців зросло більше, ніж на 5 тис. воїнів.
С. Потоцький обороняється, для чого будує табір, який укріплює валами та гарматами. Під час облоги в таборі
знаходилося 4 тис. війська, до якого входили реєстровці та українські драгуни, що давало можливість витримати
тривалу облогу. Повстанці звертались із закликами до реєстровців про перехід на бік повсталих. Проте бойові дії
30 квітня і 1 травня засвідчили, що силоміць польський табір не здобути, а реєстровці самовіддано билися за інтереси
Речі Посполитої. Тому розпочинається облога польського табору.
Після прибуття реєстровців, які перейшли на бік повсталих, становище поляків погіршується. Окрім того,
14 травня козаки-реєстровці, а також надвірні драгуни (загальною чисельністю 1600 осіб), які перебували в
польському таборі, перейшли на бік повстанців, що змусило С. Потоцького піти на перемови. У їх ході вирішено, що
поляки передадуть повстанцям артилерію, порох та клейноди, а повстанцям буде дозволено безперешкодно
відступити. Угода була стверджена особистим словом Б. Хмельницького, яке він не дотримав. Відразу після видачі
гармат повстанці розпочали штурм польського табору, а при відступі з табору поляки потрапили в засідку, яку
організували козаки разом з татарами, й були остаточно розгромлені. Їх незначна частина потрапила до полону.
Таким чином, Б. Хмельницький здобув свою першу перемогу над польськими військами. Багато дослідників
вважають, що перемога стала можливою через допомогу татар та запорізьких козаків. Проте, на нашу думку, це
стало можливим внаслідок переходу на бік повсталих реєстровців, які не приєдналися до С. Потоцького та тих, які
вийшли з табору у найбільш напружений період бойових дій. Адже зі своїми, порівняно незначними силами,
С. Потоцький зумів утримувати табір від атак повстанців та татар майже 16 діб.
Крім того, на нашу думку, основні причини та мотиви переходу реєстрового козацтва на бік повсталих є
темою окремого дослідження.

115

Секція 4
Калініченко О.О.
Науково-дослідний
центр
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УКРАЇНСЬКИЙ СЛІД “ДЕЛЬФІНА” – ПЕРШОГО БОЙОВОГО ПІДВОДНОГО ЧОВНА
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ХХ СТОЛІТТЯ
У 2020 році виповнюється 120 років із початку створення першого бойового підводного човна Російської
імперії. Отримавши фіаско після невдалих конструкцій Єфима Ніконова, від якого російська воєнно-історична
наука намагалася розпочати відлік своїх підводних сил, та штучна прив’язка до міфічного імператорського
указу від 19 березня 1906 року про виокремлення “підводних міноносців” в окремий клас бойових кораблів –
підводних човнів, де більшість командирів тихоокеанських підводних човнів мала українське походження,
російські історики з великою помпою та пихатістю розповідають про суто російське походження першого
бойового підводного човна Російської імперії ХХ століття, котрий остаточно отримав назву “Дельфін”.
Прізвища І. Г. Бубнова (1972–1919), І. С. Горюнова (1869–1932), М. М. Беклемішева (1858–1936) на
перший погляд аргументують російську версію походження “Дельфіна”. На жаль, ці аргументи беззастережно й
некритично сприйняли й деякі українські дослідники воєнної минувшини.
Автор, сповідуючи принцип україноцентризму, що стає дедалі вагомим у вихованні українського воїна,
особливо військового моряка, на підставі різносторонньої джерельної бази, використовуючи у тому числі й
праці російських дослідників, стверджує не тільки про “український слід” ПЧ “Дельфін” – першого бойового
човна Російської імперії ХХ століття, а й вводить у науковий обіг термін “український напрямок наукового
підводного мореплавства”, що пов’язаний із трьома концепціями: штурмові засоби нападу з-під води
(С. К. Джевецький – С. Й. Макаров), що основана на 1–5 моделі С. К. Джевецького; глибоководне
довгострокове підводне мореплавство без застосування будь-яких механічних рушіїв (В. П. Кремінський);
класичні бойові підводні човни (І. С. Заковенко – І. І. Різніч).
Український напрям підводного мореплавства спирається не тільки на концептуальні вищеназвані
засади, відлік яких почався з одеського осередку, а й на часовий та географічний чинник існування інших
осередків підводного мореплавства, більшу частину котрих складали підводники (конструктори, будівничі та
власне мореплавці) українського походження. У науковий обіг саме з україноцентричних позицій введено осіб,
які безпосередньо були причетними до створення ПЧ “Дельфін”: О. Д. Долголенка (1873–1921), О. О. Гадда
(1875–1952), чий український патріотизм втілився під час національно-визвольних змагань 1918–1920 років.
Окрім того, оприлюднено прізвища представників Першого (І. Ф. Александровський (1817–1894),
С. О. Бурачок (1800–1877), П. Ю. Лисянський (1820–1900), В. А. Стеценко) та Другого (О. Д. Долголенко,
В. П. Костенко (1881–1956), І. І. Чайківський (1843–1927), М. В. Стецюра) Балтійських осередків українського
наукового напряму підводного мореплавства, вироблено критерії та зроблено порівняння українського і
російського напрямів на початку ХХ ст.
Козинець І.П., к.і.н., с.н.с.,
Дерікот О.Ю.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБОРОННЕ СПІВТОВАРИСТВО: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
Витоками архітектури безпеки та оборони Європи можна вважати період після Другої світової війни.
Починаючи з кінця 40-х років, низкою ініціатив було створено основу для посилення співпраці у Європі.
Прикладами такої співпраці можна вважати американський план Маршалла в 1947 р., підписання
Брюссельського договору (1948 р.), який започаткував Західноєвропейський Союз та, згодом, підписання
Північноатлантичного договору у Вашингтоні (1949 р.).
У 1950 р. натхненний планом Шумана Жан Моне (тоді він обіймав посаду голови Генеральної комісії з
планування Франції) запропонував створити єдину європейську армію. Прем’єр-міністр Франції Рене Плевен
офіційно висунув план “створення спільної оборони європейської армії під політичними інститутами
об’єднаної Європи” у жовтні 1950 року. Ця спільна армія підпорядковувалася б європейському міністру
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оборони, фінансуючись за рахунок спільного бюджету і була б у розпорядженні об’єднаного Атлантичного
командування. Даний план відомий як Європейське оборонне співтовариство. Хоча Договір був підписаний у
травні 1952 р., Європейське оборонне співтовариство так і не було створене, оскільки його не було
ратифіковано Національною асамблеєю Франції у 1954 р.
На Гаазькому саміті, що відбувся у грудні 1969 року, європейські лідери доручили відповідним
міністрам закордонних справ вивчити можливість тіснішої інтеграції у політичній сфері. У відповідь міністри
закордонних справ внесли ідею європейського політичного співробітництва (ЄПС). 13 жовтня 1981 року
міністри закордонних справ ЄС зазначили, що хоча ЄПС виключає питання оборони, вона може поширюватися
на “певні важливі зовнішньополітичні питання, що стосуються політичних аспектів безпеки”. Єдиний
європейський акт, підписаний у Люксембурзі та Гаазі в лютому 1986 року, включив ЄПС у договори. Сторони
домовилися “спільно намагатися формулювати та впроваджувати європейську зовнішню політику” та
розробляти “європейську ідентичність у питаннях зовнішньої політики”. Закон забезпечував правову базу для
структур та процедур ЄПС.
Використовуючи Єдиний європейський акт як пункт відправлення, Маастрихтський договір створив
єдину інституційну структуру Європейського Союзу, заснованого на трьох опорах. Ці стовпи охоплювали
спільні економічні питання (1-й стовп), спільну зовнішню політику та політику безпеки (СЗППБ) (2-й стовп) та
правосуддя і внутрішні справи (3-й стовп).
СЗППБ є більш далекосяжним, ніж європейське політичне співробітництво. По-перше, стаття 4 ДЕС
(Договору про Європейський Союз) відзначає, що СЗППБ включає “всі питання, пов’язані із безпекою Союзу,
включаючи можливе створення спільної оборонної політики, яка може вчасно призвести до спільної оборони”.
По-друге, Маастрихтський договір запроваджує новий правовий інструмент – Спільну дію – на підтримку
процесів прийняття рішень у сфері СЗППБ. Спільна дія дозволяє мобілізувати активи ЄС (людські, фінансові
тощо) для досягнення визначених Радою ЄС цілей. По-третє, СЗППБ заохочує більш тісний процес
консультацій та координації, чітко закликаючи національну політику узгоджуватися із загальними позиціями.
Нарешті, європейські лідери погодилися в Маастрихті, що Західноєвропейський союз (ЗЄС) є невід’ємною
частиною розвитку ЄС, поклавши на нього завдання розробити та реалізувати рішення та дії ЄС із оборонними
наслідками.
У грудні 1999 року Гельсінський саміт був зосереджений головним чином на розвитку військової
спроможності ЄС щодо управління кризовими ситуаціями. Він закликав держави-члени ЄС “до 2003 року мати
можливість розмістити протягом 60 днів і утримувати щонайменше 1 рік військових сил до 50–60 тис. осіб,
здатних виконувати весь спектр завдань Петерсберга”. У додатку подано додаткові деталі щодо розвитку
військових можливостей, включаючи потребу в силах, які “у військовому відношенні є самодостатніми,
необхідними командно-контрольними та розвідувальними можливостями, логістикою, іншими службами
бойової підтримки та додатково, відповідно, повітряними та військово-морськими елементами”.
Лісабонський договір містить положення про діяльність ЄС у сфері зовнішньої політики та політики
безпеки. Що стосується місій, то Договір офіційно схвалює розширення так званих “завдань Петерсберга”, що
тепер включають “спільні операції з роззброєння, гуманітарні та рятувальні завдання, військові поради та
завдання допомоги, запобігання конфліктам та завдання збереження миру, завдання бойовими силами в
управлінні кризовими ситуаціями, включаючи миротворчість та післяконфліктну стабілізацію” (ст. 28). Ці
завдання можуть сприяти боротьбі з тероризмом, у тому числі шляхом “підтримки третіх держав у боротьбі з
тероризмом на їх територіях”.
Договір також поширює концепцію “посиленої співпраці” на всі сфери політики ЄС, включаючи СЗПБ
(ст. 10). “Покращена співпраця”, яка дозволяє державам-членам ЄС, які бажають тісніше працювати разом, –
може бути створена Радою ЄС і вимагає участі в ній як мінімум дев’яти держав-членів. “Покращена співпраця”
відрізняється від “постійної структурованої співпраці” тим, що остання є постійною і займається питаннями
оборони, тоді як перша може бути активована у всіх сферах політики ЄС та на постійній основі.
Договір також розкриває нові механізми та зобов’язання. Наприклад, Лісабонський договір дає
можливість групі держав-членів, які “бажають і мають необхідну спроможність” реалізувати завдання в рамках
Союзу, “щоб захистити цінності Союзу та служити його інтересам”.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗБРОЙНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ІХ–XІІ СТОЛІТТЯХ:
РЕТРОСПЕКТИВА ТА ІСТОРИЧНІ ВИСНОВКИ
Від самого початку існування своєї державності, а саме за об’єднання Князем Олегом деяких
східнослов’янських племен у Руську Державу з центром у Києві, наші співвітчизники мали боронити землю
своїх батьків від загарбників з усіх боків. Хазари, печеніги, половці, монголи – ось лише деякі з тих, хто
претендували на території, що історично належали нашим пращурам з огляду на географічні особливості.
Специфічна особливість, котра докорінно відрізняє нашу країну від майже усіх інших європейських
держав, – географічна незахищеність східного кордону. Євразійський Степ являв собою неабияку небезпеку для
народу, який мешкав на теренах сучасної України. Перші історичні хроніки, де засвідчуються факти експансії
скіфів, які прийшли з далеких регіонів євразійських степів, на території наших праслов’янських пращурів –
неврів, були описані Геродотом. Згідно зі свідченнями Геродота, праслов’яни були підкорені і обкладені
даниною лише через неспроможність захистити східні кордони власних поселень.
Пізніше, тривалий період часу аж до початку ІХ століття, поляни та деякі інші племена слов’ян були у
підданстві хазар, кочовиків тюркського походження, до поки їх не звільнив варяг Аскольд, якого потім вбив
вищезгаданий Олег. Після цього Руським Князям доведеться боронити свої землі від нордів увесь час свого
незалежного існування. Особливо незахищеність східного кордону далася взнаки при навалі Монгольського
Улусу.
Основою Давньоруського війська майже завжди була важка, озброєна списами кіннота, так звана
“дружина” князя, типове для середньовічної Європи родове лицарство. Піхота, так звані “вої”, що була набрана
переважно з простих селян та міщан, стає важливою частиною руського війська набагато пізніше, аж за часів
короля Данила Галицького.
Монголи, більш досвідчені у мистецтві битв за участю кінноти, ніж європейці, отримували перемогу за
перемогою при кожній сутичці. Русь, на відміну від Польщі, Моравії та Угорщини, захищених або горами, або
самою Руссю, не тільки пограбували, а й захопили, змусивши, як і інших мешканців євразійських степів,
платити данину. Але замість того, щоб допомогти боронити території і сприяти захисту наших земель від
східних загарбників, наші західні сусіди, поляки й литовці скористалися слабкістю руських князівств, та на
відміну від монголів, які обклали українську державність даниною, взагалі намагались її винищили,
перетворивши українців на кріпаків.
Який історичний приклад може дати нам досвід пращурів щодо оборони українських земель? На мій
погляд, з падіння Київської Русі можна винести два важливі геополітичні уроки. По-перше, східний напрямок
завжди складав загрозу українській державності. Українські відносини зі східними сусідами показують це раз
за разом: Монгольська навала, радянсько-українські війни та збройна агресія РФ на Сході України. Укріплення
східного кордону є гарантією безпеки нашої держави. По-друге, лояльність наших західних сусідів щодо
України протягом історії нашої держави була ситуативною і тенденційною з огляду на аналіз історичних подій.
Це має надихнути захисників України розраховувати переважно на власні сили і зосередити увагу на розбудові
власного національного війська відповідно до викликів та загроз сучасності.
Лазарєв В.В., к.ю.н., доцент
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків
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ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА”
Розроблення концептуальних підходів до національної безпеки, а також її інформаційного складника в
Україні ускладнюється відсутністю єдиних поглядів у суспільстві на деякі базові цінності, інтереси та цілі.
Існують також суттєві розбіжності між центром і регіонами щодо розуміння їх змісту.
Багато також розбіжностей у трактуванні основних понять безпеки між політичними партіями й течіями,
практиками і науковцями у сфері державного управління.
Концепція безпеки в концентрованому вигляді являє собою систему офіційно прийнятих принципових
поглядів держави і суспільства на цінності та інтереси, на способи і механізми захисту від потенційних та
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реальних загроз. Тобто успіх політики держави визначальною мірою залежить не лише від того, наскільки
однозначно сформульовані та сприймаються суспільством національні цінності, інтереси та цілі, а й від чіткого
розуміння обраних чи можливих шляхів, засобів, методів і способів їх реалізації у процесі державного
управління національною безпекою.
Поняття “національна безпека” належить до самостійної (наочно і функціонально) духовно-моральної та
матеріальної реальності в житті країни, де забезпечується захищеність, екзистенціальний порятунок соціуму
(людини, нації, держави).
В Україні поняття “національна безпека” набуло широкого значення в останні кілька років. Окрім цього,
розуміння цього поняття різними верствами населення значно різниться. Здебільшого національну безпеку
пов’язують лише з діяльністю спецслужб, ототожнюють із обороною держави тощо. Це справді так, у
сучасному світі гарантії нацбезпеки досі забезпечуються силою чи погрозою застосування такої сили, і
військова могутність є одним із чинників сили держави. Проте не слід відкидати й те, що дедалі більшого
значення набувають економічні, політичні, морально-етичні та інші, не силові аспекти забезпечення
національної безпеки.
Проблеми національної безпеки стоять сьогодні у центрі уваги більшості цивілізованих країн світу,
міждержавних утворень та громадських об’єднань. Причиною такої уваги стало саме глобальне середовище
безпеки, що сьогодні містить значну кількість загроз і викликів найрізноманітнішого характеру.
Таким чином, національна безпека – поняття, що охоплює більш широку сферу державного життя, а не
тільки ту, що відокремлена завісою таємності та є винятково прерогативою так званих “компетентних” органів.
Отже, ми можемо стверджувати, що наразі у вітчизняній науковій думці дедалі більше уваги приділяється до
розуміння такої юридичної категорії, як “національна безпека”. Проте єдиний підхід до визначення відсутній,
оскільки він включає різні аспекти забезпечення національної безпеки. Саме тому, ми можемо зазначити, що
“національна безпека” є юридичною категорією, що включає комплекс різнобічних заходів, що мають на меті
забезпечення і підтримання належного рівня правопорядку і безпеки у державі.
Лозинська С.О., к.і.н.
Вищий навчальний комунальний заклад Львівської
обласної ради “Львівська медична академія
імені Андрея Крупинського”, м. Львів
РИМСЬКА ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ НА МЕЖІ ЕПОХ
Наприкінці І ст. до н. е. в Римській імперії встановлюється нова форма організації державної влади –
принципат, однією із характерних рис якої стала активна військова політика. Нові завойовані території мали
забезпечити імперію резервами корисних копалин, родючих земель, джерелами поповнення рабів тощо. Саме
цю мету переслідували імператори Октавіан Август (27 р. до н. е. – 14 р. н. е.) і Тиберій (14 – 37 рр. н. е.), які
посилали римські легіони в напрямку карпатських земель. Карпатський ареал здавна був регіоном, де
переплітались інтереси та долі багатьох племен і народів Стародавнього світу, зокрема одним із місць
формування майбутніх слов’янських племен та частини теперішньої території України.
Принципово новим моментом у зовнішній політиці Риму було формування стратегії військових заходів
щодо карпатських земель. Військова доктрина – ведення війн й укладання мирних договорів – залежала від волі
імператора. Вiн міг просто віддати наказ полководцям припинити кампанію чи відвести війська, незважаючи на
хід воєнних дій i подальші перспективи кожної конкретної кампанії. Він визначав і загальні пріоритети та
завдання, що були досить стабільними й традиційними на початку нашої ери. Після приходу до влади Октавіана
Августа була сформульована основна мета – розширення всесвіту Римської імперії. При проведенні активної
експансіоністської політики римлянам необхідно було, по-перше, мати конкретні знання про супротивника,
по-друге, скористатися важливими стратегічними пунктами і базами, що змогли б забезпечити цю тактичну і
стратегічну лінію. Тому цілком логічним постало питання складання карт і розрахунків основних географічних
параметрів передбачуваних завоювань.
У контексті такої політики Східній Європі відводилось першочергове значення у воєнних діях римської
армії. Більшість сучасних дослідників сходяться на думці, що саме Карпатський регіон на межі епох стає
основним плацдармом воєнної експансії і завойовницької політики Риму у Східній Європі. Хоча ще на початку
І ст. н. е. імператор Октавіан Август наголошував, що утримати завойовані карпатські землі буде завданням
нелегким.
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Основними рисами військової доктрини імператора Тиберія були відмова від широкомасштабних
завойовницьких кампаній, пов’язаних із ризиком великих людських і фінансових втрат; прагнення
підтримувати спокій на кордонах імперії у першу чергу дипломатичними способами, стримуючи варварів
руками самих же варварів; гнучке реагування на зовнішньополітичні ускладнення, що виникали час від часу.
Завдяки такій стратегії Тиберію вдалося зберегти відносну стабільність на кордонах імперії протягом усього,
більш ніж двадцятилітнього правління, і навіть домогтися деякого розширення території держави без вагомого
зростання чисельності армії, а, отже, без збільшення витрат на її утримання та посилення ролі військових.
Отже, можна констатувати, що саме імператори Октавіан Август і Тиберій заклали основи військової
доктрини Римської імперії, де значне місце приділялося Карпатському регіону. У карпатських кампаніях вони
прагнули зробити дружні царства кордонами імперії, демонструючи різні форми клієнтської залежності.
Вождів і царів карпатських племен використовували як представників імператорської адміністрації та в ролі
“буфера” проти інших племен (варварів), а їх володарі, як не дивно, погоджувалися з такою залежністю від
Риму.
Магась В.О., к.і.н., доцент,
Хабчук А.О., к.і.н.
Житомирський
військовий
імені С.П. Корольова, м. Житомир

інститут

ДІЯЛЬНІСТЬ “СОЮЗУ ОФІЦЕРІВ – ДРУЗІВ НАРОДУ” НА ЧОРНОМОРСЬКОМУ ФЛОТІ В 1905 р.
Влітку–восени 1905 р. загострилася ситуація на Чорноморському флоті, що проявилося в ході повстання
на броненосці “Князь Потьомкін-Таврійський”, а також Севастопольське повстання 11–15 листопада 1905 р.
Під час останнього повстання виступ матросів Чорноморського флоту очолив лейтенант П. П. Шмідт,
безпартійний, який поділяв окремі пункти з програм різних політичних партій (кадетів, есерів). Царя він вважав
національним символом та важливою історичною традицією. Ще у червні 1905 р., після отримання звістки про
“Цусимську катастрофу” він розробив план трансформації державно-правового устрою в Російській імперії. На
його думку, військові за прикладом земців мали подати царю проєкт переоблаштування державного устрою, а
“голос армії” імператор не міг би проігнорувати. Для втілення цієї мети він та три його однодумці утворили
“Союз офіцерів – друзів народу”. Від імені зазначеної організації П. П. Шмідт розіслав відозву “До офіцерів
Чорноморського флоту”. У ній ситуація, що склалася в країні, оцінювалася як катастрофічна та містився заклик
до офіцерів Чорноморського флоту складати петиції на ім’я імператора з вимогами запровадження
конституційного ладу, а також приєднуватися до новоствореного “Союзу офіцерів – друзів народу”.
П. П. Шмідт був налаштований досить оптимістично щодо перспектив новоствореної організації. Він зокрема
зазначав: “Коли три четвертих офіцерів Чорноморського флоту… стануть членами “Союзу”, і ми, спираючись
на 12-дюймові морські батареї, повернемо народу його права – думати про утримання цих прав нам не
доведеться. Народ сам їх втримає…”.
Згадану відозву отримало більшість екіпажів суден Чорноморського флоту та навіть адмірал
Г. П. Чухнін. На його думу, автори відозви були представники революційних партій. Розмови між офіцерами
про прокламацію точилися всюди, однак переважало байдуже ставлення, а подекуди іронічне і навіть вороже. В
одному зі своїх листів до сестри П. П. Шмідт з болем констатував, що “…до трону надсилалися петиції,
резолюції… Заговорили всі… Мовчали лише військові”. Загалом, відозва не справила бажаного ефекту. Після
тривалих дебатів “Союз” вирішив вести в рядах офіцерства посилену пропаганду, вербуючи співчуваючих та
час від часу випускаючи прокламацію. Активні дії відкладалися на тривалий термін, необхідний для того, щоб
підготувати виступ. У своїй діяльності П. П. Шмідт прагнув заручитися підтримкою Союзу союзів. Він надіслав
Союзу союзів таємного листа з проханням підтримати повстання, однак повідомлення було отримано вже після
придушення Севастопольського повстання. Союз союзів висловився на захист його учасників та поширив
інформацію про Шмідта та повстання серед редакцій газет, надавши справі розголосу. Незважаючи на протести
громадськості, суд завершився винесенням смертного вироку, який і було виконано на острові Березані
6 березня 1906 р.
Таким чином, ідейним натхненником та організатором військової громадсько-політичної організації
“Союз офіцерів – друзів народу” виступив лейтенант П. П. Шмідт. Його метою було втягнення офіцерів
Чорноморського флоту у політичну боротьбу періоду революції 1905–1907 рр. Ініціатива Шмідта не отримала
підтримки, а його арешт та подальша страта ознаменували припинення діяльності створеної ним організації.
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Мисько С.Ю.
Генеральний штаб
м. Київ

Збройних

Сил

України,

НАГОРОДЖЕННЯ ВОЇНІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Однією з яскравих сторінок становлення нашої державності постає героїчна боротьба ОУН-УПА, воїни
якої змогли заявити про право України на незалежність тільки із розв’язанням Німеччиною війни проти СРСР
22 червня 1941 року. Саме в цей час лідер ОУН-Б (Степан Бандера) заявив німецькому урядові про наміри
утворення Української держави, що було відображено у відповідному Акті від 30 червня. На відміну від інших
лідерів визвольного руху, Степан Бандера не сподівався на сторонню допомогу у здобутті незалежності
України та не плекав особливих ілюзій, що свободу і незалежність Україні принесе стороння держава. За його
словами, на це був здатний лише власний народ, готовий на жертву в ім’я свободи.
У період 1941–1945 роки головним мотивуючим чинником для воїнів УПА було відчуття того, що їх
справа не згине, що кров героїв проливалася не даремно. Переважно заохочення ґрунтувалося на ідеологічних
принципах. У справі здобуття свободи та незалежності вони не вимагали для себе нагород. Віддаючи своє
життя, воїни УПА не служили ідолам та не визнавали жодного штучно створеного культу, а гаслом кожного з
них було: “Здобудеш українську державу, або згинеш у боротьбі за неї”.
Проте нагороди знаходили свого Героя переважно посмертно. Для воїнів УПА майже всі нагороди були
виготовлені в еміграції за рахунок меценатів. За архівними даними складалися списки воїнів, яких
представляли до нагороди. Обмеженими тиражами, при наявності коштів, замовляли виготовлення цих
нагород.
Нині нагородна система України відтворює історичну дійсність символами видатних постатей
української державності від Київської Русі до сучасності. Не буде перебільшенням стверджувати, що у
нагородній системі України перейнята практика відтворення нагород УПА. Не винятком є нагороди для
військовослужбовців Збройних Сил України, багато з яких мають дизайн та стилістику нагород часів ОУНУПА. Прикладом цього у сучасній фалеристиці Збройних Сил України є нагорода “За поранення”, затверджена
наказом Міністра оборони України від 13.07.2019 № 378, і яка за своїм зовнішнім виглядом відтворює нагороду
УПА “За поранення”, встановленою 17.05.1980 року Президією Української Національної Ради.
Поза увагою сучасних дослідників залишаються питання подання до нагородження воїна, зокрема:
висвітлення процедур встановлення факту героїчного вчинку, ступені особистої заслуги воїна, механізм
нагородження воїна або його родичів (у разі загибелі), особливості при нагороджені воїнів за радянських часів,
коли більшість воїнів невизнаної національної боротьби (воїни ОУН-УПА) перебували на підконтрольній
радянській владі території. Сподіваємося, що це буде корисний досвід у сучасних умовах боротьби за
незалежність та територіальну цілісність України.
Моргун М.В., к.і.н.
Львівський державний університет внутрішніх
справ, м. Львів
ЗБРОЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ
Основними типами козацької зброї були рушниця і шабля; інші мали короткий спис і стріли, але рідше.
Залізної зброї ніхто не носив, навіть гетьман. Подібно характеризують козацьку зброю різні мемуаристи.
Папський посол Гамберіні 1584. р. пише: “3броя їх шаблі і кілька рушниць, із яких вони ніколи не хиблять”.
Боплан свідчить, що в похід на море козак бере дві рушниці та шаблю.
Головною козацькою зброєю була, безперечно, рушниця. Під Хотином 1621 р. “було 30.000 рушничних
козаків, що могли ставати пішими, бо шаблі не всі мали”. У 1651 р. під Берестечком – “шабля рідка, самопал у
кожного”. Саме тому козаків називали “рушничним військом”. Дедалі частіше сучасники стверджують, що
козаки в поході мали не раз і по дві рушниці, а то й більше. Дехто з авторів стверджує, що козак у військовому
поході мав 5–6 рушниць. Козацькі рушниці мають звичайні назви: самопал, рушниця, мушкет. Рушниці й
самопали згадають не одноразово поряд, отже ці назви не були ідентичні, але як їх відрізняли, не відомо.
Німецький автор Вайнбер твердить, що козаки під Смоленськом мали довгі рушниці “на зразок шотландських”.
З 1637 р. відома перша згадка про мушкети у козацькому війську. З інших родів рушниць згадується
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“яничарки” (вперше 1638. р.). У 1720 р. “чудові яничарки” виробляли в селі Кубиче коло Башлі на
Слобожанщині. Рідше чуємо про булдинки чи ґульдинки (напівгульдинки). Запорожці свої рушниці звали
фузіями. У XVIII ст. часто зустрічаються пістолєти або пістолі, часом чудово прикрашені срібним орнаментом.
Пістолі носили за поясом або у шкіряних кобурах.
Рушниця зробила непотрібним старосвітський лук. Уже в 1619 р. при перегляді війська майже всі були з
“вогненною” зброєю, мало хто з луком. А те, що гетьмана Петра Конашевича прозивали Сагайдачним, і на
відомій картині він змальований із луком та сагайдаком, тільки лицарська прикраса. Про козацьких лучників
згадується ще за Хмельниччини, але й тоді вже їх меншало. “Це вже справа не з тою давньою Руссю, що тільки
з луками та рогатинами ставала, але з грізним огнистим військом”, писав воєвода Кисіль про армію
Хмельницького. Тільки на Запорожжі лук був популярним ще до половини XVIII ст. й запорожці славилися як
чудові стрільці-лучники.
Шабля до половини ХVIII ст. була поширеною в козаків майже як рушниця, але пізніше стала почесною
лицарською зброєю, улюбленою “ненькою рідненькою”, “панночкою молоденькою”. Хоча шаблі в Україні були
спершу різного роду й походження, то пізніше витворився український тип “козацької” шаблі, на жаль, досі не
досліджений. Козацькі шаблі були доволі тонкі та легкі, мали оздоблену ручку, прикрашені різьбою піхви.
Досить поширений був у козаків спис (списа). У 1628 р. гетьман Михайло Дорошенко у бою під Білою
Церквою “сімох татар убив списом, одного так сильно вдарив, що не міг списа витягнути”. У повстанні
1637–1638 рр. значна частина козаків йшла у бій із рогатинами і козацький табір був “рогатинами добре
обострожений”. У XVIII ст. списи використовувала козацька кіннота, особливо запорожці; була навіть
приповідка: “козакові без ратища, як дівчині без намиста”. Запорозькі списи, що збереглися до нашого часу,
виготовлені з тонкого й легкого дерева, 3,5 м завдовжки, із залізним наконечником на одному кінці та з дірками
на ремінну петлю на другому; цю петлю закладали на ногу, щоб легше було тримати спис.
Наливайко А.Д., к.т.н., доцент,
Наливайко Л.П.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м Київ

України

ЕВОЛЮЦІЯ ОБОРОННИХ ОГЛЯДІВ В УКРАЇНІ (2004–2019)
Оборонним оглядом, згідно з Законом України “Про національну безпеку України”, визначено
процедуру оцінювання стану і готовності сил оборони (СО) до виконання завдань з оборони України, стану їх
кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення.
Перший в Україні оборонний огляд (ОО) був проведений у період з 2002 до 2004 року. Основними
цілями його проведення були: оцінювання стану Збройних Сил (ЗС) України та інших військових формувань,
доцільності їх утримання в існуючих структурах та чисельності; всебічний аналіз вартісних показників;
визначення оптимального майбутнього обрису ЗС України, інших військових формувань держави зразка
2015 року, які були б здатними виконувати нові завдання з відвернення та нейтралізації реальних та
потенційних загроз національним інтересам України у воєнній сфері.
За результатами ОО був розроблений Стратегічний оборонний бюлетень (СОБ) України на період до
2015 року, а на його підставі – Державна програма розвитку ЗС України на 2006–2011 роки.
У даному СОБ були визначені основні положення державної політики України в оборонній сфері на
довгострокову перспективу, обрис ЗС України зразка 2015 року, напрями та шляхи його досягнення. СОБ
України 2004 року став першим системним документом відкритого, прозорого оборонного планування (ОП) в
державі за євроатлантичними стандартами. Даний ОО отримав позитивний відгук в українському суспільстві та
державах-членах НАТО. У той же час він мав певні недоліки, зокрема помилки у прогнозуванні фінансових
показників, необґрунтованість стратегії розвитку оборонної сфери та керівництва нею, що у подальшому
негативно вплинули на якість реалізації заходів, спрямованих на досягнення необхідного рівня
обороноздатності держави.
У 2008 році стало очевидним, що Україна не зможе у середньостроковій перспективі приєднатися до
системи колективної безпеки, а тому має розраховувати винятково на власні сили та вести обережну зовнішню
політику. З урахуванням цих та інших чинників, а також суттєвих змін воєнно-політичної обстановки довкола
України керівництво держави прийняло рішення про проведення чергового ОО (2008–2012 рр.) як
загальнодержавного заходу з метою корегування державної політики у сфері оборони.
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За результатами ОО систему національної безпеки у воєнній сфері пропонувалося розглядати як
сукупність державних установ і недержавних організацій, що функціонують у сфері захисту людини і
громадянина, конституційних прав і свобод, базових цінностей суспільства, а також держави – її
конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності від зовнішніх загроз воєнного
характеру.
Подальший розвиток безпекового середовища виявив нові виклики та загрози національній безпеці
України, що пов’язані з посяганням на державний суверенітет України та її територіальну цілісність;
втручанням у внутрішні справи України з боку іноземних держав; політичною, фінансовою та військовою
підтримкою терористичних угруповань на території України. У той же час неспроможність сектору безпеки та
оборони України адекватно реагувати на зазначені виклики та загрози призвела до анексії Російською
Федерацією Криму та дестабілізації суспільної облстаоновки на Сході України. Все це обумовило необхідність
проведення невідкладних заходів щодо нейтралізації існуючих загроз національній безпеці України, набуття
спроможностей СО виконувати завдання за призначенням а, відповідно, і проведення в рамках комплексного
огляду сектору безпеки і оборони України третього ОО в Міністерстві оборони та Збройних Силах України
(2014–2016 рр.). Мета ОО полягала у забезпеченні перегляду положень основних документів ОП для
спрямування наявних державних ресурсів на пріоритетні напрями розвитку ЗС України з урахуванням змін
безпекового середовища.
Головними цілями ОО стали: оцінювання складових СО держави з урахуванням сучасної безпекової
ситуації, визначення перспективних напрямів їх розвитку, забезпечення ефективного розподілу та
використання наявних державних ресурсів, уточнення стратегії переходу до перспективної організаційної
структури складових СО, набуття ними необхідних спроможностей.
За результатами ОО був розроблений СОБ України до 2020 року, що визначив п’ять стратегічних цілей
оборонної реформи, що успішно реалізується.
У 2019 році розпочався новий цикл ОП, в рамках якого розробляється Стратегія національної безпеки
України; проводиться ОО, за результатами якого будуть розроблені нові стратегічні документи: Стратегія
воєнної безпеки України та Стратегічний оборонний бюлетень України.
Наливайко А.Д., к.т.н., доцент,
Поляєв А.І.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м Київ

України

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОБОРОННОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ (2002–2019)
Оборонне планування (ОП) є складовою частиною стратегічного планування (СП) і здійснюється з
метою забезпечення необхідного рівня обороноздатності держави у встановлені законом строки.
В Україні воно було започатковане у 2002 з прийняттям рішення щодо проведення першого оборонного
огляду в Україні, а фінансово підкріплене Кабінетом Міністрів України у лютому 2004 року офіційним
визначенням прогнозних показників видатків із загального фонду державного бюджету на потреби оборони. Ці
показники були взяті за основу для розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України (СОБУ) на період
до 2015 року, що став першим концептуальним довгостроковим програмним документом із реформування та
розвитку ЗС України та інших складових Воєнної організації держави (сектору безпеки і оборони).
У цілому, сучасна система ОП бере свої витоки з ухваленого Закону України “Про організацію
оборонного планування в Україні”, в якому були визначені завдання, принципи, зміст і порядок планування в
галузі оборони та координація дій органів державної влади в цій сфері. У зв’язку з цим процес розвитку ЗС
України набув певної системності, а заходи розвитку значною мірою кореспондувалися з ресурсними
можливостями держави.
Разом з тим законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо організації та здійснення ОП тривалий
час не відповідали вимогам сьогодення і мали низку недоліків та потребували уточнення, зокрема не була
визначена чітко ієрархічна структура (включаючи послідовність розроблення) законодавчої й нормативноправової бази оборонної сфери, а також механізм відповідальності за розроблення і виконання її документів;
потребували уточнення умови і періодичність перегляду та визначення терміну дії самої Стратегії національної
безпеки; не була чітко внормована система звітності і відповідальності за ефективність ОП; потребувала
нормативного запровадження система виміру “необхідного рівня обороноздатності” та інше.
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Розрізненість єдиного процесу планування – стратегічного застосування ЗС, оборонного та бюджетного
– у МО та ГШ ЗС України призводила до недостатньої керованості цим процесом, відсутності єдиного погляду
на результати оборонного та бюджетного планування, а також розподіл фінансових ресурсів на потреби
реалізації визначеної стратегії розвитку ЗС України.
Також слід зазначити, що при розроблення нормативно-правових актів і програмних документів
розвитку складових Воєнної організації держави (сил оборони) у ході організації та проведення двох перших
оборонних оглядів (2002–2004 рр., 2008–2012 рр.) приймались занадто амбітні прогнозні фінансові показники
та безперспективна структура оборонного бюджету на плановий період, де його частка на утримання особового
складу ЗС становила 75%, а на підготовку військ – лише 5%; вихідні стратегічні орієнтири не відповідали
реальним можливостям держави.
У той же час продовж 2014–2018 років керівництво держави та Міністерства оборони України здійснило
(провело) значну роботу щодо удосконалення оборонного планування складових сил оборони, спрямовану на
розвиток їх спроможностей, зокрема: законодавчо унормовано сили оборони як складову сектору безпеки і
оборони; розпочато реформування системи оборонного планування відповідно до принципів оборонного
планування, прийнятих у державах-членах НАТО; прийнято нові редакції документів з питань ОП в секторі
безпеки і оборони України: Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України; затверджено
Стратегічний оборонний бюлетень України – 2016, Концепцію розвитку сектора безпеки і оборони України,
накази МО України щодо введення в дію “Положення про середньострокове та короткострокове оборонне
планування в МО і ЗС України”, “Рекомендацій з оборонного планування на основі спроможностей в МО та ЗС
України” та інші.
Нині в Україні продовжується процес реформування оборонної сфери, в рамках якої розпочався новий
цикл ОП. Цей етап супроводжується розробленням та затвердженням нових нормативно-правових актів щодо
модернізації оборонного планування.
Нікіфоров І.А., к.т.н.
Харківський
національний
університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
ВІЙСЬКОВІ ПОСЕЛЕННЯ
Військові поселення – особлива система організації війська в Росії, що поєднувала військову службу з
сільськогосподарською працею. Існувала у 1817–1857 роках.
У Російській імперії військові поселення з’явилися в 1817 році. Вони створювалися на казенних землях.
Петербурзької, Новгородської, Могильовської, Слобідсько-Української, Херсонської, Катеринославської і
інших губерній. Ініціатором військових поселень був імператор Олександр I. У 1816 р. створення військових
поселень було доручено О. А. Аракчеєву.
Основною метою створення військових поселень було полегшення Росії утримання її численних військ і
в той же час введення військової підготовки чоловічого населення для того, щоб у випадку війни можна було
ставити рекрутів прямо в діючі війська, не витрачаючи час та сили на попереднє та початкове навчання.
Слобідсько-українське військове поселення кавалерії складалося із 2-ї уланської та 2-ї кірасирської
дивізій, а також піхотних батальйонів та допоміжних підрозділів.
Поселений кавалерійський полк складався із дванадцяти ескадронів: шести діючих, трьох поселених, що
складалися із поселенців-господарів та трьох резервних, що складалися з помічників господарів. Штабквартира 2-ї уланської дивізії розташовувалась у Чугуєві.
Обов’язком діючих та резервних частин поселеного полку була військова служба. Термін її тривав
20 років: 15 – у діючих та 5 – у резервних ескадронах. У формі одягу поселенці мали притримуватися
встановлених зразків.
Основним заняттям поселених військ залишалися фронт і лінійні навчання; багаточасове марширування
з метою досягнення необхідних виправки та стійки (лінійні навчання займали цілий день поселеного солдата, а
заняття проводились не лише зі строгістю, але й з жорстокістю).
По закінченню занять або в спеціально визначені дні (поперемінно) солдатів відправляли на будівельні
роботи (будувати штаби та житлові будинки, прокладати дороги). Вирубку лісів, розчистку полів, проведення
доріг, виготовлення цегли та інші подібні роботи виконували армійські кадрові батальйони.
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Військові поселенці Українського (Харківського) військового поселення кавалерії брали участь майже у
всіх війнах, які Російська імперія вела у першій половині ХІХ ст. Відомо, що діючі ескадрони 2-ї уланської
дивізії брали участь у російсько-перській війні (1826–1828 рр.), російсько-турецькій війні (1828–1829 рр.),
придушенні Польського повстання 1831 р. та Угорського повстання 1849 р., Кримській війні (1853–1856 рр.).
Створення військових поселень було сприйнято селянами як спроба нового поневолювання, що
призводило до повстань. У червні 1831 р. повстав Чугуївський полк. Поавтсання було жорстоко придушене.
Новікова В.Г.
ORCID: 0000-0002-6876-9508
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
ЖІНОК У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ (1991–2013)
Україна, приступивши до створення власних Збройних Сил та до формування військових структур,
ратифікувала міжнародно-правові акти, зобов’язавшись забезпечувати у військовій сфері рівність чоловіків і
жінок. Військове законодавство України у військовій сфері розроблялося та приймалося з урахуванням
міжнародних документів у системному зв’язку із нормами вітчизняного конституційного права, що надають
рівні права чоловікам і жінкам. Однак жінки як військовослужбовці мали ряд правових особливостей.
У 1991–2001 роки в основу комплектування ЗС України був покладений принцип загального військового
обов’язку і відповідно було визначено особливості військової служби жінок. На цьому етапі чоловіки
домінували у всіх видах військово-професійної діяльності. Військовослужбовці-жінки обіймали переважно
посади у військових частинах і установах тилу, військово-навчальних закладах і спеціальних військах,
передусім зв’язку тощо.
У процесі розбудови Українського війська приймається ряд заходів, спрямованих на розширення прав
жінок у військовій сфері. У 1993 р. жінки отримали можливість вступати у вищі військові навчальні заклади. У
1994 р. збільшено кількість офіцерських посад, на які могли призначатися жінки; у цьому ж році жінкивійськовослужбовці почали залучатися до участі у міжнародних миротворчих місіях. На цьому етапі
нормативно-правові документи давали змогу жінкам обіймати офіцерські посади, що не визначали бойову
здатність військової частини. Тому жінки-військовослужбовці стали займати офіцерські посади у штабах,
служили юрисконсультами, зв’язківцями, перекладачами, фінансистами тощо. Отже, мало місце певне
обмеження для жінок у виборі військової спеціальності.
За рішенням державного керівництва з 2001 року запроваджуються зміни у підходах до комплектування
ЗС України особовим складом, що відобразилося на військовій службі жінок-військовослужбовців. З цього часу
Україна відмовилася від призову на військову службу і перейшла до комплектування війська особовим складом
за добровільним принципом.
На цьому етапі відбулося загальне скорочення ЗС України, однак спостерігалася динаміка збільшення
жінок-військовослужбовців, особливо жінок-офіцерів. За даними дослідниці Н. В. Вавілової, у 2001 р. жінкиофіцери складали 0,3% від всього офіцерського складу, а у 2011 році їх кількість становила майже 1%.
Водночас кількість жінок-прапорщиків, сержантів і солдатів за десять років скоротилася вдвічі. Така ситуація
пояснюється виконанням Державної програми переходу ЗС України до комплектування військовослужбовцями
за контрактом.
У Збройних Силах України спостерігалася позитивна динаміка щодо опанування жінкамивійськовослужбовцями посад, що визначали бойову здатність частин.
Жінки стали обіймати офіцерські посади, в тому числі й командні. Військовослужбовці-жінки опанували
бойові спеціальності. Як стверджує журнал “Військо України”, у 2011 році фаховий рівень жіноквійськовослужбовців розподілявся таким чином: технічну освіту мали 41%, гуманітарну – 23%, економічну –
16%.
Жінки-військовослужбовці користувалися всіма пільгами, передбаченими законодавством України з
питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Наказом МО України від 10 квітня 2009 р.
№ 170 не допускалося направлення у відрядження вагітних жінок та тих, які мали дітей віком до трьох років
(без їх згоди). Не допускалося звільнення таких жінок з військової служби (або на переміщення їх на нижчі
посади). Жінки, які проходили службу в штабах та госпіталях, а також у військових частинах і установах, де
носіння військової форми не викликалося необхідністю, бцло дозволено носити на службі цивільний одяг. На
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підставі медичного висновку військовослужбовцям-жінкам давалася оплачувана відпустка у зв’язку із
вагітністю та пологами тривалістю до 126 календарних днів.
Нормативно-правові засади військової служби жінок-військовослужбовців знайшли подальший розвиток
в умовах російської агресії проти України. Виникнення непередбачених подій викликав потребу вдосконалити
систему соціального і правового захисту жінок-військовослужбовців. Характер цих змін, їх спрямованість та
ефективність потребують спеціального вивчення та висвітлення.
Овсюк Р.Г.
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

університет

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИДИ СТРІЛЕЦЬКОГО ОЗБРОЄННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Будь-яка силова боротьба, щоб мати успіх, потребує засобів. В Українській повстанській армії цими
засобами була зброя. На відміну від регулярних більшовицької та німецької армії УПА не могли отримувати
зброю від держави або виготовляти її. Часто на фоні описів боїв та повстанської тактики опускається
інформація про види та джерело постачання зброї до лав УПА, адже озброєння є одним із ключових аспектів
успіху боротьби.
Довгий час під впливом радянської влади тема УПА була значно сфальсифікована. Повстанців часто
називали “фашистами”, “гітлерівськими посіпаками”, закидаючи співпрацю з нацистами протягом всього
періоду Другої світової війни, посилаючись на те, що вони використовували зброю німецького виробництва.
Саме тому дослідження джерел надходження озброєння до бійців УПА має важливе значення для руйнування
міфів і стереотипів стосовно українського визвольного руху періоду Другої світової війни.
Питання озброєння та його забеспечення в УПА розглядають у своїх працях такі дослідники, як
В. Сергійчук, П. Мірчук І. Патриляк. Вони розкривають особливості застосування стрілецької зброї,
висвітлюють роль зброї у визвольних рухах, досліджують різні канали надходження зброї до повстанців.
Метою наукової розвідки є з’ясування джерел забезпечення, різновидів стрілецького озброєння та
особливостей її застосування.
Від початку свого створення Українська повстанська армія здебільшого використовувала зброю, здобуту
у вигляді трофеїв. Це і пояснює те, що їхнє озброєння було досить різноманітне. Повстанські світлини та
документи свідчать, що вояки УПА використовували німецькі, радянські та польські зразки озброєння.
Здобуття озброєння у вигляді трофеїв упівці перейняли у своїх попередників з УВО.
Перші відділи оунівських партизанів були оснащені захопленою у 1939 р. польською зброєю та зібраною
на полях боїв у 1941 р. радянською. Упродовж 1942–1944 рр. велику кількість зброї вдалося виміняти та купити
в угорських частин, інколи в німців чи румунів. Особливо активно “торгували” угорські солдати, які на початку
1944 р. відступали. Було навіть встановлено певні “тарифи” для обміну на продукти харчування: ручна граната
коштувала одне куряче яйце, автомат або гвинтівку можна було купити за курку, ручний кулемет – за
“підсвинка”, міномет за декілька мішків картоплі. Радянські партизанські розвідники доносили 21 квітня
1943 р., що скрізь на Волині та Поліссі “в селах створюються збройні відділи, які озброюються, купуючи зброю
за хліб”.
Загалом у 1943–1944 рр. озброєння в УПА було доволі потужним, кожна сотня, як правило, мала 20–25
кулеметів різних марок, 40 самозарядних гвинтівок, до 100 гвинтівок Мосіна і пістолетів-кулеметів, один-два
гранатомети. Також для проведення бойових операцій видавалася достатня кількість амуніції – 200–300 набоїв
на гвинтівку, 4–5 тисяч на радянський кулемет Дегтярьова та по 5–7 тисяч на німецький кулемет MG. Коли
повернулася радянська Влада, то визвольний рух здебільшого перейшов на радянське озброєння, до якого
легше стало діставати набої. Популярними серед бійців УПА були самозарядні гвинтівки Токарєва, пістолетикулемети ППС, ППШ, ППД.
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992–2014 РОКАХ
Запропонована періодизація розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВійськовоМорських Силах Збройних Сил України в окреслений період враховує підходи вітчизняних вчених до
періодизації розвитку Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України та окремих
напрямів інформаційно-пропагандистського забезпечення, а також періоди змін у суспільно-політичному житті
держави, й найбільш точно відображає основні перехідні моменти у процесі розвитку предмета дослідження.
Критеріями періодизації обрано зміни в нормативно-правовій базі та в організації структур, на які покладалися
завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних
Сил України.
У процесі розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах
Збройних Сил України виділено наступні періоди:
І-й (1992 – кінець 1993 рр.) – період становлення. Він характеризувався намаганням відійти від східної
моделі інформаційної роботи й створити відмінну від радянської систему інформаційно-пропагандистського
забезпечення; створенням нормативно-правової бази; початком проведення інформаційних і психологічних
операцій РФ проти України в районах дислокації Військово-Морських Сил;
ІІ-й (20.12.1993 – вересень 1998 рр.) – період пошуків оптимальної моделі інформаційної роботи, який
характеризувався поверненням до характерної для східної моделі організаційно-штатної структури;
формуванням комплексу заходів інформаційної роботи (занять з гуманітарної підготовки, інформувань,
інформаційного впливу через військові ЗМІ), що з незначними змінами проіснували до 2017 року;
ІІІ-й (вересень 1998 – лютий 2006 рр.) – період сталого розвитку в умовах виконання Державної
програми реформування та розвитку Збройних Сил України до 2005 року. Для нього було характерним
визначення інформаційно-пропагандистського забезпечення однією з основних складових виховної роботи та
морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій), збільшення переліку
заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення;
ІV-й (лютий 2006 – лютий 2013 рр.) – період реформування з орієнтацією на взірці держав-членів НАТО.
Він співпав з реалізацією Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 роки й
характеризувався спробою перейти на характерну для західної моделі організацію структур, на які покладалися
завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення; намаганням адаптувати інформаційнопропагандистське забезпечення для задоволення інформаційних потреб перш за все військовослужбовців
служби за контрактом;
V-й (лютий 2013 – березень 2014 рр.) – перехідний період, для якого було характерним поступове
повернення структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення,
до притаманної східній моделі організаційної структури, впровадження білоруського досвіду ідеологічної
роботи, наближення нормативно-правової бази до притаманної державам-членам НАТО ієрархії нормативноправових актів.
Окремим періодом вважаємо за доцільне виділити організацію інформаційно-пропагандистського
забезпечення в умовах початку російської агресії і окупації Кримського півострова у лютому–березні
2014 року.
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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ФОРМУВАННЯ
ВИЩИХ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ
Процес створення Збройних Сил України був непростий і тривалий. В Україні боротьба за створення
власної армії розпочалася у середині 80-х років з ініціативи опозиційних до комуністичної правлячої партії
громадських організацій, зокрема Народного Руху за перебудову, Української Гельсінської Спілки, Об’єднання
солдатських матерів Спілки незалежної української молоді. Спочатку були мітинги, агітація через цивільну
пресу, бо військові газети і журнали. Джерелом отримання інформації про події майже тридцятирічної давнини
є газети “Кріс”, “Голос України”, “Вечірній Київ”, “Літературна Україна”. Але більш детальну і точну
інформацію можна отримати із законодавства України, що відображає процес військового будівництва власне
українських Збройних Сил. Офіційний процес початку будівництва війська незалежної держави автор вважає
прийняття під тиском громадськості Верховною Радою УРСР 30 липня 1990 р Постанови “Про проходження
строкової служби громадянами Української РСР та використання правоохоронних органів за її межами”, що
забороняла проходження строкової військової служби за межами України. Постановою Верховної Ради України
від 24 серпня 1991 р. було проголошено Україну незалежною демократичною державою. На цьому ж засіданні
було прийнято Постанову “Про військові формування на Україні”, де вказувалося на необхідність створення
Міністерства оборони, а Кабінету Міністрів дано розпорядження приступити до створення Збройних Сил
України.
Постанова Верховної Ради від 3 вересня 1991 року “Про посилення соціальної захищеності
військовослужбовців, які проходять службу на території України, та військовослужбовців-громадян України,
що служать за її межами” мала наочно переконати військовиків у намірах молодої держави не знижувати рівень
їхньої соціальної захищеності, залучити на бік української влади особовий склад угруповання військ,
дислокованих в Україні. Наступним кроком стала Постанова Верховної Ради України від 14 вересня 1991 р.
“Про першочергові заходи по створенню умов для діяльності Міністерства оборони України та Державного
комітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню”. Крім того, від уряду вимагалось
розробити і затвердити Положення про Міністерство оборони України, Головний штаб Збройних Сил України
та їхню організаційно-штатну структуру. 11 жовтня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Концепцію
оборони та будівництва Збройних Сил України, яка вирішувала і питання стосовно органів військового
управління, встановлювала їх місце у системі державного управління.
Аналіз законодавчої та нормативної бази свідчить, що вже з прийняттям Декларації про державний
суверенітет України вищий законодавчий орган республіки поступово став визначати і реалізовувати
самостійну політику у військовій сфері. Таким чином органи військового управління України створювалися на
основі нормативно-правової бази.
Романишин Н.Ю., к.і.н., доцент
Національна академія внутрішніх справ, м. Київ
КОМПЛЕКТУВАННЯ КНЯЖОГО ВІЙСЬКА РУСІ
Військо княжої Русі не було регулярним, воно збиралося в час нападу на ворога, або в похід. В Олега та
Ігоря основною складовою збройних сил була наймана варязька дружина. Князь Святослав також спирався на
варязьку дружину. Володимир Великий здійснив військову реформу – відмовився від послуг найманої
варязької дружини. Варяги відіграли свою роль у становленні Руської держави, її війська та флоту і
поступились місцевій слов’янській військовій еліті. Нові збройні сили формувалися за феодальним принципом
– васали разом зі своїми загонами служили у війську сюзерена, київського князя. У часи існування відносно
єдиної Руської держави київський князь у разі масштабної війни чи великого походу формував військо із
власної дружини, дружин залежних від нього місцевих князів і народного ополчення. В обов’язки князя
входило не тільки організувати військо та утримувати дружину, а й будувати й утримувати укріплення,
готувати оборону. Великий князь київський своєю волею починав війну, керував військом, укладав союзи та
угоди. З середини XII ст. для участі у великих походах і битвах проти головної загрози – степовиків-половців
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об’єднувалися всі наявні на Русі сили: дружинники київського князя, удільних князів, загони васалів-бояр,
міське й сільське ополчення. У сутичках між князями або для боротьби з невеликими загонами кочовиків
використовували лише князівські дружини.
Розуміючи значення дружини, князь намагався оптимально забезпечувати її всім необхідним. Тому на її
утримання йшла частина податків. Перші київські князі водили дружину на полюддя – збирати данину з
підкорених племен. На військо також йшла частина грошових доходів із судових зборів, штрафів, так звані
вири. Нерідко членам військової дружини князь роздавав на утримання цілі міста та землі. Дружина поділялася
на старшу і молодшу. До старшої дружини належали представники наймогутніших боярських родів.
Приналежність до дружини була спадковим правом бояр. Молодша дружина – це лицарська молодь, що
походила з боярських родів і готувалась до військової служби. До молодшої дружини належали й менш
визначні та незаможні бояри.
Поряд із князівською дружиною існувало народне ополчення (вої), яке спиралося на територіальну
систему і скликалося безпосередньо під час ворожих нападів із міщан і селян. Існувала так звана десяткова
система управління (тисяцький – соцький – десяцький). Мобілізаційний округ, який називали “тисячею”, був
воєнно-оборонною територією. Населення з одного округу збиралося в час небезпеки, як правило, в
найближчому місті й там готувалося до виступу на ворога. На чолі мобілізаційного округу стояв тисяцький.
Меншими округами керували соцькі. Інколи вживалася назва “полк” на означення території, з якої йшло
ополчення. Структурний поділ руських військ у бою був переважно тричленний. Головний полк – “чоло” і два
бічних – “крила”. Оскільки “чоло” першим стикалося з ворогом, очевидно воно виступало вперед, і втрати були
найбільшими саме у цьому передовому полку. Варяги бились у пішому строю. Згодом головний полк у
наймогутніших руських князів складався, як правило, з важко озброєної лицарської кінноти і завдавав
найбільших втрат противникові. Історики підкреслюють, що тричленний поділ сил виявився дуже стійким і
застосовувався в руському війську протягом ХІІ і першої половини ХІІІ ст.
Романюк І.М., к.пед.н., доцент
Департамент воєнної політики, стратегічного
планування та міжнародного співробітництва
Міністерства оборони України, м. Київ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ОБОРОННИХ ОГЛЯДІВ
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Практика проведення оборонних оглядів у Збройних Силах Україні була започаткована у 2002 році на
виконання відповідної цілі партнерства Процесу планування та оцінки сил НАТО. 7 червня 2002 року під час
засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів оборони в штаб-квартирі Альянсу було прийнято рішення
про проведення в Україні першого оборонного огляду. Сторони схвалили План дій, за яким огляд мав бути
закінчений до квітня 2004 року. Оборонний огляд був поділений на два етапи.
На першому етапі проводилася перевірка поточного стану Збройних Сил, їх забезпеченість ресурсами
відповідно до задач та їх відповідність рівню бойової готовності, заданому певними стандартами. Після цього
проводилася оцінка вартості підтримки необхідних структур, що мали б змогу виконувати поставлені задачі.
Другий етап передбачав створення середньо- та довгострокових планів, визначення та імплементацію
національних цілей військового реформування, розвитку та будівництва Збройних Cил України, для чого
розроблялися відповідні національні програми. При розробленні програм враховувалися можливі терміни
виконання заходів та наявне ресурсне забезпечення.
Результатами першого огляду стали нова редакція Воєнної доктрини України (Указ Президента
України від 15 червня 2004 року № 648) та Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року
(Указ Президента України від 22 червня 2004 року № 670).
З метою визначення основ планування в галузі оборони у 2004 році було розроблено Закон України “Про
організацію оборонного планування” (від 18 листопада 2004 року № 2198), а у структурах Міністерства
оборони України та Генерального штабу було створено органи відповідальні за здійснення оборонного
планування – Головне управління оборонного та мобілізаційного планування та Департамент воєнної політики
та стратегічного планування відповідно.
Також у цей період були запроваджені інструменти демократичного-цивільного контролю за діяльністю
Збройних Сил України та інших військових формувань. У 2003 році було прийнято Закон України “Про
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демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” (від
19 червня 2003 року № 975), а з 2005 року започатковано практику щорічного інформування та звітування
перед громадськістю шляхом видання Білих книг.
Таким чином, у період 2003–2005 років у Збройних Силах України було закладено основи оборонного
планування відповідно до принципів і методології Альянсу та проведено його перший повний цикл.
Через чотири роки після проведення першого оборонного огляду ситуація в Україні зазнала
кардинальних змін як в політичному, так і економічному плані. Через світову економічну кризу державна
політика та основні стратегічні документи щодо її реалізації вимагали перегляду. Це в тому числі стосувалося
питань воєнної безпеки. У 2008 році стало остаточно зрозуміло, що Україна не зможе в середньостроковій
перспективі приєднатися до однієї з систем колективної безпеки, а тому має розраховувати винятково на власні
сили та вести виважену зовнішню політику.
Ініціатором проведення другого оборонного огляду стали Міністерство оборони та Генеральний штаб.
Це рішення було підтримано Радою національної безпеки і оборони, Кабінетом Міністрів України та
Президентом України. Відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони було введено в дію 27 червня
2008 року Указом Президента України № 598. Кабінетом Міністрів України був розроблений План проведення
оборонного огляду, який проводився у три етапи (організаційно-підготовчий, виконавчий та заключний) із
серпня 2008 року по липень 2010 року.
Особливістю другого оборонного огляду стало те, що він мав міжвідомчий характер. Постановою
Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 року № 874 була створена Міжвідомча комісія з питань
проведення оборонного огляду під головуванням Віце-прем’єр-міністра України.
Головним результатом другого оборонного огляду стало повне оновлення документів
середньострокового планування з метою реалізації завдань нового етапу військової реформи. Так, були
розроблені: нова редакція Воєнної доктрини України (Указ Президента України від 8 червня 2012 року № 390),
Стратегічний оборонний бюлетень України (Указ Президента України від 29 грудня 2012 року № 771),
Концепція реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року (Указ Президента України № 772 від 29 грудня
2012 року) та Державна комплексна програма реформування і розвитку Збройних Сил України на період до
2017 року (Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 479).
Переломним роком для системи національної безпеки і оборони став 2014 рік під час російської збройної
агресії. У цей період стала очевидною необхідність проведення глибоких реформ в Збройних Сил України та
виникла потреба докорінних змін у основних нормативно-правових документах, що регулюють їх діяльність.
Указом Президента України від 13 травня 2014 року № 468 “Про рішення Ради національної безпеки і
оброни України від 28 квітня 2014 року “Про заходи щодо підвищення ефективності планування в секторі
безпеки і оборони” було зупинено виконання заходів Державної комплексної програми реформування і
розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року та розпочато проведення комплексного огляду сектору
безпеки і оборони України з метою перегляду положень основних документів оборонного планування.
Виконання заходів комплексного огляду сектору безпеки і оборони тривало з травня 2014 по червень
2016 року.
За його результатами були оновлені всі документи оборонного планування, а саме: Стратегія
національної безпеки України (Указ Президента України № 287 від 26.05.2015), Воєнна доктрина України (Указ
Президента України № 555 від 24.09.2015), Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України (Указ
Президента України № 92 від 14.03.2016) та Стратегічний оборонний бюлетень України (Указ Президента
України № 240 від 06.06.2016).
21 червня 2018 року з метою визначення засад державної політики у сфері безпеки і оборони,
удосконалення механізмів та інструментів демократичного цивільного контролю, посилення керівництва та
удосконалення оборонного планування, з урахуванням євроатлантичних норм та принципів, Верховна Рада
України прийняла Закон України “Про національну безпеку України”. Положеннями статті 27 Закону було
визначено порядок проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони, що включає у тому числі
оборонний огляд, що проводиться Міністерством оборони України.
Пунктом 1 Указу Президента від 16 травня 2019 року № 225 “Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 16 травня 2019 року “Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України”
визначено завдання щодо проведення оборонного огляду. Оборонний огляд проводиться з метою оцінювання
стану і готовності Збройних Сил України та інших складових сил оборони до виконання завдань з оборони
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держави, стану їх кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення, а також
наявних спроможностей щодо ефективного реагування на виклики і загрози у воєнній сфері.
За результатами оборонного огляду буде сформована перспективна модель Збройних Сил та інших
складових сил оборони з урахуванням реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та фінансово-економічних
можливостей держави.
Завданнями оборонного огляду є:
1) оцінка стану та перспектив розвитку безпекового середовища (глобальні, регіональні та національні
аспекти) у контексті воєнної безпеки;
2) огляд спроможностей за їх функціональними групами спроможностей та планування сил;
3) планування ресурсів;
4) формування перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил оборони.
Оборонний огляд здійснюється за такими етапами у строки:
організаційно-підготовчий (з 16 травня по 14 червня 2019 року);
основний (з 15 червня по 17 грудня 2019 року);
заключний (з 17 по 30 грудня 2019 року).
Остаточними результатами четвертого оборонного огляду повинні стати Стратегія воєнної безпеки
України, Стратегічний оборонний бюлетень України, Комплексний план розвитку спроможностей Збройних Сил
України.
Семанишин Т.С.
Національний
педагогічний
імені М. П. Драгоманова, м. Київ

університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВО-ОБОРОННИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ (20-ті рр. ХХ ст.)
Класичним зразком централізованого утворення “добровільних товариств” була практика організації
Товариства сприяння обороні, розвитку авіації та хімічній промисловості Тсоавіахіму. Схема діяльності
Тсоавіахіму СРСР була орієнтована на жорстку модель структурного утворення: центр – регіони.
Особливістю статусу Тсоавіахіму було формування його організаційної бази з різних за соціальним
наповненням та характером статутних функцій громадських утворень, що виконували оборонно-господарські
завдання. Структурними елементами процесу утворення єдиної організації Тсоавіахіму СРСР і відповідно його
українського республіканського підрозділу виступали як масові об’єднання оборонного профілю, так і
корпоративні об’єднання у вигляді військово-наукових товариств (ВНТ). Військово-наукове товариство, що
існувало в Київському військовому окрузі, у 1926 році відповідно до рішень І Всесоюзного з’їду ВНТ було
перетворене на Товариство допомоги обороні (ТДО). Іншим організаційним об’єктом системи громадських
об’єднань, на базі якого структурувався Тсоавіахім, було Товариство друзів хімічної оборони та промисловості
(Доброхім), яке мало прямий функціональний зв’язок з селом. Головна мета Доброхіму визначалася через
цільові завдання, до числа яких належало широке застосування хімічних технологій у сільському господарстві.
У 1925 році силами активістів Доброхіму було створено 60 загонів для боротьби зі шкідниками
сільськогосподарських культур90. Характерною ознакою пропагандистських заходів Доброхіму в сільському
середовищі було привернення уваги селянства до пріоритетного надання державою засобів хімічного захисту
сільськогосподарських культур тим господарствам, які розпочали виробниче кооперування, що мало
організаційно стимулювати процес усуспільнення на селі. У травні 1925 р. Товариство друзів повітряного
флоту і Доброхім були об’єднані у Товариством друзів авіаційної та хімічної оборони і промисловості СРСР
(Авіахім). Головна увага членів Авіахіму була сконцентрована на таких питаннях: надання допомоги
будівництву військового і цивільного повітряного флоту в Україні; розвиток авіаційного спорту шляхом
розширення мережі планерних і модельних гуртків; сприяння розвитку хімічної промисловості, науководослідницької роботи – хімічним лабораторіям, конструкторам та винахідникам; забезпечення військовохімічної оборони. Організації Аерохіму розгорнули роботу з пропаганди авіаційних і хімічних знань серед
населення, збирали кошти для будівництва повітряного флоту і хімічної промисловості, створювали гуртки, у
яких члени товариства здобували авіаційні і хімічні спеціальності.
Станом на 1 жовтня 1926 р. в республіці нараховувалося близько 280 тис. членів Аерохіму, які були
об’єднані в 5568 осередків. До складу товариства входило 24 тис. комуністів і більш ніж 15 тис. комсомольців.
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Соколюк С.М., к.і.н., доцент
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ЗАРОДЖЕННЯ ПІДВОДНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОГО ФЛОТУ НА ЧОРНОМУ МОРІ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У сучасних умовах відновлення та нарощування спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил
України (далі – ВМС) бачиться ефективною асиметричною відповіддю противнику, крім ударної ракетної
зброї, підводні човни (далі – пч). Відтак, у цьому контексті актуальним бачиться розглянути досвід створення
підводних сил на вітчизняних теренах (на Чорному морі) на початку ХХ століття, зокрема, на початковому
етапі їх формування.
Наслідки російсько-японської війни 1904–1905 рр., винесені з неї уроки та громадська думка змусили
російський уряд провести низку реформ, спрямованих на відновлення і зміцнення оборонних спроможностей
імперії. Однією з перших серед них стало запровадження в червні 1905 р. Ради державної оборони, що
підпорядковувалася безпосередньо імператору, з утворенням якої всі найважливіші заходи з військового
будівництва розглядалися ним тільки після попереднього розгляду і схвалення Радою. Іншою важливою
реформою стало утворення Морського Генерального штабу (МГШ), результатом діяльності якого, серед
іншого, стало посилення Чорноморського флоту, у тому числі, підводними човнами, котрі були виокремлені в
окремий клас кораблів згідно з наказом по Морському відомству 19 березня (за н. ст.) 1906 р.
З урахуванням досвіду міжтеатрового маневру (перевезення) новозбудованих підводних човнів на Тихий
океан у роки російсько-японської війни 1904–1905 рр. у серпні 1907 р. на Чорне море залізницею були
перевезені перші бойові підводні човни “Лосось” та “Судакъ” типу “Нolland” побудови американської фірми
“Holland Torpedo Boat Company”, які разом із кораблем-конвоїром транспортом “Пендераклия” згідно з наказом
по Морському відомству №-273 від 8 грудня 1907 року утворили загін підводного плавання Чорного моря під
командуванням капітана 2 рангу М. Бєлкіна. На початку 1908 р. побудовані фірмою Круппа (Німеччина)
спеціально для Чорноморського флоту човни типу “К” (“Касатка”) – “Карпъ”, “Карась” і “Камбала” – після
випробувань на Балтійському морі згідно з планом нарощування Чорноморського флоту були розібрані і
залізницею з Лібави доправлені 4 травня до Севастополя, де після збирання і випробувань у серпні були
включені до бойового складу флоту.
Активно розпочавши підготовку восени 1908 р., чорноморські підводники не припиняли її і взимку, що
дало їм змогу підготуватися та взяти участь у весняних маневрах флоту 1909 р., у тому числі спільно з
надводними кораблями з проведенням торпедних та артилерійських стрільб. Наказом по Морському відомству
від 30 вересня 1909 р. Загін підводного плавання Чорного моря з 1 січня 1910 року був переформований в
дивізіон підводних човнів у складі п’яти кораблів: підводні човни “Лосось”, “Судакъ”, “Карпъ”, “Карась” і
допоміжне судно транспорт “Пендераклия” (пч “Камбала” трагічно загинув під час маневрів 29 травня).
Начальником дивізіону був призначений капітан-лейтенанат В. Клочковський (у червні – грудні 1918 року –
командувач Чорноморським флотом Української держави). Відтак, на Чорноморському флоті було сформовано
перше з’єднання підводних сил – дивізіон підводних човнів, що стало повнокровною бойовою одиницею,
спроможною виконати властиві завдання.
Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що правильне розуміння та врахування державним і військовим
керівництвом уроків та висновків з російсько-японської війни 1904–1905 рр. щодо ролі та місця військовоморського флоту у збройному протистоянні дали змогу, хоча і зі значними зусиллями, провести низку реформ,
спрямованих на відновлення і зміцнення оборонних спроможностей флоту імперії напередодні Першої світової
війни, його організації та складу, у тому числі нарощування підводних сил, зокрема на Чорному морі, шляхом
будівництва на вітчизняних підприємствах і придбання за кордоном нових підводних човнів. Цей досвід є
надзвичайно корисним і вартий врахування у справі відродження підводних сил для нарощування бойових
спроможностей ВМС ЗС України в умовах триваючої неоголошеної збройної агресії Росії проти України.
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Стародубець Г.М., д.і.н., професор
Житомирський
державний
університет
імені Івана Франка, м. Житомир
ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗБРОЙНОЇ САМООБОРОНИ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
Предметом нашого розгляду є стаття одного з провідних ідеологів українського національно-визвольного
руху кінця першої половини ХХ століття Ярослава Старуха (псевдо “Ярослав Ясенко”) “Всенародний рух
збройної самооборони українського населення Волині і Полісся”, написана не пізніше 1 березня 1944 р.
Стаття чітко структурована і її автор ставив перед собою мету не стільки дати загальні інструкції щодо
специфіки організації самооборони сільського населення перед небезпекою ворожого нападу, скільки зробити
політико-ідеологічне обґрунтування такого процесу. Насамперед, Я. Старух проводить аналогії між теперішнім
(подіями Другої світової війни. – автор) і минулим (періодом козаччини), показуючи тим самим тяглість
української історії. Він акцентує увагу на тому, що українці змушені постійно захищати свої оселі перед
небезпекою ворожого нападу. При цьому він в один ряд ставить “татарську орду, німців і большевицькі банди”.
Чи не найголовнішою умовою збереження людського життя і майна селян в умовах збройного нападу на
село він вважає “загальну солідарність і масовість”. Не менш важливе значення має також, по-перше, “чуйність
на всяку небезпеку. Друге, зв’язане з ним, – це бойова готовність”. Йдеться про готовність населення обороняти
свою вітчизну, своє життя, своє майно навіть за умов переважаючої людської та бойової сили ворога. Тому що
віра в перемогу є серйозним мотиваційним ресурсом повстанського руху. Я. Старух знову і знову наголошує на
необхідності збереження єдності і солідарності “у боротьбі й взаємній допомозі”.
У статті тезово визначається комплекс заходів оборонного характеру, необхідність проведення яких є
беззаперечною, особливо в умовах переходу фронтів. Насамперед, слід побудувати тимчасові “оборонні засіки,
вовчі доли, засідки”, для того, щоб убезпечити місця переховування мешканців села від нападу. Наступний
крок – це будівництво землянок і криївок, схронів для збереження харчів, збіжжя, які стануть у нагоді в разі
потреби тривалого переховування. Поміж іншого, Я. Старух наголошує, що такі території, “гейби своєрідні
воєнні народні республіки”, повністю або частково контрольовані УПА, були вже сформовані на Волині і
Поліссі під час німецької окупації. Це так звані “повстанські республіки”.
Варто зауважити, що автор особливу увагу акцентує на двох важливих моментах: 1. УПА є органічним
організаційно-військовим завершенням самооборони населення Волині та Полісся. Вона дала цій боротьбі
“виразний політичний визвольний характер”. 2. Базовою засадою українського визвольного руху є гасло
“Свобода народам і людині”, навколо якого гуртуються поневолені народи “сходу” і “заходу”.
Початок 1944 року – це період переходу фронтів. У регіонах, охоплених повстанським рухом, відразу
після звільнення від німецької окупації розгорнувся процес радянізації. Поява статті була викликана нагальною
необхідністю підняти моральний та бойовий дух бійців УПА та вселити українському населенню надію у
перемогу визвольного руху.
Сутюшев Т.А., к.військ.н., доцент
Національна академія Національної
України, м. Харків

гвардії

ВНУТРІШНЯ ВОЄННА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУЧАСНІСТЬ ТА ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
У більшості розвинутих держав концепція (стратегія) національної безпеки складається з доктринальних
установок: політичної, економічної, фінансової, воєнної тощо. Одним із пріоритетних складників національної
безпеки є воєнна безпека. Вона існує за відсутності конфліктогенних протиріч, що вирішуються за допомогою
воєнної сили. Як відомо, воєнна безпека має два аспекти: зовнішній і внутрішній. Для України протягом
достатньо тривалого часу набував актуальності внутрішній аспект воєнної безпеки, що обумовлювався
здатністю до дій певних внутрішніх сил держави та суспільства щодо навмисного порушення конституційного
ладу, законів та суспільного порядку. На сьогодні вітчизняні фахівціз воєнної безпеки напрацювали чимало
матеріалів щодо оцінок зовнішніх воєнних загроз та способів їх попередження. На жаль, теоретичному
розробленню аспектів внутрішньої воєнної загрози, визначенню варіантів її розвитку, порогових форм,
стратегічних концепцій щодо її попередження, а саме принципів, організаційних форм, а також форм і способів
застосування сил приділяється менше уваги. За останні роки так і не з’явилось заснованих на ретельному
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аналізі і критичному осмислюванні кризових подій в Україні теоретичних напрацювань щодо форм і способів
застосування сил сектору безпеки з метою забезпечення або відновлення внутрішньо воєнної безпеки на рівні
потенціально-кризового регіону або держави в цілому. Йдеться, насамперед, про напрацювання у формі
відповідних оперативно-тактичних, оперативних (на регіональному рівні), стратегічних (на рівні держави в
цілому) концепцій застосування сил сектору безпеки при реалізації внутрішніх воєнних загроз. У теперішній
час гостро й актуально стоїть проблема розроблення концептуальних основ забезпечення внутрішньої воєнної
безпеки, насамперед у потенційно-кризових регіонах України. Воєнно-політична ситуація в країні така, що
розвиток кризових подій у будь-якому з зазначених регіонів може викликати реалізацію внутрішньої воєнної
загрози у масштабі країни в цілому. Тому в існуючій ситуації регіональна безпека має розглядатися як один із
ключових елементів внутрішньої воєнної безпеки держави.
Теперішній стан внутрішньої воєнної безпеки України історично обумовлений подіями, що відбулись як
навколо, так і в середині неї. Перший досвід забезпечення внутрішньої безпеки Україна набула на
регіональному рівні у 1992 році на кордоні з Молдовою, де виникнув громадянський конфлікт із загрозою його
ескалації на територію Одеської області. Утримати внутрішню безпеку у зазначеному прикордонному регіоні
вдалося тоді завдяки грамотним діям керівництва Прикордонних військ України, яке своєчасно забезпечило
прикриття кордону за допомогою 265-го гвардійського мотострілецького полку та 112-го зведеного
мотострілецького полку 6-ї танкової армії. Все це сприяло виключенню масових міграційних потоків і
стабілізації внутрішньої безпеки регіону. На жаль, цей безцінний досвід не був певним чином узагальнений. У
подальшому у 90-х роках були спроби відпрацювання заходів із забезпечення внутрішньої воєнної безпеки у
ході навчань сил сектору безпеки і оборони, однак вони не відрізнялись системністю. Серед кращих прикладів
можна привести стратегічні КШН “Редут-97”, у період яких, а також у подальшому на базі 7-ї дивізії НГУ,
відпрацьовувались заходи зі стримування загроз внутрішній безпеці у Криму. Певною ефективністю
відрізнялись навчання у форматі “Легіон”, які проводились СБУ на початку двохтисячних років. Однак у
цілому, системний підхід до забезпечення внутрішньої безпеки держави, що виключав би можливість
виникнення в масштабі країни внутрішнього збройного конфлікту та громадянської війни, не проявлявся.
Кризові події в Києві кінця 2003 – початку 2004 років, а також в Києві та регіонах країни наприкінці 2013 –
початку 2014 років із загибеллю протестуючих та правоохоронців, так і не знайшли відображення у правових
актах України у вигляді конкретних положень із забезпечення як внутрішньої, так і внутрішньої воєнної
безпеки. Сьогодення вимагає розроблення окремої концепції застосування сил безпеки з забезпечення
внутрішньої воєнної безпеки, а також її відновлення у разі реалізації відповідних загроз.
Цюрупа М.В., д.філос.н., професор
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ГУМАНІТАРНА СПАДЩИНА ПРЕДСТАВНИКІВ “КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ”
ВОЄННО-ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Важливою віхою на історичному шляху становлення української гуманітарно-правової думки став період
другої половини ХIХ – початку ХХ століття. Він визначений як період класичної української воєннотеоретичної думки. Незважаючи на домінування на теренах російської імперії у системі духовної культури без
або наднаціональних воєнно-доктринальних ідей, вчені-гуманісти “київської школи” розробляли національні
підвалини вітчизняної воєнно-гуманітарної галузі знання. До них нами віднесено доробок І. Бліоха,
П. Морозова, М. Драгомирова, які були в центрі уваги дослідників, а також вчених Харківського та Київського
університетів.
Вкажемо, що поняття “наукової школи” у гуманітарних галузях знання більш розмивчасте, ніж у
природничих та точних науках, адже гуманітарні галузі складно привести до спільного знаменника стосовно
проблемного поля дослідження, методології критеріїв досягнення істини тощо.
Маємо всі підстави стверджувати про існування різних напрямів у межах київської воєнно-гуманітарної
школи – гуманістичної воєнної педагогіки М. Драгомирова, гуманістично-правового дослідження наслідків
війн професора П. Морозова, фундаментального дослідження наслідків війн І. Бліоха.
Центральною ідеєю праць професора Київського університету св. Володимира П. Морозова стало
співвідношення воєнно-політичного змісту збройної боротьби останніх століть із морально-правовими
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гуманістичними нормами, що на той час виробило людство. Він, зокрема, відзначив, що зменшення страждань
цивільних і комбатантів може й повинно стати метою країн, народів і їх урядів.
П. Морозов виступив за комплементарність раніше несумісних понять “війна” і “гуманізм”, які і в наш
час здаються не поєднаними, та заборону недержавного (відомчого) ставлення до учасників війн і їх жертв,
коли життя, сили й здібності останніх використовували для задоволення якихось потреб або примх місцевої
влади. Гуманізм на війні розумівся П. Морозовим широко, обіймаючи майже всі сучасні ділянки моралі та
права війни. “На війні все повинно задовольняти вимоги гуманізму”, – писав він. Його розуміння гуманізму
було наближено до філософського тлумачення як такого принципу, що краще за все визначає “людську
гідність”.
Звертає на себе увагу передбачення українських мислителів-гуманістів щодо зростання страждань дітей
у війнах нового століття. Публікації на цю тему почали знаходитись в центрі уваги світового співтовариства
лише у другій половині ХХ століття, коли в повну силу проявились такі феномени, як масова примусова
мобілізація дітей у повстанські армії, використання дітей-комбатантів у “людських хвилях” в атаках, “новий
геноцид” – вбивство дітей дітьми.
Ще більш значущим з огляду на становлення права війни стали емпіричні дослідження антигуманної
природи майбутніх збройних змагань ХХ століття, які започаткував науковий колектив під керівництвом
польського мецената Івана Бліоха.
Іншу лінію становили вже розглянуті нами твори П. Морозова та роботи О. Байова, М. Драгомирова.
Смисл останніх праць в тому, що гуманістична традиція поверталасz обличчям перш за все до найбільш
страждаючої особи на війні – звичайного вояка-солдата. Головним у структурі духовних сил армії
М. Драгомиров вважав моральні гуманні якості, які, на його погляд, виховуються у особливому військовому
середовищі. Значення його ідей ми вбачаємо в тому, що коли більшість європейських воєнних теоретиків і
військових начальників вважали, що гуманні міркування не можуть зупинити логіку розвитку засобів й методів
ведення збройної боротьби (Кольмар дер Гольц, Г. Бастіко), Драгомиров наполягав на розвитку гуманних
духовних начал сучасних вояків в армійському середовищі.
Чудецький Д.С.
Житомирський
військовий
імені С.П. Корольова, м. Житомир

інститут

УКРАЇНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ В ІРАКУ 2003–2005 рр.
Кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя вніс кардинальні зміни у систему світового порядку. Низка локальних
конфліктів наочно підтверджує дану гіпотезу. Лише миротворчі операції стали одним із найбільш вагомих
важелів впливу на ці проблеми. Україна як незалежна держава вступила на цей шлях у 1992 році, направивши
окремий миротворчий батальйон до колишньої Союзної Республіки Югославія.
Зокрема, слід виділити участь України у стабілізаційній фазі воєнної кампанії в Іраку (2003–2005 рр.).
Наша держава направила до Іраку миротворчий контингент, який після виведення іспанського контингенту в
червні 2004 р. за кількістю особового складу займав четверте місце у коаліційних силах. Позитивним моментом
можна вважати суто військову участь ЗС України в кампанії в Іраку. Українські вояки вперше за час існування
незалежної України мали справу зі справжньою бойовою роботою, здобули досвід організації військ у бойових
умовах. Також отримано перший досвід проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПсО) ЗС України у
2004 році під миротворчої операції “Свобода Іраку”. Наш контингент виконував завдання у складі
81-ї тактичної групи ЗС України, завдання якої полягало у виявленні інформаційних загроз, направлених проти
українського миротворчого контингенту, та їх попередження. Простіше кажучи, відділ ІПсО забезпечував
позитивне сприйняття нашого військового контингенту винятково у миротворчому контексті.
Основними методами роботи відділення був метод прямого спілкування (“Face-to-face”). Саме такий
стиль виявився найефективнішим в умовах спілкування зі східним населенням. Зустрічі проводилися зі
впливовими особистостями провінції Васит, тобто з тими людьми, які формували суспільну думку у місцевого
населення. Через деякий час відслідковувалася зміна думки в аудиторії, що є обов’язковою процедурою для
оцінювання рівня впливу.
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Крім того, підрозділи ІПсО через прес-центр українського миротворчого контингенту взаємодіяли з
місцевими ЗМІ, була налагоджена медіа мережа з представників місцевих та іноземних інформагентств. Було
запущено тираж нової регіональної газети “Васітія”, що об’єднала місцевих журналістів.
Миротворча діяльність й дотепер є визначною складовою української воєнної політики, завдяки якій
Україна утвердилася як авторитетний і надійний партнер світової спільноти.
Виконання завдань миротворчим контингентом ЗС України по ІПсО в Іраку дало змогу отримати
неоціненний досвід у питаннях інформаційного протистояння на тактичному та оперативно-тактичному рівнях.
Робота наших ІПсО була високо оцінена керівництвом сектора інформаційних операцій багатокоаліційних сил
в Іраку, зайнявши другу позицію після Великобританії. Методики роботи наших спеціалістів довгий час
служили предметом обговорень і дискусій на спеціалізованих форумах. Однак з різних причин після виходу
українського миротворчого контингенту із Іраку даний напрям у ЗС України не розвивався і існував
формально.
Загалом, сьогодні в зоні ООС підрозділи ІПсО заново набувають досвід інформаційного протиборства.
Тільки ціна такого набування уже інша.
Шевчук В.П., д.і.н., професор
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ
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ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ВИЩИХ ОРГАНІВ
ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
З прийняттям 16 липня 1990 р. Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет Україна
поступово почала визначатися із проведенням самостійної політики у військовій сфері. 30 липня 1990 р.
Верховна Рада УРСР під тиском демократичних сил прийняла постанову, якою обмежувала проходження
строкової військової служби вихідцям з України за її межами. Постановою Кабінету Міністрів УРСР у складі
уряду було створено Комітет у зв’язках з Міністерством оборони СРСР. Потреба в такій структурі
обумовлювалася тим, що на території України перебували війська трьох військових округів, Чорноморський
флот, що потребували від української влади вирішення багатьох питань життєдіяльності військ із погодженням
із російськими центральними відомствами.
Невдовзі Комітет отримав значно ширші повноваження і був перетворений на Державний Комітет при
Раді Міністрів УРСР, а в уряді України запроваджена посада Державного міністра з питань оборони,
національної безпеки і надзвичайних ситуацій. Практичним кроком у формуванні вищих органів військового
управління стало розпорядження Голови Верховної Ради України від 14 вересня 1991 р. “Про першочергові
заходи по створенню умов для діяльності Міністерства оборони України та Державного Комітету по оборонній
промисловості і машинобудуванню”. Кабінету Міністрів України доручалося вирішити питання про
розміщення та нормальне функціонування Міністерства оборони України, Головного штабу Збройних Сил
України. Перед урядом було поставлено завдання розробити та затвердити положення про Міністерство
оборони України, Головний штаб Збройних Сил України та їх організаційно-штатні структури.
Концепція оборони та будівництва Збройних Сил України, прийнята Верховною Радою 11 жовтня
1991 року, вирішувала питання щодо органів військового управління, визначала їх місце у системі державного
управління. Згідно з Концепцією законодавче регулювання в галузі оборони, національної безпеки та
військового будівництва мала здійснювати Верховна Рада України, а Президент України (до обрання
Президента – Голова Верховної Ради України) визначався Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Вищим державним органом, що розробляє основні напрями воєнної політики та військового будівництва, мала
стати Рада оборони України. Верховна Рада своєю постановою від 3 вересня 1991р. на безальтернативній
основі на посаду Міністра оборони призначила генерал-майора авіації Морозова К. П. Для забезпечення
належної діяльності Міністра оборони Верховна Рада 25 вересня 1991 р. сформувала спеціальну оперативну
групу військових фахівців, що забезпечувала зв’язок Міністра оборони з Верховною Радою України та
виконувала інші оперативні завдання. Постановою Кабінету Міністрів від 20 листопада 1991 р. було
затверджено Тимчасове положення про Міністерство оборони України, схвалено чисельність його
Центрального апарату в кількості 248 осіб. До складу Центрального апарату Міністерства оборони України
(ЦАМО) увійшли апарат Міністерства оборони, Головний штаб та визначені управління.
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Постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1994 р. Головний штаб Збройних Сил України був
перетворений наГенеральний штаб Збройних Сил України. Таке рішення випливало із підвищення його ролі у
військовій організації держави. Генеральний штаб ЗС України перетворювався на основний орган
безпосереднього управління військами (силами) у мирний і військовий час. Начальник Генерального штабу ЗС
України ставав першим заступником Міністра оборони України. Значно збільшився обсяг завдань Генерального
штабу, зросла його відповідальність за будівництво та реформування Збройних Сил. Сформовані Міністерство
оборони України і Генеральний штаб не мали відповідних законодавчих рішень щодо їх функцій, що було
причиною дублювання в їх діяльності. Тільки у січні 1997 року Указом Президента України були затверджені
Положення про вищі органи військового управління, що дало змогу чіткіше розподілити повноваження між
Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України. Створення вищих органів військового
управління стало важливим етапом у становленні Збройних Сил України. Міністерство оборони, Генеральний
штаб формувалися на основі рішень Верховної Ради та Указів Президента України. Важливу роль у створенні
вищих органів військового управління відіграла Спілка офіцерів України, генерали та офіцери, які прийняли
присягу на вірність українському народу. Створення вищих органів військового управління стало невід’ємною
складовою у формуванні державних структур незалежної України.
Шкуратенко О.В., к.ю.н., доцент,
Прус В.З., к.ю.н., доцент
Національна академія внутрішніх справ, м. Київ
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
УКРАЇНСЬКОЇ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Для української історико-правової науки середини XVII – першої половини XVIII ст. актуальною можна
вважати проблему “реєстрового козацтво як соціально-політичної категорії тогочасного суспільства”, а з огляду
на те, яке місце займало козацтво у суспільно-політичному, економічному та культурному житті Української
гетьманської держави, воно набуває виняткового значення в сучасній історико-правовій науці. З одного боку,
козацтво функціонувало як елемент підтримки козацької держави, а з іншого – перероджується у ключовий
цивільний суспільний стан. Окремо варто зауважити, що козацтво як соціальна категорія у другій половині
XVII ст. перетворюється на окрему соціальну верству та відбувається процес його станової свідомості, а в
першій половині XVIII ст. відбувається процес трансформації “оселянення” козацтва та формування козацькостаршинського землеволодіння. Тому еволюція свідомості козацтва від лицарського етносу до моменту коли
козацтво мусило проявити себе як військовий стан, а пізніше сприйняття себе як “людей праці” відбувається
крізь призму державотворчих процесів середини XVII ст. – першої половини XVIII ст.
У ході Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького відбувається становлення української
національної держави – Гетьманщини. На початку війни ініціатива розбудови Української держави
щонайперше виходила від козацтва та покозачених селян. Саме козаки вимагали продовження війни до повної
ліквідації польської влади в Україні, що в результаті стимулювало розвиток програми державотворення
Б. Хмельницького. Таким чином, у ході війни 1648–1654 рр. на визволеній території України формується
Українська козацька держава. Офіційну назву – Військо Запорозьке, вона успадкувала від реєстрового
козацького війська. Протягом усього періоду існування Української козацької держави реєстрове козацтво
становило другу за чисельністю групу населення, після селян. Під час національної революції середини
XVII ст. реєстрове козацтво оформилося в окремий привілейований стан, доступ до якого інших суспільних
верств ставав дедалі важчим. Основною повинністю козаків на відміну від решти жителів Гетьманщини була
військова. Саме козаки складали основу збройних сил тогочасної козацької України. Адже в різні періоди
функціонування України-Гетьманщини козацький реєстр становив від 60 до 30 тисяч осіб, що визначалося
українсько-польськими та українсько-московськими договорами. При цьому щодо чисельності козацького
стану, то дослідник українського козацтва В. Утвенко зазначав “що наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.
чисельність козаків становила не менше 50 тис. чоловік. А якщо врахувати, що середня сім’я нараховувала тоді
до 6 чоловік, при загальній чисельності мешканців Гетьманщини 1,2-1,5 млн. осіб, то козацький стан складав
приблизно 20–25% населення країни”.
Виконуючи військову повинність, реєстрове козацтво, разом із тим мало ряд прав та привілеїв. Зокрема,
козаки користувалися правом власності на землю та інше майно, яке могли передати у спадок своїм нащадкам.
Юридично вони звільнялися від основної маси державних податків і повинностей, хоча на практиці це не
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завжди дотримувалося. Реєстрові козаки отримували право займатися промислами, ремеслами та торгівлею,
виготовляти і продавати спиртні напої. Також вони підлягали лише козацькій адміністрації – сільському і
курінному отаманам, сотенній, полковій і гетьманській владі; судити козаків міг тільки козацький військовий
суд. Якщо представники козацької старшини часто отримували від гетьманів та полковників за службу на ранг
або у власність села, то серед рядового козацтва такі явища були дуже рідкісними. У кращому випадку козаки
могли заснувати хутір, причому дозвіл на його заснування надавали навіть сотники. Хоча гетьмани спочатку
домагалися від царського уряду виплати жалування козацькому війську, навіть Глухівські статті 1669 р.
передбачали їхнє утримання посполитими (за винятком монастирських маєтностей), але ці заходи не були
втілені в життя. Тому, користуючись значними правами та привілеями, реєстрові козаки мали відбувати
військову службу за власний рахунок. У мирний час козаки мали нести варту на прикордонних форпостах,
укріплених лініях, брати участь у їх спорудженні. На випадок війни усі боєздатні козаки мали з’явитися до
війська. Оскільки козацька армія формувалася за територіальним принципом і основними тактичними
одиницями були полки та сотні, то мобілізацією козаків займалися відповідно полкові й сотенні адміністрації.
Окрім військової повинності, рядове козацтво складаючи значну частину населення полкових і сотенних
міст і містечок, водночас брало участь у відновленні їхніх укріплень. До середини 80-х рр. ХVІІ ст. будівельні
роботи для рядового козацтва не були обтяжливими. Але з початком активних бойових дій на півдні проти
турецько-татарських військ, уже царський уряд залучає тисячі козаків до відбудови захоплених фортець та
будівництва нових. Слід зазначити, що були випадки, коли московські власті використовували козаків на
фортифікаційних роботах і раніше. Водночас, аналізуючи повинності та обов’язки реєстрового козацтва, чітко
простежується його інституційна та соціальна структурованість. Адже соціальна категорія козацтво формує у
собі цілісну систему зі своїми структурними елементами – рядовим козацтвом, урядовою старшиною та
значним військовим товариством.
Формування цієї нової генерації соціальної еліти почалося вже з перших років Національно-визвольної
війни українського народу середини XVII ст. Водночас, тривалі військові дії і соціальні конфлікти
загальмували кристалізацію соціальної структури Гетьманщини аж до початку XVIII ст. Однак і в цей період
соціальна структура Гетьманщини нагадувала, до певної міри, європейське корпоративне суспільство, оскільки
мала вертикальну ієрархію, в якій політичний, правовий і соціальний статус особи визначався належністю до
певної соціальної групи. На верхівці суспільства знаходилася українська еліта, що поєднувала в собі елементи
старого нобілітету – козацької старшини. Її ядро становили тогочасні урядовці – гетьман, генеральна старшина
(генеральній обозний, писар, два осавули, хорунжий, бунчужний, два судді, підскарбій), полковники і полкова
старшина (обозні, писарі, осавули, хорунжі), а також сотники і сотенна старшина. У науковій літературі цей
соціальний прошарок отримав назву – “урядова старшина”. Таким чином, поданий вище матеріал дозволяє
говорити про складну еволюцію, яку переживав козацький стан протягом другої половини XVII – першої
половини XVIIІ ст. На початку Національно-визвольної війни цей стан являв собою соціальний прошарок із
фактично відсутніми становими перегородками, доступ до якої був відкритий представникам усіх без винятку
тогочасних верств населення. Однак у процесі соціально-економічного розвитку та відновлення феодальних
відносин всередині країни поступово відбувається відмежування козацького стану, і старшинського у тому
числі, від непривілейованих верств населення. Випадки отримання старшинських звань стають дедалі більш
рідкісним явищем, а окремі категорії “посполитих” взагалі втрачають право на перехід до лав козацтва.
Натомість, паралельно зі скороченням випадків залучення до формування старшинських кадрів вихідців із
низів, домінуючою стає тенденція до збереження старшинських звань у межах тих родин, представники яких
обіймали ті чи інші старшинські уряди. Починає формуватися інша ознака станової організації суспільства –
спадковість. Отже, фактично було розірвано станову замкнутість українського суспільства, яка завжди була
характерною ознакою всіх суспільств середньовіччя. Так, шляхту було позбавлено виняткового права на
політичну репрезентацію суспільства, адже цю функцію до своїх рук перебрало реєстрове козацтво.
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СЕКЦІЯ 5.
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ДЛЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
Автушенко О.С., к.пед.н., доцент
Інститут спеціального зв’язку та захисту
інформації
Національного
технічного
університету України “Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК
У ВІЙСЬКОВОМУ ВИХОВАННІ
Протягом століть суспільство приділяло велику увагу військовому вихованню. Видатні військові діячі
постійно зверталися до проблеми виховання військовослужбовців. Актуальність всебічного виховання
військовослужбовців зумовлена специфікою військової служби, відповідальністю та складністю завдань, що
покладені державою на Збройні сили. Усім відомо, що боєздатність Збройних Сил України обумовлюється не
тільки суто технічними параметрами, але й людським фактором, моральним духом, професійною
підготовленістю військовослужбовців до виконання покладених на них завдань.
Головною метою виховної роботи в Збройних Силах України є підготовка військовослужбовців до
виконання військового обов’язку щодо захисту Батьківщини, тобто військової служби. Основною метою
процесу виховання військовослужбовців є формування в них стійких національних почуттів та ідеалів,
оволодіння військовою справою, розвиток морально-бойових якостей, необхідних для військової служби в
сучасних умовах.
Одним із головних чинників у військовому вихованні є індивідуальний підхід. Це провідний напрямок
прогресивних педагогічних технологій у Збройних Силах України. Тільки безпосередні людські взаємини
мають повноцінне емоційне наповнення. Саме індивідуальний підхід допомагає встановити найтісніші
контакти, що додатково впливає на виховання здібностей військовослужбовця. Розмова на рівних, врахування
та визнання права кожного військовослужбовця на своєрідність, неповторність, індивідуальність, унікальність,
розуміння його думок і позиції, спілкування на принципах рівноправності та рівноцінності мають лягти в
основу виховного процесу.
Але, у військових частинах, підлеглі знаходяться не в рівних умовах з командиром (начальником).
Військовослужбовці обмежені у особистій свободі та демократичних проявах. Індивідуальний підхід
передбачає демократизацію виховного процесу, забезпечення військовослужбовцю рівноправ’я з командиром.
Широка і систематична практика використання індивідуального підходу до кожного військовослужбовця під
час виховання у Збройних Силах України поки ще не склалася. Досвід показує, що різкий перехід до
індивідуального підходу часто дає негативні результати. Потрібне поступове витіснення та заміна одного стиля
іншим, врахування всіх факторів та умов виховання. Необхідно остерігатися крайностей в індивідуальному
підході, незважаючи на те, що у ньому переважає доброта та м’якість, любов і повага, не можна допускати
вседозволеність, сюсюкання, запобігання або панібратство з підлеглими, особливо в умовах Збройних Сил
України. Майстерність командира в індивідуальному підході проявляється в оптимальному сполученні його
формальних відносин із вихованцями: вимогливості – з одного боку та особистісних взаємин, любові до
вихованців, гуманізму, свободи і демократизму – з другого.
Отже, індивідуальний підхід вимагає від командира постійного вивчення і доброго знання
індивідуальних особливостей темпераменту, рис характеру, поглядів підлеглих. Сьогоднішня ситуація в країні
й у Збройних силах, вимагає створення адекватних соціально-педагогічних умов і зумовлює необхідність
оптимального розвитку системи виховання, впровадження новітніх технологій, перехід від авторитарного до
індивідуального підходу у військовому вихованні.
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Башкатов Є.Г., к.військ.н., доцент,
Фалько С.А., к.і.н., доцент
Національна академія Національної
України, м. Харків

гвардії

ВОЄННО-ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ
Складова воєнної науки – воєнна історія завжди була невід’ємною частиною навчального процесу у
вищих військових навчальних закладах України. Виклики сьогодення вимагають нових підходів до опанування
цією складною навчальною дисципліною.
Упевнене володіння знаннями воєнної історії сприяє формуванню професійних здібностей сучасного
офіцера: відданість вибраному життєвому шляху, незламний характер; креативне мислення; уміння подолати
кризові негаразди. Фундамент становлення патріотизму – знання історії війська України.
Мета дослідження полягає у пошуку нових підходів до опанування воєнно-історичними дисциплінами у
вищих військових навчальних закладах України, розвитку професійної свідомості майбутніх офіцерів шляхом
засвоєння воєнно-історичних знань.
З метою порівняння стану справ з опанування воєнно-історичними знаннями у закордонних ВВНЗ
звернемо увагу на канадський досвід. Наші колеги пропонують наступний варіант організації вивчення
предметів воєнної історії у системі професійної військової освіти.
На початковому етапі підготовки курсанта канадці пропонують звернути увагу на спадщину і традиції
збройних сил; еволюцію військової думки; становлення національних збройних сил; історичні дослідження
найбільших бойових операцій; історію заходів із придушення заворушень; вплив техніки на воєнне мистецтво.
Далі, вивчають предмет “Теоретичні основи ведення бойових дій”: історія воєнного мистецтва; розвиток
воєнного мистецтва у роки Першої і Другої світових війн; основні етапи в теорії воєнного мистецтва і ведення
бойових дій у локальних війнах тощо. Остання частина “Вступ у військову думку і воєнну історію”.
Призначення – інтегрувати історичну свідомість і навички критичного мислення у процес самоосвіти і
навчання майбутніх підлеглих. У цьому блоці простежується еволюція воєнного мистецтва і воєнної науки з
ХІХ ст. до війн XXI ст. Основний акцент робиться на зміні характеру бойових дій у міру соціального
політичного, економічного і техніко-технологічного розвитку. У центрі аналізу знаходяться причиннонаслідкові зв’язки, взаємозв’язок подій, оскільки війни розгортаються в часі, велика увага також приділяється
оперативним аспектам та питанням тилового забезпечення, як вони відображені у воєнній історії, а також ролі
суспільства у війні. Розглядається внесок окремих теоретиків. Потрібно знати основні праці теоретиків,
аналізувати їх головні ідеї та вивчати вплив цих ідей на військові питання.
На погляд авторів потрібно збільшити обсяг матеріалу, присвяченого сучасному досвіду війн кінця ХХ –
початку ХХІ ст. Виділивши приклади боротьби за міста, звернути увагу на роль останніх технологій в організації
бойових дій тощо. Необхідно системно підтримувати інтерес тих, хто навчається, до аналітичної роботи щодо дій
українського війська з метою формування професіонала-патріота, впевненого в силі Збройних Сил та Національної
гвардії України.
Бондаренко Н.А.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ПИТАННЯ МОРАЛІ У ВІЙНІ
Сучасні методи і форми ведення війни породжують значну кількість нових військових, моральних,
соціальних, правових та інших проблем, що вимагають невідкладних вирішень. Незалежно від видів війна була
і є аморальною у будь-яких випадках.
Комплекс моральних норм та їх обґрунтувань включає в себе елементи, що виводять на морально-етичну
проблематику підготовки суспільства і Збройних Сил до ведення збройної боротьби, в якому одна із провідних
ролей належить військовим професіоналам.
Питання військової моралі обґрунтовані в роботах таких вчених, як Д. А. Волкогонов,
О. В. Барабанщиков, М. Й. Варій, С. С. Муцинів, М. І. Нещадим та інших. Теорія військової моралі досліджує
типи її обґрунтування, ціннісні засади, місце мілітарних моральних цінностей у загальній системі цінностей
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суспільства, зміст морально-етичних категорій (військового обов’язку, військової честі, гідності тощо) та
морально-психологічних якостей і проявів (мужності, відваги, хоробрості, героїзму тощо), теорій і практик їх
формування та підтримки.
Проте сьогодні трактування сталих категорій військово-професійної моралі набувають нового
прочитання в умовах “гібридної війни”. Поряд із асиметричними конфліктами та неконвенційними війнами
(ситуації, коли явні бойові дії не ведуться) стоїть також поняття “гібридні війни”, що зараз дедалі частіше
використовуються.
Аналіз поняття “гібридна війна” дає змогу науковцям прийти до висновку, що воно означає сучасний вид
війни, де в конфлікті використовуються різноманітні засоби нападу та оборони держав, що виходять за рамки
конвенційно-визначених варіантів та видів ведення війни, та виділити перелік можливої реальної зброї, що
може використовуватися сторонами. Під термін “зброя” в цьому випадку підпадають не тільки матеріальні
традиційні види зброї, а й модельно-організаційна та інформаційна види зброї.
Загалом існує два підходи до розуміння сутності війни. Перший пов’язаний з традицією Карла фон
Клаузевіца, і визначає війну як організоване насильство, що має на меті досягнення соціальних та політичних
цілей. Цей підхід дистанціюється від моральних, правових, етичних аспектів війни або сприймає їх через
призму військово-політичних інтересів. Другий підхід виходить із праць Цицерона, і визначає що війна – це
правова ситуація та умови, що легітимізують насильство та визначають його допустимі межі. Таким чином
вводиться поняття “мирний стан” та “військовий стан”, залежно від того чи є насильство легітимним.
Розрізнення мирного та військового стану є критично необхідною річчю, оскільки війна створює принципово
іншу реальність, формує власне розуміння моральної, етичної, правової норми, що потребує визначення
засобами військового права. Проте гібридні загрози включають в себе коло різних режимів ведення війни, що
відносить до себе стандартне озброєння, нерегулярні тактики і формування, терористичні акти (в тому числі і
насилля та примус) і кримінальний безлад. Саме тому нові воєнно-політичні реалії сучасності змусили значно
переглянути образ ідеального воїна. Як стверджує американський вчений Ральф Пітере, солдати армії США
відмінно підготовлені до боротьби проти солдатів інших армій, але не завжди можуть впоратися з так званими
“новими воїнами” – терористами і бойовиками.
Власне, саме цим і небезпечна гібридна загроза. У гібридній війні буває важко визначити суперника, ще
важче вести мову про правові, етичні та моральні цінності. Без них організоване насильство веде до деградації
локальних спільнот, їх варваризації.
Людство має усвідомити, що мораль як квінтесенція духовності має охоплювати всю світобудову, і стати
підґрунтям для вирішення воєнно-політичних конфліктів сьогодення.
Власенко І.В., к.т.н., доцент
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків

університет

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА У СЛУЖБОВО-БОЙОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Службово-бойова діяльність відповідає основним задачам Національної поліції України відповідно до
статті 2 Закону України “Про Національну поліцію”. Ситуації, у яких несуть службу поліцейські, завжди
відрізняються одна від одної і передбачають використання різних технічних засобів (транспортні засоби,
спецзасоби, зброю, екіпіровку тощо) у різних умовах (вулиця, будівлі, ліс). На жаль, особовий склад поліції не
завжди ефективно використовує ці засоби і умови. Не враховуються технічні характеристики та особливості
вказаних елементів, бракує знань у певних галузях (ергономіка, захисні властивості, кінематика, фізіологія,
управління ризиками, матеріалознавство, балістика, вибухотехніка, токсикологія тощо). Йдеться про наявність
інженерної підготовки у поліцейських.
До напрямів, де інженерна підготовка вкрай важлива, належать:
оцінка обстановки та прийняття рішення;
спостереження та розвідка;
вибухобезпека;
при діях у зоні хімічної та радіаційної небезпеки;
при несенні служби у добовому наряді в будівлях;
при виконанні охоронних функцій в будівлях і біля них;
при пересуванні на транспортних засобах;
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при використанні індивідуальних та колективних засобів захисту;
при використанні спеціальних засобів та зброї;
несення служби на блок-постах;
під час вогняного контакту при використанні перешкод;
несення служби у складі нарядів при проведені поліцейських операцій.
Виконання службово-бойових завдань працівниками поліції відбувається в умовах, характеристики та
особливості яких не зрозумілі поліцейським. Наприклад, чи може поліцейський ховатися за дерев’яною
перешкодою при веденні двобою зі злочинцем, озброєним пістолетом Макарова на відстані 10 метрів? Якщо
може, то якої товщини має сягати перешкода, з якої деревини виготовлена ця перешкода.
Особливу увагу в наших дослідженнях було приділено діям поліцейських у будівлях. Під час пошукових
операцій та у випадку наявності “активного стрільця” поліцейські пересуваються у конструкціях, знання яких
допоможе їм вести можливий вогневий контакт. До складових елементів будівлі відносяться вхідні двері
(під’їзди), коридори, сходинкові марші, кімнати. Ми надали основні класифікації цих складових для
удосконалення тактико-спеціальної підготовки поліцейських. Від цього залежить, яку тактику та способи
оберуть поліцейські та який захист вони будуть використовувати у кожній ситуації.
При роботі поліцейських необхідно корегувати їхні дії у системі “людина – середовище” і для цього їм і
необхідно надавати інженерну підготовку.
Власенко І.В., к.т.н., доцент,
Коваленко І.М.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків
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ПОКРАЩЕННЯ БОЄГОТОВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ
Протидія злочинності входить до основних завдань поліції, що наведено у статті 2 Закону України “Про
Національну поліцію”. Для ефективного виконання цього завдання необхідно вирішувати низку питань. На
жаль, службово-бойова діяльність правоохоронців свідчить про присутність проблемних питань. Так,
наприклад, вранці 2 жовтня 2019 року у селі Хотянівка Київської області під час затримання озброєного
злочинця отримали поранення два працівники підрозділу КОРД.
Бойова готовність – це здатність бійця або формування приступити до виконання бойових завдань
відповідно до їх призначення у задані терміни.
Виконання службово-бойових завдань при протидії злочинності передбачає комплекс основних заходів,
до яких можна віднести:
професійний добір;
підготовку та підвищення кваліфікації;
матеріально-технічне забезпечення;
виховання морально-вольових якостей, самовдосконалення;
підготовка, планування заходів та командування.
За наявності однаково підготовленого особового складу близько 30% цього підрозділу не готові до
виконання конкретних службово-бойових завдань. З метою визначення рівня боєготовності і подальшого його
покращення ми провели дослідження. На етапі підготовки особового складу спочатку формуються основні
професійні якості (увага, обережність, спостережливість, висока мотивація до правоохоронної роботи,
стресостійкість, пам’ять, швидкість переключення уваги, багатозадачність, рішучість, ініціативність,
упевненість у собі, зосередженість, логічне мислення, швидкість мислення тощо). Потім надаються знання та
формуються основні навички і вміння з тактичної, спеціальної фізичної, вогневої, психологічної підготовки та
заходів особистої безпеки.
Для підвищення боєготовності особового складу існуючої і запропонованої методики підготовки вже
замало. Необхідно визначити рівень бойової готовності і динаміку її розвитку, взаємозв’язок переліку
професійних якостей, що впливають на навички та вміння для подальшого їх покращення.
Основним методом визначення боєготовності було спостереження за особовим складом під час
підготовки, підсумкові тести та іспити. Ми розглянули методику визначення поточних професійних якостей,
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умінь та навичок протягом усієї підготовки, що дає можливість корегувати індивідуальне навчання та навчання
у складі підрозділу. При цьому особовий склад не знає що і коли буде перевірятися.
Визначення рівня бойової готовності необхідно запровадити і у системі службової підготовки, під час
повсякденного несення служби.
Власенко І.В., к.т.н., доцент,
Цирін Д.О.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ОРГАНІВ ДИХАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ
Відповідно до 2 статті Закону України “Про Національну поліцію” до основних завдань входить надання
в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Тому виконання службово-бойових завдань у
зоні надзвичайної ситуації хоча і відноситься до екстремальних умов, але є невід’ємною частиною
правоохоронної діяльності.
Проведене опитування в Харківському національному університеті внутрішніх справ особового складу
різних підрозділів Національної поліції вказує на наявність браку знань та вмінь при діях у вказаних ситуаціях.
Так, наприклад, у зоні хімічного забруднення залежно від стажу роботи перебувало: до 5 років – 2,86%, від 5 до
8 років – 6,9%, від 8 до 10 років – 13,04% і більш ніж 10 років – 15,78%. Проте, враховуючи залучення
особового складу до охорони публічного порядку і можливого виникнення масових заворушень, частка
особового складу, яка піддавалася впливу газоподібних речовин, значно збільшиться.
Проведений нами аналіз вказав на речовини, які найчастіше використовуються проти правоохоронців:
балони з розчинниками (ацетон, толуол), балони с капсацином (перцевий газ), балони зі сльозогінним газом
(хлорацетофенон) і балони з алгогеном (Кобра). Всі вказані речовини є токсичними і потребують спеціального
захисту за рахунок засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД).
На озброєні правоохоронних органів України знаходяться ізолюючі протигази (ІП-4, ІП-46, ІП-46м, ІП-5,
АСП) та фільтруючі протигази (ЦП-5 (ГП-5), ЦП-7 (ГП-7), РШ-4, ПМГ, ПБФ, МТ-2132У, ППМ88). Проведений
аналіз вказує на наявність незадовільних знань та вмінь при використанні ЗІЗОД. Найбільш негативні
результати мають наступні види діяльності поліцейських:
ведення вогневого контакту;
масові заворушення;
розвідка та огляд;
динамічне пересування, переслідування;
протидія фізичному впливу, самооборона;
надання першої медичної допомоги, евакуація.
Зменшення обсягу легень, швидко наступаюча втома, зменшення кута огляду, зменшення чутності,
збільшення частоти серцевих скорочень призводить до зниження ефективності виконання службово-бойових
завдань працівниками поліції. Ми встановили коефіцієнти впливу ЗІЗОД на певні фізіологічні показники
поліцейських та надали рекомендації щодо зниження негативного впливу, визначили особливості та
скорегували вимоги до проектування поліцейського протигазу, опрацювали тактику дій поліцейських у зоні дії
токсичних речовин.
Думенко М.П., к.військ.н.
Генеральний штаб Збройних Сил України, м. Київ
ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСТРОКОВИХ ВИПУСКІВ У ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД (1941–1943, 2014–2016)
Аналізуючи досвід проведення дострокових випусків у військових навчальних закладах з початком
радянсько-німецької війни відповідно до планів переходу підготовки фахівців за скороченими програмами на
особливий період, відбулося скорочення термінів навчання у військових училищах РСЧА.
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У середньому термін підготовки у військових училищах скоротився до 4–6 місяців. Виключення
складали військові училища авіаційного, топографічного та медичного профілю, де термін навчання
скорочувався до 1–2 років. На курсах молодших лейтенантів терміни навчання були ще більш короткими: на
піхотних курсах від 3 до 4 місяців, артилерійських – від 2 до 3 місяців, кавалерійських – 2 місяці.
В академіях з початком війни теж відбулося скорочення термінів навчання. Зокрема в академії
ім. Фрунзе з 3-х років до 4–6 місяців, в академії механізації та моторизації з 4-х років до 1 року, в академії тилу
і забезпечення з 3-х років до 3 місяців.
Проводячи паралелі з початком російської агресії та захопленням територій України у 2014 році,
введенням особливого періоду були також застосовані такі методи комплектування Збройних Сил України
військово-навченим офіцерським складом, непритаманні для мирного часу, як:
проведення дострокових випусків курсантів та слухачів;
тимчасова відмова від підвищення кваліфікації офіцерів, які на момент введення особливого періоду
навчалися на відповідних курсах у вищих військових навчальних закладах;
запровадження перепідготовки та підвищення кваліфікації для офіцерів, яких призвано із запасу на
військову службу під час мобілізації, на особливий період;
створення курсів військової підготовки для сержантів, які мають вищу освіту, з подальшим
призначенням на офіцерські посади та одночасним присвоєнням їм первинного військового звання
офіцерського складу;
запровадження підготовки офіцерів запасу за державним замовленням.
У ході проведення антитерористичної операції, а саме у 2015, 2016 та 2017 роках було реалізовано один
із елементів системи доукомплектування та покриття втрат особового складу – дострокові випуски курсантів
(слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів.
У 2015 та 2016 роках дострокові випуски проведено на підставі відповідних розпоряджень Кабінету
Міністрів України, а у 2017 році – на підставі рішення Міністра оборони України.
Досвід та уроки війн Другої світової та сучасної демонструють нам необхідність збільшення термінів
навчання в особливий період у зв’язку з необхідністю більш якісної підготовки військових фахівців, про що
свідчать такі дані:
після 1943 р. всі вищі військові навчальні заклади були переведені на довоєнні терміни навчання. У ряді
випадків слухачі військових академій залишались ще на 1–3 місяці в закладах і доопрацьовували найбільш
актуальні питання підготовки і застосування військ (сил);
з 2018 року призупинена практика дострокових випусків у військових навчальних закладах, у той же час
для підвищення підготовки професійного рівня офіцерів додатково впроваджено різного виду курси;
починаючи з кінця 2015 року, досвід перших двох хвиль мобілізації виявив морально-психологічну
неготовність та практичну непідготовленість більшості призваних офіцерів діяти в умовах реальної бойової
обстановки;
з метою підвищення фахового рівня офіцерів, призваних під час мобілізації, у вищих військових
навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти було створено 12 курсів
перепідготовки та підвищення кваліфікації;
після закінчення заходів із мобілізації та перепідготовки призваних офіцерів на відповідних курсах свою
актуальність знов набуває питання підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу для просування по службі
та підтримання професійного рівня, яке було призупинено у 2014 році.
Російська агресія прискорила євроатлантичну інтеграцію України, що надало поштовх розвитку системи
військової освіти і підготовці військових фахівців, результатом чого має стати набуття здобувачами нових
освітніх та професійних компетентностей, оперативної сумісності на основі стандартів, прийнятих у збройних
силах держав – членів НАТО.
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Завадський В.М.
Військово-морський ліцей імені віце-адмірала
Володимира Безкоровайного, м. Одеса;
Кузнєцова Н.В., к.пед.н., доцент
Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова, м. Одеса
ПИТАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ДОВУЗІВСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНИ
В умовах воєнної агресії, нестабільності соціально-політичного і соціально-економічного стану держави,
аномічності українського суспільства питання виховної роботи у закладах довузівської військової підготовки
набувають особливого значення. На сьогодні в Україні функціонують 16 військових ліцеїв та ліцеїв із
посиленою військово-фізичною підготовкою. Серед них два військових ліцеї підпорядковані Міністерству
оборони України, 13 ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою – обласним радам депутатів, два
ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою – Міністерству освіти і науки України.
Модель закладів довузівської військової освіти має історію свого формування. Аналогічну функцію у
минулому виконували кадетські корпуси Російської імперії, суворовські військові училища та спеціальні
школи-інтернати військового спрямування Радянського Союзу. Саме в постановці виховної роботи в таких
закладах реалізується їхня ідеологічна функція.
Військову освіту України системно досліджував М. І. Нещадим (2004). Національна система військового
виховання та її розвиток у незалежній Україні стали предметом дослідження О. І. Поповича (2006). Питання
створення й розвитку ліцеїв військового спрямування України за період 1991–2005 рр. розглянуті у дослідженні
В. П. Матяшук (2007). Окремі аспекти діяльності закладів довузівської військової підготовки досліджували
Г. В. Бесарабчук, М. П. Сухушиним та ін.
Аналіз законодавчо-нормативного забезпечення діяльності закладів довузівської військової підготовки і
реальної практики організації навчально-виховного процесу дає змогу побачити певну суперечність, що
виявляється як термінологічно, так і змістово. Згідно з Положенням про військовий (військово-морський) ліцей
2003 р., у редакції 2019 р., одним із основних понять, що характеризують організацію навчально-виховного
процесу, залишається виховання. Ця категорія, що історично склалася у вітчизняній педагогіці і освіті, означає
спеціально організований цілеспрямований процес формування особистості. Цей же документ передбачає
посаду заступника начальника ліцею з виховної роботи.
Але плани роботи Військово-морського ліцею укладаються вже в контексті морально-психологічного
забезпечення. Таким чином, констатуємо суттєву зміну у підходах до організації виховного процесу у закладах
довузівської військової підготовки, яка ще потребує свого осмислення і відповідного розроблення.
Замотаєва Н.В., к.пед.н.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРСТВА
Провідним чинником демократизації українського суспільства, реформування Збройних Сил України за
стандартами НАТО визнається гендерна політика, основна мета якої, за Т. Марценюк, має полягати у
“забезпеченні ефективного впровадження гендерного підходу у життєдіяльність війська для створення гарантій
рівних прав та можливостей людини незалежно від її статі”. Такий підхід, з одного боку, зумовлений
державною політикою щодо забезпечення гендерної рівності у військових організаціях, з іншого – участю
жінок у Революції Гідності і військовому конфлікті, що відбувається на Сході України. Якщо на початковому
етапі становлення Збройних Сил України чисельність жінок становила усього 500 осіб, то сьогодні ця цифра
перевищує 55 629 жінок, з них 3,4 тисячі – жінки-офіцери. Упродовж усіх п’яти років, під час яких Україна
протистоїть ворожій агресії, жінки переконливо спростовують думку про те, що історія українського війська
пишеться лише чоловіками. За цей період статус учасника бойових дій отримали понад 7 тисяч жіноквійськовослужбовців та працівників Збройних Сил України.
Надання рівних умов до проходження військової служби порушує питання про подолання дискримінації
за статевими ознаками, виховання культури конструктивних гендерних відносин між військовослужбовцями та
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формування нової генерації військових керівників-лідерів, готових до практичного впровадження гендерного
підходу в армійську дійсність.
Проведений аналіз наукових праць, присвячених психології лідерства, свідчить про те, що тривалий час
фактор статі або не враховувався зовсім або ж переважала модель чоловічого (“героїчного”) лідерства. Гендерні
теорії лідерства з’явилися порівняно недавно (у ХХ ст.) і були спрямовані на визначення набутих (культурних)
характеристик чоловіків і жінок, на відміну від існуючих природніх (біологічних, фізіологічних і
репродуктивних). У наукових дискурсах сьогодення наголошується на тому, що сучасний військовий лідер
повинен бути гнучким, адаптивним та інноваційним, готовим виявляти ініціативу в динамічних, складних
ситуаціях, брати на себе відповідальність за відсутності наказів, чітко визначати мету, напрям, мотивацію та
бачення підлеглих, налагоджувати взаємодію, демонструвати повагу і толерантність до кожного підлеглого,
незалежно від їхньої культурної чи гендерної ідентичності.
Проведений аналіз сучасного стану і підходів до організації освітнього процесу у вищій військовій школі
свідчить про те, що сучасне бачення підготовки військових лідерів відзначається однобічністю, не відповідає
сутності гендерного підходу. Це зумовлює необхідність нагальної перебудови освітнього процесу у ВВНЗ на
основі інтерактивної гендерної взаємодії, імперативом якого є фокусування уваги не на гендерній
приналежності, а на визнанні цінності культури і досвіду кожної особистості.
Казан Е.М., к.і.н.,
Голубовська О.М.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ
КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗС УКРАЇНИ
Протягом багатьох років від початку незалежності України змінювались підходи до військово-медичної
підготовки: від обов’язкового її вивчення до необов’язкового, факультативного і навпаки. Різні Програми
розвитку і реформування Збройних сил вносили свої корективи в систему військово-медичної освіти, а з
середини 2000-х років призвели до фактичної її руйнації: скорочення до мінімуму військових кафедр, ліквідації
відділення підготовки військових фельдшерів, поставили на межу існування УВМА, ліквідували систему
підготовки санінструкторів. За роки незалежності військово-медична підготовка та перепідготовка військових
медиків зазнавала суттєвих змін: від обов’язкового її вивчення до факультативного, від існування військових
кафедр у всіх медичних вузах до їх масової ліквідації та відновлення у 2015 році, в період АТО. Єдиний вищий
навчальний заклад військових медиків – УВМА у 2007 р. опинився під загрозою закриття, і хоча діяльність
Академії була відновлена у 2009 р., набір слухачів був суттєво зменшений. Відділення підготовки помічників
лікарів військових фельдшерів проіснувало 10 років і було ліквідоване. Інтернатури медичного складу, де
проходили підвищення кваліфікації усі військові медики, а згодом тільки середній медичний персонал, у
2002 р. були реформовані у філії УВМА, а у 2006 ліквідовані. Окремі учбові медичні батальйони були
реорганізовані, остання навчальна медична рота припинила своє існування у 2011 році.
З початком АТО всі ці проблеми у військово-медичній освіті відразу далися взнаки: неукомплектованість
медичними кадрами низової військової ланки сягала катастрофічних цифр, відсутність медиків у підрозділах
сприяла значним бойовим втратам. Тактичні групи, що діяли у відриві від своїх основних сил, часто були без
медика взагалі, або ж на одного лікаря припадало від 500 до 900 осіб. Незнання тактичної медицини
військовослужбовцями також призводило до зростання смертності на полі бою. Укомплектованість лікарями не
покращили і ряд мобілізацій, лікарі, мобілізовані на службу в ЗС України, були слабо обізнані з бойовою
патологією, бо більшість із них не вивчала військової медицини. У ході АТО було проведено низку заходів по
реформуванню військово-медичної освіти: відновлено посади санінструкторів у ротах; введено в штат
батальйону лікарську посаду; створено Центр тактичної медицини для підготовки санінструкторів-бойових
медиків; відновлено військові кафедри у медичних вузах. Набір відбувається за державним замовленням на
спеціалістів для різних родів військ. Появилась нова професія – бойовий медик, який навчається за програмами
НАТО і володіє знаннями та навичками санінструктора, працюючи на рівні взводу, з 30-ма
військовослужбовцями, а не зі 100, як раніше санінструктор. Створена інформаційна облікова медична система
“Е-здоров’я”. Надання невідкладної медичної допомоги наблизилось впритул до арени бойових дій з появою
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бойових медиків та освоєнню військовослужбовцями принципів тактичної медицини, що сприяє стабілізації
стану поранених і суттєво збільшує шанси на виживання і відновлення стану здоров’я військовослужбовців.
Кобзар А.О., к.і.н.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СТРУКТУР
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ У ЗС УКРАЇНИ
У сучасний період, коли ЗС України зазнають докорінних змін в ході реформування, викликаного
подіями в Криму та на Сході України, є необхідність звернутися до історії створення, становлення та розвитку
утворень, що відповідали за морально-психологічний вплив у ЗС України.
У 1990–1991 рр. відбулася низка подій, що виступали вирішальною передумовою та мали суттєве
значення для формування громадської думки й вироблення відповідних позицій органів державної влади
України щодо військового будівництва. Фактично йшла зміна епох, результати якої за своїми масштабами і
наслідками можна було порівняти зі змінами у міжнародних відносинах, викликаних світовими потрясіннями і
виступало рушійним фактором у творенні національних збройних сил. Була (і залишається до цього часу) ще
одна, чи не найголовніша, передумова – історія свого народу та його прагнення створити власну державу і
національні збройні сили. Розбудова власних Збройних Сил та структур морально-психологічного впливу
розпочалась в Україні не з “нульового рівня”, а на основі спадщини, що дісталася Україні від колишнього СРСР
після розпаду його військової організації, деідеологізації та департизації, а тому існувала гостра потреба у
створенні відповідної нормативно-правової бази, спираючись на досвід армій розвинутих країн світу. Понад усе
стояла проблема виховання особового складу, його духовної, моральної та ідеологічної налаштованості,
духовно-етичного рівня (ідеали, принципи, переконання, норми). Особливе значення для підтримання
належного морально-психологічного стану у військових колективах та упевненості в незворотності поступу мав
пакет постанов, прийнятий Верховною Радою у жовтні 1991 року, а також грудневий пакет Законів України,
Указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України. Складна суспільно-політична і соціальноекономічна обстановка в державі на сучасному етапі, реформування ЗС України, приведення їх підготовки та
застосування відповідно до стандартів НАТО, особливості підготовки командного складу; скрута в реалізації
соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей, у впровадженні української мови та
українського духу в армії, людяності у взаємовідносинах, здоровий глузд викликає потребу звернутися до
власної історії та досвіду передових країн світу і не наробити лиха на “крутих поворотах” історії моральнопсихологічного впливу в ЗС України.
Константинов В.В.
Громадська
організація
прикордонник”, м. Київ

“Центр

“Юний

ВІЙСЬКОВА КІНОЛОГІЯ В АСПЕКТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА – НАТО
Сучасна військова і правоохоронна практика, особливо в умовах гібридної війни, говорить про
актуальність запропонованої теми. Громадська організація “Центр “Юний прикордонник” має значний досвід у
цій галузі, зокрема створенні програм “Джура-кінолог” та “Молодь України за НАТО”.
Верховна Рада України внесла до Конституції зміни та затвердила повноваження парламенту,
Президента і Кабінету Міністрів щодо реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного
членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Ще раніше рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про
Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” передбачено запровадження інтегрованої системи
освіти, бойової і спеціальної підготовки персоналу у секторі безпеки і оборони із залученням викладачів,
інструкторів із держав-членів НАТО і ЄС, формування нової культури безпеки зі збереженням за необхідності
спеціалізації та індивідуалізації системи підготовки кадрів, а також удосконалення засобів сектору безпеки і
оборони на основі принципів і стандартів ЄС та НАТО.
Одним із основних напрямків розвитку сектору безпеки і оборони у цій Концепції на Збройні Сили
України покладено удосконалення системи підготовки військ (сил), досягнення показників бойової підготовки
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за стандартами НАТО, підтримання та нарощування боєздатності їх військових частин. Науковці Центру
воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського у
статті “Політика стандартизації Північноатлантичного Альянсу” говориться про надання військової допомоги
як матеріально-технічної, так і оперативної, в тому числі проведенні спільних військових операцій з Альянсом,
і що це залежить від готовності тієї або іншої країни до роботи за спільними стандартами та досягнення
певного рівня взаємосумісності. Одним із таких напрямків у державах НАТО є військова кінологія, на яку
покладено виконання службово-бойових завдань під час військових операцій Альянсу.
Прикладів застосування військових кінологів багато: це, наприклад, проведення військових операцій
“Буря в пустелі”, “Відродження надії”, “Непохитна рішучість”, операції в Іраку, в Афганістані тощо.
На сьогодні ВМС США використовують тільки багатоцільових собак, які пройшли підготовку за
програмою Командування спеціальних бойових дій на морі (NSW). Також службові собаки використовуються
22-м полком спецназу САС Великобританії, кожний з чотирьох ескадронів якого мають двох інструкторівсобаководів та двох собак спеціального призначення. Гарно навчена собака може виявити снайпера, засідку або
диверсійну групу на відстані до півкілометра.
Як приклад історичної ретроспективи можна навести використання службових собак у Червоній армії під
час Другої світової війни. За цей період було підготовлено 68 тис. собак по восьми видах служб, близько 32 тис.
вожатих та 8 тис. сержантів, а також 3 тис. офіцерів-кінологів. Більше 3 тис. бійців та командирів підрозділів
військового собаківництва було нагороджено орденами.
Отже, підводячи підсумок теми військової кінології, громадська організація “Центр “Юний
прикордонник” пропонує, виходячи зі світового досвіду, розглянути питання створення кафедри військової
кінології для підготовки “офіцерів-кінологів” на базі Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського. Тому доцільно винести розділ співробітництва з відповідними службами армій НАТО,
вивчення їх досвіду, обмін методикою та практичними навичками, для чого і готувати офіцерів, здатних для
такої роботи. Для цього і потрібен відповідний навчальний цикл.
Актуальним це питання вбачається ще і з того боку, що Президент України поставив низку завдань у
сфері оборони і безпеки, у тому числі йдеться про створення військової поліції, у якій також мають бути
кінологічні підрозділи. Для вивчення питання вбачається за доцільне створити Робочу групу для напрацювання
відповідних матеріалів щодо створення такої кафедри військової кінології, а також пропозицій до проєкту
Закону України “Про військову поліцію” у частині, що стосується кінології.
Котелюх М.О., к.пед.н., доцент,
Вівчаренко Є.Г.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків

університет

ЗУПИНКА ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Зупинка транспортних засобів відноситься до превентивних поліцейських заходів, а причини такої
зупинки працівниками поліції надані у статті 35 Закону України “Про Національну поліцію”. Найчастішою
причиною зупинки транспортних засобів є порушення водієм Правил дорожнього руху. Як показало
опитування патрульних поліцейських, така процедура відбувається в середньому 10–15 разів на добу одним
нарядом. Інколи цей превентивний поліцейський захід закінчується смертельною небезпекою для поліцейських.
Так, наприклад, 25 вересня 2016 року було вбито патрульних Артема Кутушева та Ольги Макаренко, які
зупинили автомобіль, водій якого порушив Правила дорожнього руху.
Тематичний план початкової підготовки патрульних поліцейських містить тему “Зупинка транспортних
засобів з невідомим ступенем ризику”, при вивченні якої майбутні патрульні набувають певних навичок. Але,
на жаль, це навчання обмежується опрацюванням зупинки автомобільного транспорту.
Під час зупинки великогабаритних транспортних засобів тактика дій поліцейських має дещо змінюватися
та враховувати особливості вказаних транспортних засобів (мікроавтобусів, автобусів, вантажівок). Опитування
патрульних поліцейських вказало, що тактика дій при зупинці великогабаритних транспортних засобів
відрізняється від зупинки автомобільного транспорту.
Ми провели дослідження тактики дій поліцейських при зупинці вантажівок із причепом. Були
використані два методи: метод конфліктних точок та метод графічного (схематичного) аналізу. Вхідними
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даними досліджень були: база, колія та габарити (довжина, ширина та висота) вантажівок, сектори огляду з
кабіни водія.
У результаті проведеного аналізу встановлювалися: місце зупинки поліцейського автомобіля, місця
розташування поліцейських під час бесіди з водієм, способи огляду салону та причепу, основні дії поліцейських
при підході до них із найбільш імовірних напрямків, а також дії поліцейських в екстремальних ситуаціях
(особливо під час нападу з боку водія та можливий вогневий контакт).
Для ефективного огляду салону та вмісту причепу підніматися одному або двом поліцейським не
доцільно. З цією метою наряди патрульної поліції повинні мати телескопічну штангу з відеокамерою, яка і буде
фіксувати вміст причепу. Результати досліджень були надані патрульним поліцейським для ознайомлення і
висловлювання особистої думки. Загальна їх оцінка була досить висока, крім того, вони внесли певні
корективи. Подальшим напрямом дослідження є дослідження хронометражу дій поліцейських при зупинці
великогабаритних транспортних засобів та його мінімізація.
Кримець Л.В., д.філос.н.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА НАТО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Членство в ЄС та НАТО є стратегічними цілями України, а європейські демократичні принципи –
основним етичним орієнтиром у розвитку нашої держави. Проблематика впровадження принципу гендерної
рівності в політику НАТО в альянсі піднімається з 1961 року, коли в Копенгагені відбулася перша конференція
жінок-старших офіцерів Альянсу з делегатками від Данії, Нідерландів, Норвегії, Великобританії та США. У
1973 р. Під час Конференції, що відбулася у Брюсселі, було сформовано спеціальний комітет з питань жінок у
силах НАТО. Делегати прийняли резолюцію, погоджуючись з тим, що жінки повинні мати можливість
проходити службу за всіма спеціальностями, за винятком участі у бойових діях, коли їхня робота має
визначатися національною політикою. У 1976 році було створено Комітет з питань жінок у силах НАТО
(CWINF).
Політику щодо впровадження принципу гендерної рівності НАТО впроваджує шляхом виконання
Резолюцій Ради Безпеки ООН щодо жінок, миру та безпеки (WPS). Ці Резолюції (1325, 1820, 1888, 1889, 1960,
2106, 2122, 2422, 2467, 2493) визнають непропорційний вплив військових конфліктів на чоловіків та жінок,
хлопців і дівчат та закликають до повної і рівноправної участі жінок на всіх рівнях запобігання конфліктам, а
також до захисту від сексуального насильства.
Реалізація гендерної політики НАТО включає в себе збір та аналіз інформації про особливості
забезпечення принципу гендерної рівності та імплементації Резолюції РБ ООН 1325 та наступних Резолюцій
WPS у збройних силах країн-членів НАТО та країнах-партнерах. Крім того, IMS GENAD забезпечує належну
координацію з гендерних питань з командними структурами НАТО та штаб-квартирою НАТО, сприяє діалогу з
країнами-партнерами щодо відповідних гендерних питань та здійснює зв’язки з міжнародними організаціями,
що займаються інтеграцією гендерної перспективи у військову сферу.
Значну роль на шляху до реалізації гендерної політики Північноатлантичний альянс відводить питанню
впровадження гендерної освіти в країнах-членах НАТО та країнах-партнерах та формуванню у цивільних та
військових співробітників НАТО відповідних гендерних компетенцій. З 2013 року роль лідера у сфері
гендерної освіти НАТО належить Скандинавському центру з питань гендеру у військових операціях (NCGM),
де запроваджена значна кількість освітніх програм для військових лідерів усіх рівнів, проводиться підготовка
радників з гендерних питань (GENAD) і здійснюється процес підвищення кваліфікації викладачів вищих
військових навчальних закладів.
У Збройних Силах України впроваджене значне коло реформ, спрямованих на професіоналізацію,
демократизацію українського війська та наближення його спроможностей до стандартів НАТО. Міністерство
оборони України і Генеральний штаб Збройних Сил України разом з Національним університетом оборони
України імені Івана Черняховського запланували та здійснили чимало заходів з реалізації Національного Плану
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року. Було значно
розширено тематику навчальних програм вищих військових навчальних закладів з урахуванням гендерного
компонента.
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Окремо варто зазначити, що у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського
розпочато роботу щодо імплементації в освітній процес гендерних директив НАТО, а саме – 2017: BI-Strategic
Command Directive (BI-SCD) 040-001 (INTEGRATING UNSCR 1325 AND GENDER PERSPECTIVE INTO THE
NATO COMMAND STRUCTURE), що дасть змогу підвищити якість професійної підготовки військових
фахівців та сприятиме процесу формування гендерних компетентностей та гендерної ментальності українських
офіцерів на засадах демократичних цінностей ЄС та країн-членів НАТО.
Крутов В.В., д.ю.н., професор
м. Київ
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ:
ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
Одним із основних завдань воєнної політики України у найближчий час і в середньостроковій
перспективі, відзначеним у Воєнній доктрині, є “забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців,
працівників правоохоронних органів, учасників антитерористичної операції… та членів їх сімей”. Соціологічні
дослідження, аналітичні дані щодо проведення бойових дій свідчать, що серед учасників АТО, ООС багато
спеціалістів з вищою військовою, військово-спеціальною освітою – фахівців з військового управління різних
рівнів і ступенів вищої освіти, інженерів, лікарів, фінансистів, економістів тощо. Так сталося, що певна частина
з них опинилася в стані посттравматичного стресового розладу, що негативно впливає на процес їх соціалізації,
комунікації у різних сферах діяльності, реалізації набутого досвіду, організації сімейного буття тощо. Слід
зазначити, що традиційні методи та процедури (протоколи) організаційного, профілактичного та лікувального
характеру щодо проблеми посттравматичного стресового розладу виявилися недостатньо ефективними, про що
свідчать національні та закордонні соціологічні дослідження.
Інноваційна система профілактики та лікування посттравматичного стресового розладу, що
пропонується, на нашу думку, має сприяти, по-перше, кардинальному перегляду діючих підходів, що мають
місце на теперішній час, по-друге, досягти розуміння та усвідомлення людиною спроможностей власного
потенціалу здійснювати профілактику та нейтралізацію причин психічних розладів. При цьому головним
засобом досягнення позитивного результату вбачається впровадження у процес оздоровчих і лікувальних
заходів нової системи знань про дійсну природу людини. Зазначена система ґрунтується на новій онтологічній
моделі Буття у вигляді “Свідомість – Інформація – Енергія – Матерія”, в якій людина представлена двома
системами – квантово-механістичною та морфогенетичною. Запропонована світоглядна парадигма має
однозначно базуватися на ідеї субстанціональності Свідомості. Саме за рахунок такого підходу вбачається
можливим усунення перманентного когнітивного дисонансу, в якому перебуває людина щодо свого
справжнього природнього стану.
У доповіді розглядаються та обґрунтовуються основні складові інноваційної системи профілактики та
лікування посттравматичного стресового розладу особистості:
1. Отримання та аналіз (хоча б у загальних рисах) інформації щодо справжньої природи особистості,
ресурсів і потенціалу її організму.
2. Розуміння та усвідомлення унікальних особливостей і безмежних можливостей навколишнього світу,
які дотепер залишаються для більшості людей маловідомими.
3. Критичне осмислення запропонованої в межах нової системи знань інформації щодо механізму
створення різних видів ментальних об’єктів, що формують важкі стани здоров’я й потенційно загрожують
життю.
4. Досягнення особистістю ступеню власної довіри щодо об’єктивності, обґрунтованості та дієвості
вищевикладеного механізму.
5. Проявлення особистістю готовності, рішучості та волі щодо застосування на практиці технологій,
спроможних нейтралізувати причини її психічного розладу.
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Куліда І.М.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ДОСВІД УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ УЧАСНИКАМ ВІЙНИ, ЯКІ ВТРАТИЛИ
ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ВІД МЕДИЧНОЇ ДО СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
Питання соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей як найважливіша складова
соціальної політики у Збройних Силах України почало розглядатися на початку 90-х років ХХ століття. А з
початком збройної агресії проти України набуло більш актуального значення.
Соціальні гарантії – це система економічних, соціальних та правових заходів, гарантованих
Конституцією України, щодо забезпечення громадян, які потрапили у складні життєві обставини, умови для
подолання цих обставин та можливості рівної участі у житті суспільства. Важливість цих заходів стає
значущою для тих українців, які присягали на вірність Батьківщині, військовому братству і клятву свою
дотримали, незважаючи на втрату фізичного здоров’я у радянсько-німецькій, Афганській, російськоукраїнській війнах.
Після Другої світової війни в післявоєнній руїні вУкраїні про життя і здоров’я інвалідів влада практично
не піклувалася. Заходи з їхньої підтримки здійснювали, але найчастіше – половинчасті, символічні,
неефективні.
Варто зауважити, що у перші повоєнні роки “інвалідських” пенсій ветерани війни, понівечені на
фронтах, не отримували. Навіть на копійчану допомогу, яку чомусь називали “рентою”, і то могли
претендувати тільки фронтовики з першою або другою групою інвалідності. Для тих військових, хто повністю
утратив працездатність, в УРСР створили мережу спеціалізованих інтернатів. Оскільки такі люди часто
потребували лікування, їх відправляли у спеціальні “інвалідські” госпіталі. Інвалідам держава надавала низку
пільг, наприклад, на першочергове протезування рук, ніг, зубів, мала забезпечувати ортопедичним взуттям,
корсетами. Інвалідам належало і паливо на зиму. Інвалідів-ветеранів звільняли від плати за навчання – своє і
дітей. Втім, найчастіше багато зі зазначеного вище лише декларувалося на папері. 29 вересня 1945 року вийшла
постанова ЦК КП(б)У і Ради народних комісарів УРСР “Про працевлаштування і матеріально-побутове
забезпечення інвалідів Вітчизняної війни”. Своєрідним “податком” інваліди називали “добровільно-примусову”
купівлю облігацій державної позики. Інвалідів активно “вербували” в колгоспи. У 1948 році почали з інвалідів
стягувати так зване хлібопостачання. З лишком “занурившись” у проблеми післявоєнного лихоліття,
демобілізовані інваліди відчували труднощі із соціальною адаптацією. Багатьом із них фактично доводилося
починати своє життя спочатку. Хто не зміг вчасно “втягнутися” – поступово втрачав ознаки людини,
деградував, починав займатися жебрацтвом.
Для Афганської війни Україна дала кожного п’ятого воїна-інтернаціоналіста, зав’язавши тугий вузол
“афганського синдрому”.
Загалом, досвід Другої світової та Афганської війн говорить про те, що багато воїнів-інвалідів не змогли
знайти себе в мирному житті, не “вписалися” в нову для них реальність, потребуючи уваги, допомоги,
підтримки як фінансової (для лікування і протезування), так і психологічної, моральної, духовної.
З того часу в нашому суспільстві поступово відбуваються зрушення щодо інвалідів-ветеранів не тільки у
правовій, а й у морально-психологічній сфері.
Зазначимо, військовослужбовці-контрактники, яких під час проходження військової служби було
визнано військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я внаслідок
захворювань, поранень, отриманих під час виконання службових обов’язків, можуть розраховувати на
продовження військової служби до завершення терміну контракту з можливістю укладення нового контракту.
Перелік посад, які можуть обіймати військовослужбовці, визнані ВЛК непридатними до служби, визначає
Міністерство оборони та інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими
формуваннями.
Пріоритетними напрямами державної політики, окрім економічних, соціальних та правових заходів щодо
вчорашніх воїнів, які втратили фізичне здоров’я внаслідок поранення, були травмовані або захворіли,
виконуючи свої службові обов’язки, є і питання соціалізації та включення їх у повноцінне життя.
З огляду на викладене підкреслимо, що в 2017 році Україна долучилась до Ігор Нескорених,
дебютувавши на змаганнях в Торонто, а вже у травні наступного року візьме участь у Іграх Нескорених 2020 у
Гаазі. Проєкт сприяв запуску державної системи спортивної реабілітації поранених військовослужбовців та
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ветеранів, змінив життя сотень ветеранів та їх родин, об’єднавши їх, став майданчиком для взаємної підтримки
та обміну досвідом, свідченням незламності духу захисників для тисяч глядачів, що спостерігають за їхніми
змаганнями з трибун.
У 2018 році в Україні, яка фактично понад чотири роки перебувала у стані війни, створено державну
установу, яка опікуватиметься проблемами ветеранів цієї війни на державному рівні – Міністерство у справах
ветеранів (на сьогодні - Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб) для формування й здійснення державних заходів і програм із медико-психологічної
реабілітації, соціальної підтримки та інтеграції ветеранів, допомоги їхнім родинам і сім’ям загиблих воїнів.
Отже, широкий спектр проблем учасників війни з інвалідністю в Україні свідчить про необхідність
посиленої і комплексної уваги з боку держави й суспільства. Сучасне життя формує відповідні вимоги до
соціального захисту цієї категорії населення: наближення до загальновизнаних високогуманних міжнародних
норм і стандартів.
Марценківський В.Т., к.т.н., доцент
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
Військова історія свідчить про виняткову важливість проблеми підготовки військових кадрів. Ця
проблема в свій час постала і перед Радянським Союзом. Необхідно було знайти таку форму підготовки
командирів, що забезпечила б їх достатню чисельність і не вимагала б великих витрат.
М. В. Фрунзе звернувся до світового досвіду у цій галузі – підготовки резерву командних кадрів у
цивільних вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ). У 1924 році, ще будучи начальником і комісаром штабу
Червоної Армії, він писав: “Загальна наша мета – поставити справу так, щоб кожен, закінчивши цивільний ВНЗ,
вже був підготовлений до ролі командира з найбільш близької до даного ВНЗ спеціальності і потребував лише в
невеликій практичній підготовці”. Важливу роль у підготовці командних кадрів запасу мала постанова ЦВК і
РНК СРСР від 14 серпня 1930 року “Про обов’язкову військову службу”, що вводила вищу позавійськову
підготовку (далі – ВПП). В Постанові було зазначено: “Трудящі, які навчаються у вищих навчальних закладах
та технікумах, проходять вищу позавійськову підготовку. Дана підготовка є дійсною військовою службою і
замінює для них строкову службу в кадрах”. У 1932 р. командирів середньої ланки по 17 військово-облікових
спеціальностях у СРСР готували 162 ВНЗ і 49 технікумів.
Із прийняттям у 1939 р. IV сесією Верховної Ради СРСР Закону “Про загальний військовий обов’язок” у
вищих навчальних закладах країни замість ВПП була введена допризовна військова підготовка студентів. Зміст
та ранг військової підготовки понизився і фактично всі студенти готувалися в обсязі програми підготовки
одиночного бійця, а студентки – як помічники середнього медичного персоналу. У 1943 р. критична потреба у
формуванні мобілізаційного запасу командирів середньої ланки визначила прийняття рішення керівництвом
країни про відновлення системи підготовки офіцерів запасу у цивільних ВНЗ. Постановою РНК СРСР № 413
від 13 квітня 1944 року та наказом наркома оборони СРСР № 75 така підготовка знову була введена.
Таким чином, закладена у передвоєнні роки система підготовки резерву офіцерського складу повністю
себе виправдала під час суворих випробувань у роки Другої світової війни. З невеликою долею трансформації
вона проіснувала в Україні і до цього часу. Безумовно, позитивним у вищеозначеному історичному досвіді є
проведення практики та стажування студентів у військових частинах та навчальних центрах. Позитивним є
також увага і турбота, яку виявляли органи влади та громадські організації питанням підготовки офіцерів
запасу, створення необхідної НМБ, врахування у навчальних програмах бойового досвіду, зосередження
основних зусиль на загальновійськовій підготовці молоді та практичній складовій навчання. Це ті питання, на
які разом із досвідом АТО/ООС також необхідно звернути особливу увагу при формуванні сучасного змісту
навчання офіцерів запасу. Доцільно також відмітити, що введення військової підготовки вирішило на той час
дві надзвичайно важливі задачі: по-перше, звільнило державу від значних витрат на підготовку резерву
командних кадрів і, по-друге, звільнило студентів, майбутніх висококваліфікованих фахівців, від призову на
дійсну військову службу і допомогло використовувати їх за прямим призначенням з користю для народного
господарства, а під час війни мати підготовлений резерв командних кадрів для військ. У цьому дуже вдало
поєдналися особисті, громадські та державні інтереси.
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Мітрофанова О.О., к.політ.н.
Державна установа “Інститут всесвітньої
історії НАН України”, м. Київ
ВІЙСЬКОВИЙ ВИМІР СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ФРАНЦІЄЮ
На загал, французько-українське військове співробітництво реалізується за двома основними напрямами:
1. Розвиток зв’язків між Францією та Україною специфічним засобом – засобом освіти. Найважливішим
є стажування українських офіцерів у Загальноармійському коледжі оборони Збройних сил Франції (CID). З
1995 р. щороку один український офіцер протягом року проходив стажування. Мета цього заходу полягала у
сприянні формуванню еліти української армії. Українські офіцери навчалися на різноманітних курсах (від 3-х
місяців до одного року) у піхотній, танковій, інженерній, транспортній та тиловій школах спеціалізації
сухопутних військ Франції, а також у Штабній школі. Проводилиися інформаційні поїздки українських
курсантів для обміну досвідом у військове училище Сан-Сір. Франція надавала увагу вивченню французької
мови українськими військовими, зокрема, надсилає викладачів мови в українські вищі військові навчальні
заклади (Київ, Одеса, Львів, Харків). З України запрошують на мовні курси та стажування викладачів
французької мови (Мовна школа в м. Рошфор). Мовна політика у військовій сфері надає змогу визначити
українських офіцерів, що володіють французькою і здатні пройти стажування у Франції. Серед означених
заходів особливо наголосимо роль стажування в Загальноармійському коледжі оборони українських офіцерів,
які після стажування в цьому закладі будуть набагато більше підготовлені до роботи в міжнародному
середовищі.
Франція приділяла увагу підготовці представників українських Збройних Сил до виконання миротворчих
операцій. З 1998 року одного старшого французького офіцера-консультанта відряджено до Національної
академії оборони України. З 2003 року він займав посаду співдиректора Центру підготовки офіцерів
багатонаціональних штабів при НАОУ. Серед завдань цього офіцера було надання експертної оцінки у сфері
зовнішніх операцій і стандартів НАТО та ООН. Він також був зв’язуючою ланкою між центральним апаратом
та аташе оборони країн НАТО, які працюють у Києві, різноманітними структурами НАТО в Києві (Центр
документації НАТО), Коледжем оборони НАТО в Римі.
2. Допомога в розбудові української армії у сферах, де відчувається в тому потреба: організація армії,
управління кадрами. Ця співпраця відбувається через відрядження делегацій. Мета визначається програмою
“Партнерство заради миру” по лінії НАТО. Але французи активно діють і на двосторонньому рівні. За певними
оцінками французьких військових, у сфері військової політики події 2014 року в Україні мали кілька наслідків.
По-перше, у деякій мірі ускладнили суто оперативний вимір співробітництва, зокрема, відрядження
українських військових на стажування до Франції. По-друге, позитивним було посилення орієнтації України на
європейські стандарти. Прохання про допомогу Україна скерувала до НАТО і, зокрема, до Франції. Запити
стосувалися підтримки реформ у галузі оборони, допомоги в обладнанні та медичної допомоги. Франція надала
медичну допомогу, а три французькі міністерства – закордонних справ, оборони та внутрішніх справ –
надіслали значну кількість бронежилетів.
Нашивочніков О.О., к.і.н.
ORCID: 0000-0003-4197-6408
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ВМС УКРАЇНИ В 1991–1994 РОКАХ
Аналіз розглянутих джерел свідчить, що утворення ядра майбутніх ВМС України розпочалося 5 квітня
1992 р. У цей день із членів Севастопольської спілки офіцерів України була сформована Орггрупа ВМС
України для реалізації Указу Президента України “Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил
України”.
Поповнення Орггрупи ВМС України офіцерами та мічманами здійснювалося постійно, але
кваліфікованих спеціалістів для ВМС України не вистачало. Так, в Орггрупі ВМС України вдалося
сконцентрувати порівняно достатню кількість фахівців-електромеханіків, зв’язківців, медиків, спеціалістів тилу
та колишніх політпрацівників, які згодом укомплектували соціально-психологічне управління ВМС України.
Проте не вистачало штурманів, спеціалістів ракетного, артилерійського та мінно-торпедного озброєння, а також
фахівців радіотехнічної служби.
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Секція 5
Не менш важливим напрямом діяльності Орггрупи ВМС України була підготовка та формування
екіпажів кораблів, що будувалися на українських верфях. Так, у зв’язку з відмовою командування
Чорноморського флоту, готувати флотських фахівців для українських кораблів у “спільних” навчальних
загонах флоту, було вирішено здійснювати спеціальну підготовку безпосередньо на кораблях.
У той період, як зазначав Президент України Л. Кучма, була “практично зруйнована система військової
освіти”. Тому 25 липня 1992 р. Міністр оборони України видав наказ №133 “Про реформування системи
військової освіти в Україні”.
У наказі визначалося приступити до формування Академії Збройних сил України (з дислокацією в
Києві); трьох міжвидових та п’яти видових військово-навчальних закладів; дев’яти військових ліцеїв; трьох
відділень, сорока двох факультетів військової підготовки, двох військових факультетів та сорок одної
військової кафедри у сорока восьми вищих навчальних закладах Міністерства освіти України.
Незабаром на базі розформованої Військової академії протиповітряної оборони Сухопутних військ імені
маршала Радянського Союзу А. М. Василевського (м. Київ) було засновано Академію Збройних Сил України. У
новому навчальному закладі розпочалася підготовка фахівців оперативно-стратегічного рівня, а згодом, з квітня
1994 р., й фахівців оперативно-тактичного рівня. Одним із структурних підрозділів академії стала кафедра
Військово-Морських Сил, яка була сформована відповідно до директиви Міністра оборони України від
5 червня 1993 р. за № Д-21.
У цей період були також реорганізовані вищі військово-морські училища, що готували для флоту
військових фахівців тактичного ланки. З набуттям Україною незалежності під її юрисдикцію перейшло
Київське вище військово-морське політичне училище.
Згідно з вищезгаданою Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. № 490 на базі
колишнього Чорноморського вищого військово-морського ордена Червоної Зірки училища імені П. С. Нахімова
та Севастопольського вищого військово-морського інженерного училища був створений Севастопольський
військово-морський інститут (СВМІ, з 20 липня 1999 р. носить ім’я адмірала П. С. Нахімова).
Але новостворений Севастопольський військово-морський інститут не міг повністю задовольнити
потреби ВМС України з підготовки необхідних ВМС України фахівців. 27 вересня 1994 р. була введена нова
організаційно-штатна структура СВМІ, за якою до складу інституту входили факультети: командний
(оперативно-тактичний); озброєння; корабельної енергетики; атомних електростанцій; перепідготовки.
Отже, вищевикладене засвідчило, що у період 1991–1994 рр. в Україні, незважаючи на значні труднощі
та помилки, все ж таки були створені навчальні заклади, які розпочали підготовку військово-морських фахівців
для ВМС України оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного і тактичного рівнів.
Паламар М.І.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СТРУКТУР МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
На початку 2019 року Верховна Рада України 8-го скликання закріпила в Конституції стратегічний курс
держави на отримання повноправного членства в Єврпейському Союзі і в Організації Північноатлантичного
альянсу. Нині актуальним є питання про критерії і стандарти, які будуть використовувати фахівці Збройних
Сил України (ЗСУ), що сприятиме сумісності армій наших країн. Частково це питання для Збройних Сил
України вирішено. Адже у багаточисельних миротворчих операціях, у яких українські підрозділи брали участь,
вони діяли за стандартами НАТО: використовували їхні штабні процедури, організацію служби, всебічне
забезпечення. Але є ще багато моментів, над якими потрібно більше працювати, адже ці стандарти необхідно
втілювати у повсякденну діяльність військ (сил). А це можливо при підготовці фахівців, які володіють певними
навичками і компетенціями.
Тому сучасний стан розвитку Збройних Сил України вимагає якісно нових підходів до підготовки
військових фахівців, які могли б забезпечити якісне виконання завдань реформування військ та успішну
самореалізацію в соціальному та військово-професійному середовищі.
Складні політичні, соціальні та економічні зміни, що відбуваються сьогодні у громадському житті
держави та її Збройних Силах, зумовлюють необхідність перегляду багатьох традиційних підходів у підготовці
військових спеціалістів.
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Як показує аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн, одним зі шляхів оновлення змісту освіти й
навчальних технологій є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід і створення ефективних
механізмів його застосування. У зв’язку з реформуванням системи вищої освіти проблема підготовки фахівців
зі морально-психологічного забезпечення набуває особливо гострого значення.
Саме від якісної підготовки фахівців морально-психологічного забезпечення, їх ефективної діяльності у
військовому колективі залежить стан військової дисципліни, морально-психологічний клімат у частинах і
підрозділах, реалізація державної політики у створенні інтелектуального і духовного потенціалу української
нації, морального компонента бойового потенціалу ЗС України, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури,
збереженні і примноженні культурної спадщини.
Головною особливістю змістової частини є оптимізація змісту гуманітарної, соціально-економічної,
природничо-наукової, професійної підготовки фахівців, зосередження уваги на практичній підготовці до
виконання обов’язків на посадах за призначенням з урахуванням досвіду застосування в операції Обєднаних
сил/антитерористичній операції, у миротворчих операціях, а також під час проведення навчань.
Пашкова О.О.
ORCID: 0000-0002-6525-4613
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ
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ЗАХОДИ ВОЄННО-ІСТОРИЧНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВВНЗ (2017–2019)
З 2017 року заходи воєнно-історичної роботи (далі – ВІР) у ЗС України здійснюють відповідно до
щорічних Планів воєнно-історичної роботи у ЗС України, затверджених начальником Генерального штабу ЗС
України. Структурно плани ВІР включають 5 розділів: “Розробка проектів нормативно-правових актів
(документів) з організації та проведення воєнно-історичної роботи у ЗС України”, “Організація та проведення
воєнно-історичних досліджень”, “Розробка наукових праць (монографії, навчальні посібники та підручники)”,
“Проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів”, “Інші заходи воєнноісторичної діяльності” (заходи військово-патріотичного виховання, розвиток музейної та архівної справи).
Однією з форм військово-патріотичної роботи з курсантами ВВНЗ є проведення наукових, науковопрактичних та військово-історичних конференцій. Відповідно до Планів ВІР у військових навчальних закладах
у 2017 році було заплановано проведення 7 конференцій на воєнно-історичну тематику, у 2018 – 5, у 2019 – 6.
Зокрема, у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського щорічно проводиться
Всеукраїнська наукова конференція “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”, присвячена
військовій справі та діяльності військових формувань на теренах України від давніх часів до сьогодення.
Матеріали військово-історичних конференцій призначені для широкого кола читачів, у тому числі курсантів
вищих військових навчальних закладів. Крім того, організатори заходів дають змогу самим курсантам
опублікувати тези доповідей, зокрема за досвідом їх участі в антитерористичній операції/операції Об’єднаних
сил на Сході України. Окремий інтерес становлять курсантські конференції воєнно-історичного спрямування
(“Мужність та героїзм українських воїнів в антитерористичній операції на Сході України” – ХНУПС,
“Українське військо в боротьбі за державність (до 100-ліття подій Української національної революції)” –
НАСВ тощо). Водночас у 2018–2019 роках істотно збільшилась кількість семінарів і круглих столів. Якщо у
2017 році було проведено один семінар і два круглі столи, то відповідно до планів ВІР на 2018 році –
4 семінари, 4 круглих столи, у 2019 – 7 семінарів і 4 круглих столи. Окремої уваги у контексті військовопатріотичного виховання заслуговують семінари і круглі столи із залученням самих курсантів. Зокрема, у
2017 році у Харківському національному університеті Повітряних Сил було проведено 2 міжвузівські круглі
столи зі студентами і курсантами на воєнно-історичну тематику періоду Другої світової війни (“Друга світова
війна: сучасний погляд”), а також сучасної воєнної історії України (“Оборона аеропорту: історія героїзму та
уроки мужності”).
Особливої актуальності набули заходи військово-патріотичного виховання, визначені планами. План ВІР
на 2017 рік передбачав збір та узагальнення інформації про приклади мужності та героїзму
військовослужбовців ВДВ ЗС України в ході АТО на Сході України, виставку літератури “Сучасні герої
українського війська”, тематичні екскурсії “На сторожі конституційного ладу, життя та злагоди народу
України. Історія Збройних Сил України”, а також комплекс заходів, присвячених знаменним датам у воєнній
історії України, дням створення військових частин, які брали участь в АТО. План воєнно-історичної роботи на
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2018 рік передбачав уже 21 захід військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України,
а у тому числі курсантів ВВНЗ. У 2019 році цих заходів було заплановано менше, однак вони набули більш
практичного спрямування, зокрема: проведення фотовиставки героям Майдану, учасникам АТО на тему: “Ви
жертвою в бою нерівним лягли з любов’ю до свого народу”, організація виставок літератури в бібліотеках
гарнізонних будинків офіцерів, клубів військових частин “Сучасні герої українського війська”, тематичні
екскурсії “Історія боротьби за незалежність Українського народу. Історія ЗС України”, відкриття експозиції
“Герої серед нас”, присвяченої курсантам – учасникам АТО, організація роботи щодо присвоєння почесних
найменувань військовим навчальним закладам тощо. Зокрема, у 2019 році почесне найменування “імені героїв
Крут” було присвоєно Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації.
Ефективна воєнно-історична робота у Збройних Силах України неможлива без ретельного аналізу
виконаних заходів, їх результативності, ступеня залученості суб’єктів воєнно-історичної роботи тощо.
Потребують розроблення накази Міністерства оборони України про результати воєнно-історичної роботи у
Збройних Силах України для аналізу недоліків, що ускладнюють проведення тих чи інших заходів ВІР, та їх
усунення на етапі планування на наступний рік.
Полтавець Ю.С.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
ДОСВІД АТО (ООС) У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
За останні роки питання національної безпеки і оборони України стає вкрай актуальним, що, у свою
чергу, зумовлює Вище керівництво держави та Міністерство оборони України реформувати та удосконалити
систему військової освіти та кардинально змінити підходи до підготовки військових фахівців за досвідом
проведення АТО (ООС) та стандартами НАТО.
Ці підходи залишаються одним із пріоритетних напрямів у навчальному процесі НАСВ з підготовки
висококваліфікованих військових кадрів для потреб Збройних Сил України (далі – ЗС України).
Зокрема, в навчальному процесі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного активно використовують сучасний досвід країн НАТО та досвід війни на Сході України.
З 2015 року навчальні підрозділи НАСВ розробили комплект документів із організації освітньої
діяльності та навчально-методичне забезпечення, переглянули та склали навчальні плани-програми із
введенням елементів підготовки за досвідом війни на Сході України та збільшенням практичної складової з
35 до 60 відсотків.
На кафедрах НАСВ кардинально змінено формат практичної підготовки та польових занять із
використанням сучасного програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, новітніх систем, тренажерів,
навчально-тренувальних комплексів, а також зразків озброєння та військової техніки, що використовуються у
військових частинах (підрозділах) під час АТО (ООС).
Наприклад, на кафедрі тактики у програмах навчальних дисциплін відображені удосконалений досвід
тактики дій підрозділів, досвід з удосконалення бойової підготовки, застосування та удосконалення озброєння і
військової техніки, а використання системи MILES вже стало практично буденною справою, що дає змогу
курсантам підвищити індивідуальну підготовку, а також навчитися вправно діяти у складі підрозділу.
Під час проведення комплексних тактичних та тактико-спеціальних занять із курсантами відбулося
поєднання декількох дисциплін, наприклад, із тактики, топографії, тактичної медицини, вогневої підготовки,
вибухової справи, морально-психологічного забезпечення тощо.
Крім цього, важним аспектом є набуття досвіду та підвищення фахової та педагогічної майстерності усіх
командних ланок та науково-педагогічних працівників у зоні проведення АТО (ООС). Після їх повернення в
НАСВ узагальнюють досвід та матеріал, отриманий в районі проведення АТО (ООС), на підставі яких готують
пропозиції щодо їх використання у навчальному процесі, виконання науково-дослідних робіт та оперативних
завдань. Узагальнені практичні матеріали формують у вигляді рекомендацій, посібників та інформаційних
бюлетенів, де відображено досвід застосування сил і засобів ЗС України в ході АТО (ООС).
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Приходько Ю.І., к.пед.н., доцент
м. Київ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
Проблеми вдосконалення військової освіти на теперішній час зумовлені змінами у зовнішньому та
внутрішньому безпековому середовищі держави, потребою подальшого розвитку основних складових сектору
безпеки і оборони, сумісними з певними структурами країн-членів НАТО, а також необхідністю наближення
військової освіти в Україні до європейських освітніх стандартів з одночасним запровадженням кращого досвіду
з підготовки фахівців у військових навчальних закладах провідних країн світу.
До основних чинників та причин, що стримують розвиток військової освіти, на нашу думку, варто
віднести такі: падіння престижності військової служби та мотивації щодо її проходження громадянами України;
низький рівень проведення військово-професійної орієнтації молоді, національно-патріотичного виховання;
низька якість військово-професійного відбору кандидатів до вступу у вищі військові навчальні заклади (ВВНЗ);
нестійкість мотивів вступу певної частини кандидатів на навчання у ВВНЗ щодо подальшого проходженням
ними військової служби у ЗС України; повільне впровадження у військову освітню галузь основних складових
сектору безпеки і оборони, сумісних із відповідними структурами країн-членів НАТО; недостатня ефективність
управління військовою освітою на всіх її ієрархічних рівнях, впровадження системного контролю і моніторингу
якості освіти та освітньої діяльності ВВНЗ; недосконалість існуючої мережі ВВНЗ, навчальних центрів та їх
організаційно-штатних структур; низька ефективність реалізації політики внутрішнього та зовнішнього
забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ВВНЗ; недієва система відповідальності ВВНЗ за якість
підготовки військових фахівців; неповна відповідність змісту навчання військових фахівців сучасному досвіду
бойової та оперативної підготовки військ (сил), їх застосуванню у війнах, локальних конфліктах,
антитерористичних і міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки; повільне впровадження в освітній
процес сучасних інформаційних, інформаційно-комунікаційних і особистісно орієнтованих педагогічних
технологій; недостатня ефективність наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності ВВНЗ та їх інтеграції
з освітнім процесом, практикою військ; недосконалість системи конкурсного відбору офіцерів (особливо – з
досвідом бойових дій) щодо їх призначення на посади наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників, відсутність цілісної, дієвої системи соціально-економічних стимулів за результатами їхньої
наукової та науково-педагогічної діяльності у ВВНЗ; застарілість матеріально-технічної бази ВВНЗ, відсутність
достатньої кількості сучасних зразків озброєння та військової техніки, навчально-тренувальних систем і
комплексів, центрів моделювання.
Система військової освіти повинна адекватно реагувати на зміни у безпековій та оборонній політиці
держави шляхом коригування концептуальних засад, забезпечувати підготовку військових фахівців із високим
рівнем професіоналізму, компетентності, інтелектуального розвитку, лідерських якостей, загальної та
військово-професійної культури, здатних із високою ефективністю виконувати поставлені завдання щодо
захисту Вітчизни, розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого самостійного засвоєння нових
знань протягом військової служби, прийняття оптимальних рішень у нестандартних умовах.
Приходько Ю.І., к.пед.н., доцент
м. Київ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
Військова освіта як інституційна структурна складова незалежних, суверенних держав є однією з
ключових ланок, що визначають стан, боєздатність та основи поступального розвитку їх військової організації.
Вона забезпечує якість підготовки військових фахівців відповідно до сучасних вимог, миротворчих,
антитерористичних дій, сприяє відтворенню кадрового потенціалу збройних сил, зміцненню обороноздатності
держави. Виходячи з цього, особливої актуальності набуває проблема поглиблення та розширення наукового
супроводження розвитку військової освіти в Україні, узагальнення, систематизації, осмислення та
впровадження позитивного досвіду становлення та розвитку підготовки військових фахівців з вищою освітою у
навчальних закладах провідних країн світу.
Концептуальна спрямованість поглядів і дій щодо розвитку та функціонування військової освіти у
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провідних країнах світу має таку структурну побудову: національні інтереси держави; забезпечення
національних інтересів і національної безпеки держави; загальнодержавні вимоги до офіцерських кадрів;
закономірності та принципи військової освіти; цілі військової освіти; система військової освіти; фінансування
військової освіти; вимоги до підготовки військових фахівців; структура та зміст військової освіти; технології
підготовки військових фахівців; матеріально-технічна база військової освіти; контроль якості військової освіти;
моніторинг військово-освітньої діяльності, коригування процесу підготовки військових фахівців. Подібний
погляд на військову освіту як важливу складову сектору безпеки та оборони держав дає змогу відійти від
традиційного (корпоративного) підходу до військової освіти, що був пов’язаний в основному з військовими і
військово-технічними аспектами функціонування збройних сил та їх застосування.
У провідних країнах світу військова освіта вважається джерелом формування інтелектуального та
духовного потенціалу офіцерського корпусу, що забезпечує захист держави та її національних інтересів.
Загальними тенденціями розвитку національних систем військової освіти провідних країн світу в контексті
зазначених вище концептуальних поглядів є такі: реалізація задач збройних сил щодо забезпечення
національних інтересів і національної безпеки; розгалуженість мережі військових навчальних закладів,
навчальних центрів, полігонів із підготовки військових фахівців різних категорій і рівнів; опора на національну
культуру, традиції і кращий світовий досвід у підготовці офіцерських кадрів з лідерськими якостями; висока
ефективність управління підготовкою військових фахівців на всіх ієрархічних рівнях, виважена інтеграція з
цивільною освітою; випереджальний розвиток військової освіти щодо практики повсякденної діяльності
збройних сил; жорсткі вимоги щодо якості підготовки військових фахівців, особливо її практичної складової;
використання найсучасніших інформаційних, інноваційних технологій і досягнень науки в підготовці
офіцерських кадрів; неперервність і ступневість підготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців
різних категорій; всебічність і достатність інформаційного, фінансового та матеріально-технічного
забезпечення підготовки офіцерських кадрів; міжнародне співробітництво у військово-освітній сфері,
антитерористичній та миротворчій діяльності; вихід на світовий ринок військових освітніх послуг.
Соколіна О.В., к.філос.н.
Військовий інститут Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ЗС УКРАЇНИ ДО БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до Стандарту підготовки особового складу ЗСУ І – СТ – 4 “Індивідуальна підготовка
військовослужбовця з психологічної підготовки”, методи психологічної підготовки є систематизованою
сукупністю дій для вирішення визначених завдань або досягнення визначеної мети психологічної підготовки.
Методи психологічної підготовки поділяють на вербальні та практичні.
З погляду групового й індивідуального сприйняття, осмислення та закріплення в логічній пам’яті
важливе значення мають вербальні (словесні, мовні) методи – переконання, навіювання і психологічна
консультація:
– переконання (є цілісною системою словесно-наочного впливу на свідомість військовослужбовця і
загальну думку колективу, що забезпечує добровільне ухвалення наказів офіцера і перетворення їх на мотиви
поведінки воїнів. Переконання призначено забезпечити розумне, повне і точне сприйняття сутності завдання,
його кінцевих цілей і засобів його рішення);
– навіювання (спрямоване до підсвідомості військовослужбовця, розраховане на некритичне сприйняття
інформації і має на меті сформувати відповідні мотиви та вчинки, має на меті активізацію психічних резервів
людини, формування настанов на успішне подолання труднощів військової служби взагалі і сучасного бою
зокрема);
– психологічна консультація (комплекс заходів, що застосовуються для надання військовослужбовцям
психологічної інформації, емоційної підтримки й уваги до їхніх переживань, що допомагають прийняти
усвідомлене рішення та оцінити психологічні ресурси щодо бажаних поведінкових змін; допомоги, спрямованої
на усвідомлення впливу стрес-факторів, розширення самосвідомості та підвищення психологічної
компетентності, зміну ставлення до проблеми, підвищення стресової та кризової толерантності,
відповідальності, засвоєння нових моделей поведінки).
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Головне призначення цих методів полягає у тому, щоб викликати бажані зміни у психіці воїна і
психології колективу і на цій основі сформувати стійкі звички поведінки.
Практичні методи вбирають в себе принцип моделювання психологічних факторів (чинників) бою,
психологічні вправи і тренування, метод аварійних ситуацій, метод стресових впливів (дій), метод вольової
регуляції:
– психологічні вправи і тренування (система багатократних повторень спеціальних дій і вчинків, що
ускладнюються, з метою формування у воїнів необхідних особистісних якостей і підвищення психологічної
надійності колективу);
– метод аварійних ситуацій (який представляє собою сукупність прийомів і засобів, що моделюють
діяльність підрозділу та окремого військового фахівця у складних умовах (відмови технічних пристроїв і
озброєння, несправності засобів зв’язку та електроживлення, аварії і передумови до аварій тощо));
– метод стресових впливів, дій (який здійснюється за допомогою технічних і фізичних пристроїв, а також
електронно-обчислювальної техніки та дає змогу уявити будь-яку реальну ситуацію і визначити оптимальні
способи дій у ній окремих фахівців і військових колективів);
– метод вольової регуляції (систематичне та організоване розповсюдження серед військовослужбовців
психологічної інформації з метою формування у них розуміння закономірностей функціонування людської
психіки і поведінки людей в екстремальних умовах бойової обстановки, знання шляхів і способів управління
можливостями власної психіки та надання психологічної допомоги іншим військовослужбовцям).
Сторожик І.В.
Центральний
науково-дослідний
інститут
озброєння та військової техніки Збройних Сил
України, м. Київ
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО НАУКОВОДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Після розпаду СРСР, у перші роки незалежності України комплекс проблем, пов’язаних із будівництвом
ЗС України містив у собі найбільш складні і необхідні на той час завдання: розроблення нового і удосконалення
існуючого озброєння та військової техніки ЗС України, обґрунтування тактико-технічних вимог перспективних
зразків зброї, створення сучасної системи його випробувань, розробки основ його бойового застосування.
Існуючі на час розпаду колишнього СРСР науково-дослідні підрозділи у складі ВВНЗ МО України знаходились
у стадії переформування і здатні були взяти на себе тільки незначну частину завдань по окремих розрізнених
наукових напрямах в інтересах видів ЗС України.
Складний стан ЗС України на той час добре відомий. Спостерігалася нестача найбільш сучасних і
ефективних зразків ОВТ, а наявне озброєння і техніка швидко застарівали і потребували модернізації та
ремонту.
Вирішення цих проблем було можливим шляхом закупівлі окремих імпортних зразків і розроблення
принципово нового ОВТ в Україні. У цьому випадку прийняття рішень потребувало глибоких наукових
досліджень по їх обґрунтуванню і науковому забезпеченню спеціалізованими науковими колективами, які
володіли б методологією і відповідним досвідом. Як приклад, у структурах колишнього МО СРСР
розробленням ОВТ, її випробуванням займались 43 науково-дослідних інститути, чисельний склад яких станом
на 1 січня 1991 року складав більше 51 тис. науковців, із яких більше 20 тис. офіцерів. Окрім того, МО
колишнього СРСР володіло 23 науково-дослідними і випробувальними полігонами, штат яких складав більше
ніж 166 тис. осіб, із яких більше 31 тис. офіцерів-дослідників випробувачів. Безпосередньо заступнику МО з
озброєння були підпорядковані два НДІ чисельністю більше ніж 2 тис. наукових співробітників офіцерів. Вони
розробляли програми озброєння по видах ЗС і координували увесь процес розроблення і виробництва ОВТ.
Звичайно, Україна не могла орієнтуватися на кількісні показники колишнього СРСР, але і не мала підстав
відмовлятися від досвіду їх будівництва. Аналіз стану розвитку військово-технічного потенціалу держав
ближнього і далекого зарубіжжя показує, що у МО РФ військово-науковий потенціал на той час практично не
скорочувався. У його складі було 37 НДІ, де працювало близько 20 тис. науковців.
Не відбулося скорочення складу і чисельності науково-дослідних структур, зайнятих розробленням ОВТ
у МО США, Франції та Великобританії. У структурах заступників МО з озброєння там були і є не тільки НДУ,
але і військово-учбові заклади для підготовки фахівців із розроблення озброєння.
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Всього цього не мали ЗС України, оскільки вони не володіли повною мірою науковою базою для
самостійного розроблення озброєння і військової техніки за замкнутим циклом. Відсутність спеціалізованих
науково-дослідних структур, єдиної концепції з розвитку озброєння не давало змоги визначити практично
обґрунтовані шляхи вирішення проблем.
Тому для системного вирішення проблем озброєння, проведення фундаментальних прикладних і
пошукових досліджень із розроблення нового і удосконалення існуючого ОВТ ЗС України необхідно було
створити потужну НДУ замовника ОВТ з обґрунтування проблем розвитку ОВТ та з відповідним його
підпорядкуванням.
Цією установою у подальшому став ЦНДІ ОВТ ЗС України. Пропонований інститут мав не тільки
обґрунтовувати заходи з розролення нового і удосконалення існуючого озброєння і військової техніки, а й
здійснювати координацію зусиль наукових колективів МО, ЗС України, Академії наук, Міністерства освіти
України, промисловості країни у цьому напрямі.
Зараз ця НДУ являє собою потужну наукову організацію з власними науковими школами, у якій
працюють висококваліфіковані наукові кадри.
Томчук О.А.
Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
СОЦІООПИТУВАННЯ КУРСАНТІВ – УЧАСНИКІВ АТО ТА ООС
За останні роки події відбиття агресії Росії на Сході України є центральними у житті країни. Могутнім
фактором протидії агресії була і є волонтерська діяльність. Джерела з історії вивчення волонтерського руху
досить різноманітні. Потужним комплексом історичних джерел виступають матеріали “усної історії”.
У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проводилося
соціологічне опитування методом “усної історії”. Життєві історії більшості оповідачів, курсантів – учасників
війни на Сході України пов’язані з подіями пережитими на фронті. Розповіді про перебування на Сході України
й службу військовиків в умовах ведення бойових дій дозволяють доповнити розуміння сучасних подій. За
деякий час матеріали інтерв’ю із учасниками АТО та ООС стануть у нагоді при формуванні офіційної пам’яті
про збройний конфлікт, розпочатий агресією Російської Федерації проти України у лютому 2014 року. Задум
даного інтерв’ю полягав у записі спогадів та міркувань учасників бойових дій. Серед обраних респондентів
були як військовослужбовці, мобілізовані на військову службу, бійці добровольчих формувань, так і волонтери,
які перебували у зоні АТО з березня 2014 року й дотепер. При домовленості про запис організатори
дослідження пояснювали, що отриману інформацію буде використано винятково в науково-дослідних цілях, а
не для популяризації окремих сюжетів у ЗМІ.
Матеріали опитування курсантів – учасників АТО зберігаються у НАСВ. Інтерв’ю за розробленим
опитувальником проводили викладачі та науковці Академії. Поглиблене інтерв’ю з оповідачами – курсантами
НАСВ проводилися за такими блоками: біографічні дані, міркування про особисте ставлення до військового
конфлікту на Сході України та участь у ньому, уточнюючі запитання. Перед записом в оповідача запитували,
чи є окремі сюжети, до яких не варто звертатись під час розмови або ж вони відносяться до інформації з грифом
“таємно” й не підлягають розголошенню.
Розповідь про участь у збройному конфлікті займала домінантну частину інтерв’ю, хоча їй передували
окремі міркування про життя інформанта під час Революції Гідності, призову на військову службу, відрядження
в зону АТО тощо. При опитуванні свідомо інтерв’юери ставили мінімум питань для того, аби співрозмовник
міг самостійно відтворити своє бачення війни та її місце у власному житті. Принципово важливим для
характеристики морально-політичного стану воїнів є відповідь на запитання: “За що воюють хлопці на Сході
України? Якими, на Вашу думку, є їхні мотиви перебування там?”. Відповіді були наступними: “За мир і спокій
на всій Україні, за сьогоднішнє і майбутнє наших дітей, за свою землю”; “хлопці на Сході воюють за
незалежність нашої держави, адже всі ми патріоти своєї країни і вони навіть ціною свого життя будуть її
захищати до нашої перемоги”; “за неньку Україну, за те щоб сім’я була захищена, щоб українська людність не
страждала від насильства російського народу”; “мотив полягає у тому, що ми зобов’язані боронити кордони
нашої держави, нашу землю”; всі люди є особистостями, які переслідують свої цілі і мають свої мотиви.
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Харламов М.І., к.і.н., доцент
Національний університет цивільного захисту
України, м. Харків
ПІДГОТОВКА ПОЖЕЖНИХ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ РСЧА У 1928–1930 РОКАХ
З 1928 року в радянській армії тривали процеси розвитку справи боротьби з вогнем періоду НЕПу. При
цьому виокремлюється новий комплекс проблематичних аспектів у сфері пожежної безпеки військових частин
та об’єктів. В основному вони стосувалися сфери підготовки кваліфікованих спеціалістів по боротьбі з вогнем.
Червоноармійці, які протягом проходження строкової служби ставали професійними вогнеборцями,
звільнялися в запас, і не залишали при цьому достойну зміну армійських вогнеборців. Навчання пожежних
часто велося тільки власними силами фахівців військових частин і тільки згідно з інструкціями, виданими
різноманітними відомствами Робітничо-Селянської Червоної Армії.
У військових формуваннях на початку досліджуваного періоду активізуються процеси підвищення
кваліфікації вогнеборців-військовослужбовців. Для цього у призовних комісіях виділяли спеціалістів
вогнеборчої сфери та намагалися направляти останніх до частин РСЧА, у яких був дефіцит вогнеборчих кадрів.
В анкетах призовника юнаки мали вказувати свою пожежну спеціальність та стаж роботи. Служба в військових
частинах радянського союзу, в тому числі і на території УСРР, для пожежних розглядалася як своєрідний
період професійного становлення. Після служби вони могли продовжувати службу у якості спеціалістіввогнеборців у різних сферах народного господарства як України, так і інших республік СРСР.
Навчання справі боротьбі з вогняною стихією у армії “робітників та селян” мало два періоди – зимовий
та літній. Воно поєднувалося із загальним несенням військової служби. Між пожежними регулярно відбувалися
змагання з пожежної справи. Кращі воїни отримували призи у вигляді книг та інших подарунків. Рядові
військові пожежні під час несення служби могли досягти посади помічника брандмейстера пожежної команди
військової частини. Серед них проводилися змагання, які проявлялися у кращому знанні пожежної справи,
оволодінні вогнеборчою технікою та теоретичними знаннями. Після демобілізації червоноармійці, які були
вогнеборцями, дуже цінувалися на ринку фахівців з пожежної справи як більш дисципліновані та досвідчені
кадри.
Для ліпшої організації вогнеборчої справи на окремих об’єктах радянської армії найбільш
кваліфікованих та здібних солдатів-вогнеборців могли залишати в частинах на понадстрокову службу навчати
недосвідчених бійців молодших призовів. Їм часто надавали спеціальні пільги та платили більшу заробітну
платню.
З 1928 до початку 1930-х років пожежна охорона на військових об’єктах тривала на основі договорів між
військовим відомством та Наркоматом внутрішніх справ УСРР. Професійні пожежні у містах подекуди
допомагали армійцям у випадку необхідності. Для навчання вогнеборців у військових частинах могли залучати
цивільних спеціалістів зі справи боротьби з вогняною стихією. Червоноармійці, які були членами армійських
пожежних дружин, іноді отримували можливість проходити так зване “стажування” у міських професійних
пожежних командах, виїжджали на місця загорянь разом із міськими вогнеборцями. Комунальні професійні
пождружини могли проводити спільні бойові навчання з військовими на армійських складах, аеродромах і
інших подібних об’єктах. Але вже з 1931 року така практика була фактично припинена. Пожежна справа
передавалася від Наркомату внутрішніх справ УСРР до Наркомату комунального господарства УСРР.
Циркулєнко А.М.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків
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ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ОБОРОНИ В ТАНКОВИХ БОЯХ
ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Аналізуючи досвід фронтовиків оброни в танкових боях під час Другої світової війни, то найкращим
способом ведення оборонного бою вони виділяють дії із засідок. Для засідки вони вибирали відповідну
місцевість, де розташовувалися вогневі засоби піхоти (протитанкові знаряддя, кулемети, стрілки), і в їх
(піхотні) бойові порядки украплювали танкові засідки. Засідку ставили по 2–3 танки, розташовуючи їх у межах
зорового і вогневого зв’язку однієї засідки від іншої.
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Танкова засідка – засідка із застосуванням танків, завчасне і ретельно замасковане розташування
танкового формування на найбільш вірогідних шляхах руху супротивника в цілях його розгрому раптовим
ударом, знищення бойової техніки і захоплення полонених. Танкові засідки можуть бути організовані як
поодинокими танками (екіпаж), так і танковими ротами, посиленими ротами автоматників і саперів. Місце для
засідки вибирали на вірогідних шляхах руху танків, знарядь і автомашин супротивника. Місце засідки повинне
мати укриття із землі і повітря. Найкращими місцями для засідок будуть:
дрібні кущі, розкидані по полю, але закривають по висоті танк;
зворотні скати висот, із-за яких висовувалася б лише вежа танка і по сторонах були б стоги, копиці сіна,
що приховують місцерозташування танка;
на важливих напрямах завжди бажано мати можливо далекий обстріл до 1–1 1/2 кілометрів, а на
другорядних напрямах – 200–300 метрів.
Засідки не повинні себе виявляти і тому не стріляють по розвідці супротивника. По ній ведуть вогонь
спеціально виділені вогневі засоби. Найкращим способом ведення вогню із засідок є стрільба з місця впритул
на коротких дистанціях, зі швидким перенесенням вогню по важливих цілях, з частою зміною своєї вогневої
позиції і непомітним, швидким переходом на нову, запасну позицію для відкриття вогню звідти. Коли є час,
танки, як правило, мають бути обкопані з облаштуванням зручного виїзду назад. На виїзди потрібно звертати
найсерйознішу увагу, щоб танк не буксував на виїзді. Сам танк і виїзд мають бути добре замасковані.
Усі танкісти мають знати, де розташовані засідки. Начальники мають право вимагати від танків засідки
допомоги вогнем при атаці танками супротивника піхоти. Кожен танковий начальник, який організував засідки
зобов’язаний мати спостережний пункт, з якого повинен бачити місця розташування засідки, з тим щоб вчасно
висилати пересувний резерв – допомога засідкам танкам при нападі великих сил супротивника. Танкісти, які
перебувають у засідці, мають знати усі варіанти у веденні вогню і свою роль у цьому. При зміні вогневої
позиції у засідці танки міняють їх по черзі, підтримуючи один одного вогнем. Коли німці намагалися наскочити
на позиції наших в лоб або на будь-який з флангів, вони незмінно зустрічали вогонь піхоти, засідки танків і
удари з глибини цієї ударної групи. Завдяки такій системі розташування засідок і основним силам танків,
перемагали німців, незважаючи на їх явну перевагу в чисельності танків.
Шатілов Є.В.
Національний
військово-історичний
України, м. Київ
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КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗКУЛЬТУРИ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ У 1920-х рр. В УСРР
Дослідження, присвячені історії спорту та фізичної культури в Україні, досі залишаються рідкісним
явищем і прерогативою співробітників фахових фізкультурних наукових та навчальних закладів.У той же час
специфічний аспект використання спорту для підготовки військових майже зовсім не підіймався як у
середовищі іноземних фахівців (М. О’Махоуні, Дж. Ріордан), так і серед вітчизняних дослідників (Є. Хоменко).
Разом з тим саме 1920-ті рр. стали визначальними у визнанні важливої ролі спорту у підготовці
військовослужбовців, впровадженні широкого переліку спортивних змагань, методик у Червоній армії. Мета
доповіді – розглянути основні аспекти впровадження фізкультури у військах, їхнє ідеологічне обґрунтування і
конкретні інструменти фізкультурної роботи, що використовувались у той період.
Ще з часів формування радянської держави спорт розглядався як важливий аспект формування “нової
людини”, що стало головною метою радянської соціальної політики. Робота у цій царині проводилась
Всевобучем, що функціонував при комсомолі і був організацією, що відповідала за допризовну підготовку
майбутніх солдатів Червоної армії. Надзвичайно важливим для розуміння ролі, яку відводили спорту (на
початку 1920-х рр. дедалі частіше використовувався радянський аналог – слово “фізкультура”, призначене
відокремити “буржуазні практики від соціалістичних”), є виступ В. Леніна на з’їзді комуністичного союзу
молоді у 1920 році, де він проголосив два головні аспекти радянської фізкультури – сприяння трудовим
звершенням та підготовка до збройного захисту батьківщини. На початку 1920-х років спостерігається початок
активної фізкультурної роботи: у головному спортивному журналі УСРР “Вісник фізичної культури і спорту”
існує окрема рубрика “Спорт у Червоній армії”, де вміщуються методичні матеріали, репортажі зі змагань та
спартакіад. Перша половина 1920-х років у впровадженні фізкультурних практик була плюралістичною – спорт
бачили засобом розвитку організму і надавали менше ідеологічного навантаження, дуже популярними були
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командні види спорту, зокрема футбол, який служив для свого роду “тімбілдінгу” серед військовослужбовців
підрозділу. Друга половина 1920-х років менше сприяла вільному розвитку спорту в армії – антифутбольні
кампанії серйозно підірвали престиж футболу, а воєнна істерія сприяла посиленню культивування видів спорту
з практичним значенням – видів легкої атлетики, стрільби, кінної виїздки.
У цілому, фізична культура у Червоній армії розглядалася як важливий інструмент не тільки для
загальної фізичної підготовки військовослужбовців, а і як засіб налагодження взаємодії і зв’язків серед
підрозділу і обов’язково несла ідеологічне навантаження. На культивування окремих видів спорту часто-густо
впливали зовнішні фактори і сторони суспільно-політичного життя в СРСР того періоду.
Шевченко Т.В., к.ю.н.,
Гурбач А.О.
Харківський
національний
внутрішніх справ, м. Харків
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
Екстремальні ситуації давно стали предметом вивчення різних галузей науки. Але незважаючи на це,
вирішення всіх проблем, пов’язаних із цим, далеко від звершення вивченості. Кожна екстремальна ситуація
індивідуальна і має свою особливість. Кожна з них особливим чином впливає на об’єкт прямим або непрямим
шляхом, викликаючи різні за часом психічні фізіологічні стани. Тому не можна передбачити як поведе себе
людина в тій чи іншій ситуації, і взагалі чи зможе вона взагалі що-небудь зробити.
Учасники багатьох екстремальних ситуацій констатували, що вони впадали в стан ступору, не реагуючи і
не маючи можливості фізично діяти. Екстремальні ситуації зустрічаюся дуже часто, починаючи від
автокатастрофи до породних катаклізмів.
Головною метою вивчення екстремальних ситуацій є не тільки визначення природи їх виникнення, а й
механізмів, здатних вплинути на ефективні дії людини у цих ситуаціях. Для вирішення цієї проблеми фахівці
дедалі частіше звертаються до розроблення засобів, форм і методів, що сприяють підготовці людини до
екстремальних ситуацій, під час яких у небезпеці не тільки його здоров’я, а й життя.
На перших порах вивчення вчені розглядали екстремальні ситуації як щось, що загрожує життю і
здоров’ю людини. Але подальші експерименти показали, що спортивні змагання, особливо різні види
контактних боїв, впритул наближаються до екстремальних ситуацій. Після такого відкриття стало можливим
підготувати людину до ефективних дій екстремальних ситуаціях. Підтвердження цьому було отримано при
вивченні великого числа випадків, коли колишні або діючі спортсмени не тільки самі рятувалися у ситуаціях,
де гинуло більшість людей, а і завдяки своїм діям рятували велику кількість людей.
В основі спортивних методик знаходиться педагогічний вплив на психіку через виконання різних
фізичних завдань, пов’язаних із максимальною мобілізацією всіх внутрішніх якостей. Люди багатьох професій
потрапляють в екстремальні ситуації, але найчастіше потрапляють співробітники поліції.
Підготовка співробітників правоохоронних органів до дій в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з їх
професійною діяльністю, можлива за умови дотримання основних принципів дидактики: сталості, поступовості
та адекватності, що в повній мірі може бути реалізовано на практичних заняттях з фізичної підготовки. З
обов’язковою умовою, що завдання, які виконують співробітники, вимагатимуть від них мобілізації внутрішніх
сил, напруженість вправ буде відповідати рівню підготовленості особового складу, а вправи будуть раз за разом
ускладнюватися.
Для збільшення інтенсивності вправ, спрямованих на формування якостей, необхідних для ефективних
дій в екстремальних ситуаціях, необхідно розробити періодизацію вправ. В основі такої періодизації має
лежати психологічна напруженість завдань, складність вибору дій і кількість затрачених фізичних сил.
Таким чином можна зробити висновок, що в умовах проведення практичних занять з фізичної підготовки
та змаганнях можливо виховати у співробітників поліції навички ефективної дії в екстремальних ситуаціях.
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Шелестак Л.Р.
Львівський
національний
імені Івана Франка, м. Львів
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ВІЙСЬКОВІ КАФЕДРИ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ТА ЛЬВІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ У ВИСВІТЛЕННІ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРЕСИ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ (1944−1991)
Питання вишколу офіцерів запасу на військових кафедрах цивільних вищих навчальних закладів в
Україні у другій половині ХХ ст. в українській історичні науці мало досліджене. Відтак, основну інформацію
до студії ми черпаємо із опублікованих та неопублікованих джерел, спогадів випускників і викладачів вишів та
преси.
Наша мета – на основі вишівських газет дослідити, проаналізувати та оцінити діяльність військових
кафедр, військовий вишкіл студентів та їхнє ставлення до цього навчання, зробити порівняння роботи кафедр,
зважаючи на специфіку інститутів. У роботі розглянемо діяльність військових кафедр Львівського державного
університету ім. Івана Франка (тепер – Львівський національний університет ім. Івана Франка) та Львівського
політехнічного інституту (тепер – Національний університет “Львівська політехніка”) від моменту їх
сформування до 1991 р. у висвітленні друкованих видань вишів: університетської щотижневої газети “За
радянську науку”, що виходила упродовж 1948−1990 рр., та інститутського щотижневика “Радянський
студент”, що виходив від жовтня 1946 р. до 1990 р. Студентська преса, як і вся періодика радянського періоду,
відображала суспільно-політичний лад держави. Однак, попри ідеологічну заанґажованість, преса висвітлювала
передусім студентське життя та є важливим джерелом для дослідження навчальної та наукової діяльності
вишів, студентського дозвілля та побуту, художньої самодіяльності, фізичної культури та військовополітичного виховання.
Отже, дослідивши газетні статті, що стосуються діяльності військових кафедр, проглядається певна
тематика. Характеристика матеріальної бази кафедр, навчальний процес та екзаменаційна сесія, організація
офіцерами кафедри табірних зборів студентів та, власне, навчання студентів у військах. Звертаємо увагу, що
таку інформацію здебільшого подає лише університетська газета, тоді як видання Політехнічного інституту
загострює увагу на матеріальній базі кафедри.
Газетні публікації стають важливим джерелом до просопографічного дослідження та аналізу офіцерів
військових кафедр. У них ми знаходимо біографічні довідки на працівників, їхні спогади про певні події
минулого та їхні фотографії.
Цікавими для академічної спільноти того періоду були статті про роботу секцій ДТСААФ. Вони
зустрічаються чи не у кожному номері студентської преси. У газетних нарисах найкраще охарактеризована
політико-пропагандистська та військово-патріотична робота військових кафедр. Офіцери виконували роль
популяризаторів мілітарних знань серед студентів. Так, окрім навчального процесу, студенти черпали
інформацію про військові досягнення в державі із преси. Зауважуємо на широкій тематиці цих публікацій:
інформація про військових конструкторів та техніку, про радянські воєнні операції в ході Другої світової війни,
історію армії, організацію зустрічей із ветеранами війн, а також про поїздки із студентами місцями воєнних дій
радянської армії, які дуже віталися самими студентами.
Простежуємо зміни у ставленні студентської молоді до військового навчання на тлі суспільнополітичних зрушень кінця 1980-х рр.: антивоєнні віяння та студентські мітинги в Україні та в інших союзних
республіках. Зауважуємо, що газета Університету набагато краще висвітлює боротьбу студентів проти
військового навчання та спроби університетської військової кафедри пошуку компромісу із студентами, тоді як
в Політехнічному інституті ця проблема не була настільки гострою, оскільки, на думку автора, військова
кафедра інституту готувала офіцерів технічних спеціальностей.
Загалом, студентські газети різнобічно висвітлюють діяльність досліджуваних військових кафедр та є
важливим джерелом для подальших наукових пошуків.
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Секція 5
Ясинська В.С., к.політ.н., доцент
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

РОЛЬ ЖІНОК В АРМІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА
Однією з основних соціальних тенденцій у суспільстві є зростання ролі жінок у науці, економіці,
політиці. Не залишилися осторонь від цього процесу й збройні сили. Попри всі складнощі військового життя,
жінки аж ніяк не поступаються чоловікам у прагненні присвятити себе захисту Вітчизни. Військовий конфлікт
на українській території спонукає державу ретельніше поставитися до питання інтеграції жінок у збройні сили,
що потребує особливої уваги.
Американська дослідниця Меді Сігел у своєму дослідженні “Військові ролі жінок: минуле, теперішнє чи
майбутнє?” виокремила три групи чинників, що спричиняють інтеграцію жінок в армію: зміни збройних сил,
зміни соціальної структури суспільства та зміни культури. Під змінами у збройних силах дослідниця розуміє
зміну концепції національної безпеки, воєнної технології, організаційної структури армії, призначення
збройних сил та політики рекрутування військовослужбовців. Зміна соціальної структури суспільства полягає у
тому, що протягом останніх десятиліть жінки активно вийшли на ринок праці та публічну сферу. До
культурних факторів Сігел відносить зміни культурних цінностей по відношенню до ролі жінки в західних
суспільствах та популярність ліберального принципу рівності прав і можливостей.
Дійсно, участь жінок у військовій діяльності довгий час викликала суперечки. Аргументи противників
гендерної рівності головним чином стосувалися фізичної та психологічної неспроможності жінок проходити
військову службу, проблеми забезпечення згуртованості, боєготовності та підтримки морального духу загону.
Але подібні аргументи неодноразово спростовувалися. Міжнародниq досвід доводить: за умови однакової
підготовки жінки так само ефективно виконують свої обов’язки, як і чоловіки. До того ж, не кожний чоловік –
хороший солдат. Узагальнена інформація про стан військової дисципліни свідчить, що саме жінки становлять
найменшу частку порушників. За відгуками безпосередніх начальників, вони більш відповідальні, організовані
та дисципліновані. Результати соціологічних досліджень, проведені за останні 10 років, доводять, що саме
жінки-військовослужбовці найбільш старанно виконують службові обов’язки, уважніші, відповідальніші та не
поступаються професіоналізмом чоловікам.
В арміях різних країн-членів НАТО жінки мають можливість служити практично за всіма військовими
спеціальностями і мати рівний з чоловіками кар’єрний ріст. В Австралії з 2011 року вже немає жодних
обмежень для жінок на будь-яких посадах, а у Норвегії аналогічний закон ухвалено ще 1985 року. Проте всі
показники “б’є” Ізраїль – 34% загальної чисельності ЦАХАЛ є саме жінки. Найвідомішим підрозділом в
ізраїльській армії є створений 2004 року жіночий батальйон “Каракаль” (піщана рись).
В Україні нині 10,6% Збройних Сил складають жінки. Це дуже близько до середнього показника армій
НАТО, який складає 10,9%. У Збройних Силах України працюють і проходять службу близько 57 тисяч жінок.
Із них більше 27 тисяч мають військові звання, майже 3,5 тисячі – офіцерські. Майже 10 тисяч жінок є
учасницями бойових дій на Сході України. Жінки захищають Україну у війні проти російської агресії як
кулеметниці, снайперки, гранатометниці, водії бойових машин, медичні працівниці тощо.
Завдяки співпраці з НАТО, реалізації євроінтеграційного курсу України змінюється і гендерна політика в
Збройних Силах України. Так, у 2016 році було розширено перелік військових професій для жінок. З 27 жовтня
2018 року набув чинності Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в Збройних Силах України та інших
військових формуваннях”, завдяки якому віднині жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із
чоловіками. У 2019 році дівчата вперше мають можливість вступати до військових ліцеїв.
Україна входить до числа держав із найвищою кількістю військовослужбовців-жінок. Тому б здавалося,
що для жінок в армії мають бути створені найсприятливіші умови. Але на сьогодні Україна знаходиться лише
на початку шляху до гендерної рівності в армії. Однак не можна не відмітити бажання української влади
рухатись у цьому напрямі. Принаймні, на законодавчому рівні створені всі умови для участі жінок у
військовому житті країни на рівні з чоловіками. Залишилось лише дотримуватись прийнятих законів і не
забувати, що ключове слово тут – рівність.

165

Секція 6
СЕКЦІЯ 6.
АВІАЦІЯ УКРАЇНИ: ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Голда М.А.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ЗАРОДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЛЬОТЧИКІВ
ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
На початку двадцятого століття саме на території України було зародження військової освіти для
майбутніх військових льотчиків. Історія розвитку військової освіти в напрямі підготовки фахівців військових
льотчиків розпочалась біля міста Севастополь. Навчання в Севастопольській школі авіації розпочалося
14 листопада 1910 р.
Пілотування літаків того часу можна назвати випробувальними тому, що на той час інструкцій і настанов
не існувало. Матеріальна база авіаційної школи на той час складалася з трьох парусинових, одного дерев’яного
ангарів, двох сигнальних щогл для визначення сили вітру і сигналізації пілотажу, а також будівлі школи. Також
до складу навчального закладу входило вісім аеропланів.
1 червня 1912 р. польоти на Куликовому Полі були зупиненні. Школу переміщено за 25 кілометрів
північніше Севастополя. Таке рішення було прийнято, виходячи з вигідного у фізико-географічному
відношенні розташування майбутнього аеродрому та виходу до моря для підготовки льотчиків для воєнного
морського флоту.
Заняття у навчальних класах офіцерської школи воєнних льотчиків проводилися по 5 днів на тиждень.
Навчальні дисципліни, що викладались, були наступні: тактика повітряного бою, теорія авіації, двигуни
внутрішнього згорання, топографія, балістика і основи бомбометання, фотографічна топографія і аерологічні
спостереження.
У зв’язку з неможливістю одночасно проводити заняття з великою кількістю майбутніх льотчиків було
прийнято рішення створення ще двох відділень у Сімферополі та Бельбеку.
Починаючи з січня 1913 р., відбір і підготовку льотчиків у школі було змінено. Кандидатів для навчання
відбирали з найбільш підготовлених офіцерів як в знаннях тактики, так і в технічному відношенні. Також для
прийому у школу було прийнято обов’язкове проходження медичного огляду. Для майбутніх пілотів було
встановлено вікові обмеження. Відповідно до них пороговий вік становив: для воєнного льотчика 35 років, для
начальника авіаційного загону 50 років; для командирів і штаб-офіцерів авіаційних рот 55 років.
У цьому ж році Генеральним штабом була розроблена інструкція щодо порядку проведення занять.
Відповідно до неї майбутні льотчики мали до початку польотів пройти курс, що включав основи аеродинаміки,
метеорології, авіаційної техніки тощо.
Практична частина навчання поділялася на чотири етапи. На першому етапі вчили літати з інструктором,
той, хто навчався, був у якості пасажира. Протягом другого етапу той, хто навчався, здійснював самостійні
польоти по колу, кількість яких визначалася його спроможностями до засвоєння льотної справи. На третьому
етапі майбутні льотчики здійснювали пілотування літальних апаратів із пасажирами, опановували польоти на
висоті до 1000 метрів, а також планування з вимкнутим двигуном. На четвертому етапі майбутній льотчик
набував навичок здійснення поза аеродромних польотів і ведення повітряної розвідки. Після закінчення
теоретичного та практичного курсу навчання для отримання звання воєнного льотчика було необхідно здати
екзамен.
Отже, виходячи з вищевикладеного матеріалу, можна зробити висновок, що створена авіаційна школа
розвивалася дуже швидко. Це було пов’язано з великим інтересом до авіації у той час, а також із широким
застосуванням авіації у військах.
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Секція 6
Демяненко В.Т.,
Демяненко К.В.
Вороновицький музей історії
космонавтики, м. Вінниця

авіації

та

ВОРОНОВИЦЬКИЙ МУЗЕЙ ЯК ЦЕНТР ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ
Уже майже півстоліття у колишньому маєтку Грохольських–Можайських музей історії авіації та
космонавтики у Вороновиці гостинно відчиняє двері для відвідувачів. Поєднання чудової архітектури кінця
ХVIII ст., зародження повітроплавання середини ХІХ ст., сучасна авіація та космонавтика ХХ ст. є особливим і
привабливим місцем для туристів з усіх куточків України і з-за кордону.
У 2016–2017 рр. проведено ремонтно-реставраційні роботи в рамках проєкту “Туризм – запорука
динамічного соціально-економічного розвитку сільських громад”, що фінансувався Європейським Союзом.
Відновлення палацу сприятиме подальшому розвитку туристично-музейної справи на теренах подільського
краю.
У рамках освітніх програм на азі музею проводяться цікаві заходи для учнів, музей бере на себе певну
ініціативу в навчальних програмах та допомагає дітям і молоді отримувати знання й розвиватися.
Співпрацює музей із Вінницьким обласним центром технічної творчості учнівської молоді, на базі музею
відбуваються змагання з авіамодельного спорту, проводяться демонстраційні польоти авіа- і ракетомоделей,
проведено радіоекспедицію “Батьківщина авіації” – 190 річчя з дня народження О.Ф. Можайського.
Створено рекламний, 25-хвилинний слайд-фільм по експозиції музею та основних заходах.
Створено новий дизайнерський проєкт “Музей майбутнього” – 2018 рік, нової рекламної відеопродукції,
програмування, у тому числі ігрових розважальних та інтерактивних програм і комп’ютерних іграшок, ігрових
майданчиків та нових екскурсійних маршрутів по камінним, арочним підвалам, горищам, де все дерев’яне
сплетіння без єдиного гвіздка.
У травні 2019 р. участь у конкурсі культурно-мистецьких проєктів “Малі міста – великі враження”, в
рамках якого підготовлено проєкт “Культурна спадщина в інноваціях”, яким передбачено проведення
фестивалю авіа- та ракетомоделювання, виготовлення проморолику, поліграфічної продукції та проведення
інших заходів.
Отже, музей продовжує втілювати свою місію – бути простором для обміну історичним досвідом між
поколіннями, майданчиком історичної освіти.
Кабачинський М.І., д.і.н., професор
Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький
АВІАЦІЯ НА ОХОРОНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Організація авіаційного прикриття ділянок державного кордону передбачає різнопланову підтримку дій
підрозділів охорони державного кордону та Морської охорони, а також виконання низки інших завдань. Але
основна цінність використання авіації є, звичайно ж, у тому, що з її допомогою з’являється можливість
оперативно реагувати на порушення прикордонного законодавства і, за наявності відповідної кількості та типів
авіаційної техніки, вести цілодобовий моніторинг. Ці позитивні якості авіації прикордонники побачили вже
давно й почали активно використовувати її в охороні державного кордону.
Так, прикордонна авіація почала створюватись в СРСР ще у 1932 р. Тоді на її озброєння почали
поступати літаки МБР, Р-5, У-2.
У 1933–1934 роках в прикордонних військах (далі – ПВ) почали формуватись авіаційні загони
(Петропаловськ-Камчатський, Мінськ, Харків, Грозний, Мурманськ, всього було створено 17 авіаційних
частин). У 1935 р. з’явились окремі авіаційні ескадрильї (далі – ОАЕ). До кінця 1936 р. в ПВ було 4 ОАЕ і
8 окремих авіаційних загонів.
У 1952 р. вирішено застосовувати у прикордонній службі вертольоти, а перший Мі-1 надійшов на
озброєння в 1955 р.
У 1970-х роках авіаційний парк значно оновлюється і прикордонниками починають використовувати
літаки Ан-24, Ан-26 і вертольоти Мі-8 та Мі-24.
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Авіація Прикордонних військ України (далі – ПВУ) створюваласz на базі 24 ОАЕ військ
Червонопрапорного Західного прикордонного округу КДБ СРСР, яка входила до складу 26-го прикордонного
загону з місцем базування в м. Одесі, аеродром “Шкільний”. До складу військової частини входили два загони
літаків Ан-24 та Ан-26 (1 літак Ан-24 з постійним базуванням в аеропорту Жуляни м. Київ) і дві ланки
вертольотів Мі-8.
У ПВУ прикордонну авіацію почали активно розвивати. У 1991 р. для охорони кордону було залучено
4 літаки (Ан-24, Ан-26, Ан-72) і 11 вертольотів (Мі-8Т, Ка-27). У 1993 р. були створені 25 Луцька та
26 Харківська ОАЕ. Тоді ж прикордонникам було передано 20 вертольотів Мі-8Т, що розширило їхні
можливості та коло виконуваних завдань.
Однак проблеми 90-х загальмували цей процес. На початку 2003 р., у переддень реформування ПВУ в
Державну прикордонну службу України (далі – ДПСУ) справних літаків залишалось 3 од. (Ан-24 і Ан-26,
Ан-72П), вертольотів Мі-8Т – 6 од, інші потребували капітального ремонту вузлів і агрегатів. Уся техніка
знаходилась на озброєнні двох ОАЕ ПВУ – Одеської і Харківської, Луцьку ОАЕ скоротили в 2000 р.
Покращення економічної ситуації в країні й особливо російська агресія внесли корективи в систему
розвитку прикордонної авіації, зокрема через оновлення парку авіаційної техніки та її модернізації, підвищення
льотної майстерності персоналу. На сьогодні прикордонна авіація ДПСУ має у своєму складі 9 патрульних
літаків, 7 вертольотів, 12 безпілотних комплексів (36 БпЛА “Spektator-M”) літакового типу та 27 безпілотних
апаратів мультикоптерного типу. Ще кілька літаків і вертольотів ремонтуються і модернізуються.
Відпрацьовано питання щодо постачання ще 20 БпЛА і 24 легких патрульних вертольотів Н125 компанії
“Аіrbus”. Підготовлено: 10 екіпажів літаків “Diamond”; 6 екіпажів вертольотів та 35 спеціалістів
обслуговування та експлуатації БпАК.
Корольов С.С., к.і.н., доцент
Військово-юридичний інститут Національного
юридичного інституту імені Ярослава Мудрого,
м. Харків
ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ РЕАКТИВНОЇ АВІАЦІЇ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
За часів час Другої світової війни технічний прогрес в області військової техніки зазнав великого
розвитку. Особливі досягнення продемонструвала саме військова авіація. Правомірно стверджувати, що
фактично під час Другої світової війни відпала необхідність у використанні поршневих літаків і була
започаткована ера реактивної авіації. Деякі екземпляри з наукових розробок, які з’явилися в даний період, стали
прообразом для сучасних зразків авіаційної техніки.
Так, з липня 1941 року в СРСР почали терміново розробляти винищувач-перехоплювач із ракетним
двигуном для прикриття особливо важливих державних об’єктів. Даний проєкт отримав назву “БІ”. При появі
літаків противника він мав швидко злетіти, наздогнати і знищити ворога в першій атаці, а після закінчення
палива, використовуючи запас висоти і швидкості, спланувати на посадку.
Проєкт “БІ” відрізнявся надзвичайно економічною вартістю його виробництва. Уся конструкція
виконувалася з клеєної фанери. З металу робили тільки раму двигуна, захист пілота і шасі. Розрахункова злітна
маса становила 1650 кг при масі порожнього апарату 805 кг. Запас палива на борту забезпечував роботу
двигуна менше двох хвилин.
15 травня 1942 “БІ-1” успішно здійснив свій перший політ, який тривав 3 хвилини на швидкості
400 км/год і при швидкості набору висоти 23 м/с. Але 27 березня 1943 р. при розгоні до швидкості 800 км/год
на висоті 2000 м третій дослідний екземпляр самовільно перейшов у пікірування і врізався в землю. Під час
цього польоту загинув пілот-випробувач. Комісія, що розслідувала обставини катастрофи, не змогла встановити
причини затягування літака в піке і у підсумку проєкт “БІ” закрили, а всі перехоплювачі, що знаходилися на
стадії будівництва, знищили.
Слід зазначити, що так звана “технологічна культура” в авіаційній промисловості СРСР значно
поступалася аналогічній у західних країнах і характеристики серійних літаків часто мали більш низки
технологічні характеристики, ніж їх дослідні зразки. При цьому така ситуація в нацистській Німеччині не
представлялася можливою. Наприклад, в 1943 р. коліматорні приціли на літаку-винищувачу Як-9 були замінені
на абсолютно примітивні кільцеві ВВ-1, що представляли собою рамку з перехрестям, виконану з дроту, і
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мушку, яка була встановлена на капоті винищувача. Проте бойові льотчики сприйняли таку “примітивізацію”
позитивно, оскільки вітчизняні коліматорні приціли були дуже низької якості.
Таким чином, керівництво СРСР пішло по шляху нарощування кількості літаків і пілотів на шкоду
якості, що негативним чином позначилося на подальшому ході бойових дій, та обумовило певне відставання від
провідних держав того часу у розвитку авіаційної промисловості, що зберігало тенденцію на значний проміжок
часу.
Лозинський А.Ф., к.і.н.
Львівський державний університет
життєдіяльності, м. Львів

безпеки

ВІЙСЬКОВА АВІАЦІЯ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
Розбудова військової авіації наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. стала потужним стимулом розвитку
авіатехніки. У цей час формується розвідувальна, бомбардувальна, винищувальна, штурмова авіація,
з’являються багатомоторні аероплани. У роки Першої світової війни (1914–1918) авіація стала учасником
багатьох наступальних і оборонних операцій на фронтах.
Австрійський уряд вперше задіяв аеростати ще у 1849 р. при облозі Венеції. Під час австро-прусської
війни 1866 р. дирижаблі планували використати при обороні Відня. У 1890 р. у Відні організовується аероклуб
з навчання на повітряних кулях. Слухачами курсів стали офіцери Генерального штабу збройних сил АвстроУгорщини. У 1895 р. аероклуб реорганізовано у Цісарсько-королівське Військово-аеронавтичне управління.
Цього ж року повітряну кулю вперше застосували на військових маневрах, а також встановили із захисною
метою в гарнізонах Перемишля і Кракова. Напередодні Першої світової війни на озброєнні в армії знаходилось
12 повітряних куль, з яких вісім призначалися для майбутньої війни з Росією, а чотири зосереджувалися на
Балканському напрямку. Проте ці засоби ведення воєнних дій в основному залежали від природних умов –
вітру і погоди.
Новим явищем на початку ХХ ст. став літак. Досить швидко ним зацікавилися військові спеціалісти. Вже
у 1907 р. офіцери і військові техніки утворили комітет сприяння моторних польотів. Окремі офіцери придбали
за власні кошти аероплани, освоювали їх техніку, модернізували конструкцію. У 1909 р. вперше були проведені
показові військові польоти, а у 1912 р. австрійський уряд виділив 2 млн крон для потреб військової авіації.
Виникли нові авіашколи, де навчали унтер-офіцерів (сержантів). Напередодні Першої світової війни в АвстроУгорщині функціонувало 85 аеродромів (в тому числі в Галичині та Буковині), де знаходилось приблизно по
40 військових літаків, переважно німецького виробництва. У світову війну Габсбурзька монархія вступила як
авіаційна держава, армія мала на озброєнні різні види літаків: винищувачі, бомбардувальники, розвідувальні.
Вся авіація ділилася на загін пілотів, льотні роти з командою у 106 осіб і повітроплавні загони. Зокрема,
напередодні війни 11-та рота розміщувалася на летовищі у Львові, а під час війни 20-та, 27-ма, 31-ша та 43-тя
роти знаходились у Володимирі-Волинському, Золочеві, Чернівцях та Ковелі.
Під час Першої світової війни на озброєнні перебував розроблений на авіаційній фірмі “Jacob Lohner &
Co” у Відні двомісний розвідник “В-І” з мотором “Austro-Daimler” (вже на той час відомої автомобільної
фірми). Бойові характеристики цього літака цілком задовольняли військових, і він з успіхом застосовувався на
сербському та російському фронтах. Так, апарати даного типу здійснювали зв’язок із гарнізоном обложеної
російськими військами фортеці Перемишль, застосовувались на всіх фронтах, де воювали австро-угорські
повітряні сили. Крім розвідувальних польотів, на рахунку машин чимало бомбардувань міст і військових
об’єктів у Північній Італії, Румунії, Західній Україні. Зокрема, на таких літальних апаратах воювали й офіцериукраїнці – перші авіатори монархії. Так, бойові польоти до окупованого Львова здійснював січовий стрілець,
поручник (лейтенант) Петро Франко (син Івана Франка), який закінчив льотну школу поблизу Сараєва (Боснія і
Герцеговина). Уродженець с. Мацьковичі (біля Перемишля) Кость Посіко загинув у повітряному бою над
Моравією у 1915 р., а виходець з с. Берегомет Кіцманського повіту на Буковині поручник Євген Лупул загинув
у 1918 р. від вибуху бомби, яку мав узяти на борт аероплану перед бойовим вильотом.
Отже, літак на початку ХХ ст. стає новим явищем у збройних силах Австро-Угорщини. Якщо на
початках військовослужбовці лише освоювали його з технічного погляду, проводили показові польоти, то
згодом почала втілюватись у життя ідея створення військово-повітряного флоту. Під час Першої світової війни
літаки використовували як з розвідувальною метою, так і для ведення воєнних дій. Склад військової авіації
постійно поповнювався новітніми на той час бойовими машинами.
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Потоцький О.О.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ХХ–ХХІ СТ.
З УРАХУВАННЯМ ІСТОРИЧНОГО ВНЕСКУ УКРАЇНЦІВ
В історичних дослідженнях широко застосовуються методи класифікації війн за хронологічним
принципом та рівнем науково-технічного прогресу, згідно якого їх поділяють на шість поколінь. У нашому
дослідженні ми пропонуємо наступну класифікацію еволюції застосування вертольотів армійської авіації (далі
– АА) у воєнних конфліктах ХХ–ХХІ ст. з урахуванням історичного внеску українців:
– перший хронологічний період – 14 вересня 1939 р. по 1945 р. – охоплює час від досягнень
американського авіаконструктора киянина Ігоря Сікорського під час випробувань нового типу літального
апарату із роторним двигуном до завершення четвертого покоління війн. Зокрема, його вертоліт VS-300 був
прототипом серійного американського військового вертольота R-4 з бомбовим відсіком, що став першим і
єдиним вертольотом, який брав участь у Другій світовій війні;
– другий період – з 1945 р. по 1991 р. – епоха глобального міжблокового протистояння, відомого як
“Холодна війна”. Цей період характерний розвитком концепцій війн п’ятого покоління (із застосуванням
ядерної зброї), одна з яких – аеромобільна – в США призвела до буму вертольотобудування внаслідок
успішного досвіду бойового застосування. Впродовж зазначеного періоду на теренах колишньої УРСР було
створено 4 окремих вертолітних полки. У їхньому здобутку – 9 років бойових дій в Афганістані у складі
обмеженого контингенту радянських військ. Щоправда, характер війн цього періоду не вийшов за рамки
четвертого покоління, а лише набув повітряно-наземного змісту;
– третій період – з 1990-х р.р. до сьогодення – війни шостого покоління. Простежується збільшення
ефективності застосування високоточної та інформаційної зброї. Для незалежної України ці конфлікти можна
поділити на дві великі групи:
конфлікти, пов’язані з виконанням завдань у миротворчих операціях, завдяки яким було збережено
бойовий потенціал АА Сухопутних військ (далі – СВ) Збройних сил (далі – ЗС) України та отримано досвід
ведення бойових дій, наприклад, у Конго, де з 2012 р. ланка з 4 вертольотів Мі-24 виконує бойові завдання;
агресія Російської Федерації (далі – РФ) проти України 2014 р., яку класифікують як конфлікт
“гібридного типу”. РФ, створюючи умови для забезпечення довготривалої військової присутності на Донбасі у
вигляді незаконних збройних формувань, у вересні 2014 р. на перемовинах у Мінську домоглася заборони
використання авіації в зоні проведення антитерористичної операції. Очевидно, підтримка наземних операцій з
повітря, у тому числі ударними вертольотами Мі-24 АА СВ ЗС України, була одним із факторів швидких
темпів звільнення території України до кінця серпня 2014 р.
Таким чином, історичний внесок українців у розвиток АА є вагомим, а бойові вертольоти ЗС України
виступили в ролі елемента, що певним чином руйнує технологію концепції “гібридної війни”, сценарій якої
активно використовує РФ щодо України.
Скиданова А.В., к.і.н.
Харківський
національний
університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
ОБРАЗ ЖІНКИ-АВІАТОРА ЯК МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС
РАДЯНСЬКОЇ ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ (30-ті РОКИ ХХ ст.)
У роки Другої світової війни до військової служби було залучено чимало жінок, зокрема українок.
Чисельність жінок в армії СРСР вважається безпрецедентною (на 1943 р. 8% війська). Уже перша хвиля
мобілізації виявила значну кількість жінок-добровольців. На думку дослідників, окреслена ситуація значною
мірою була наслідком передвоєнного десятиліття.
Пропонуємо розглянути образ жінки-авіатора, створений радянською пропагандою в 1930-х роках, як
засіб військової мобілізації, проаналізувати його особливості як такі, що могли впливати на моделі поведінки
молодих жінок і льотчиць передвоєнного і воєнного часу.
Задекларований радянською владою принцип рівноправності у 30-х роках зі зміцненням тоталітарної
системи інструменталізовано до ресурсу втілення державних цілей індустріалізації, культурної революції,
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мілітаризації. Опанування жінками авіаційної техніки, створення образу жінки-льотчика розгортаються
відповідно до цих потреб. Так, залучення до авіахімкоманд, парашутних гуртків, аероклубів відбувалося у
позаробочий час і розглядалося як підпорядковане виробничим завданням. Ці засоби радше слугували
вихованню “нової радянської жінки”, яка універсально поєднує успішну пролетарську працю з освоєнням нової
техніки, готова до оборони й подвигу на усіх “фронтах” державного будівництва. Потрапити до льотних шкіл і
перетворити активне дозвілля й захоплення на професію жінці було важко. Історії авіаторок, які здобули успіх і
визнання, пропаганда нових авіаційних рекордів жінок-пілотів і штурманів підтримували сталий інтерес до
авіації як сфери можливої активності жінки. Щоправда, так само вони були засобом глорифікації досягнень
радянського ладу, а не особистого успіху жінок.
Образи льотчиць-героїнь із “офіційного пантеону” 30-х засвідчили кілька тенденцій. Успішна авіаторка
мала поєднувати професію з виконанням ролі дбайливої матері, громадської активістки. Ці біографії,
демонструючи нові сфери соціального зростання, давали приклади для наслідування, а отже, майбутня жінкальотчик засвоювала як норму так зване “подвійне/потрійне навантаження”. Тексти про героїнь дидактично
показували успіх як поєднання наполегливості й патерналізму влади. При цьому авіаторки були вмонтовані до
символічної “радянської родини”, поставали у ній як вдячні й віддані вождю-батькові доньки, готові жертовно
виправдовувати високу довіру.
У передвоєнний час влада не створила чіткої програми залучення жінок до війська. Завдяки окресленим
практикам 30-х у військовій сфері, зокрема в авіації, відбувся, як наголошує Анна Крилова, своєрідний
“незапланований та некоординований експеримент”, що дозволив сформували потенційно значну категорію
активних, мілітаризованих, вихованих на прикладах жертовності, наполегливої боротьби за мету молодих
жінок, котрі мали авіаційний або інший парамілітарний досвід. Саме вони, вочевидь, стали резервом трьох
жіночих авіаційних полків і підрозділів ППО часів Другої світової війни.
Сороківська-Обіход А.І.
Національна
академія
сухопутних
військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІЛОТІВ У ГУМАНІТАРНІЙ МІСІЇ В ГРУЗІЇ
Гуманітарна місія українських пілотів в горах Сванетії в жовтні 1993 року стала першою миротворчою
місією України, проведеною без допомоги та участі міжнародних організацій. 23 липня 1992 р. Верховна Рада
Абхазької Автономної Радянської Соціалістичної Республіки оголосила про ліквідацію дії конституції ААРСР
та намір вийти зі складу Грузії, що призвело до розпалювання війни та появи “незалежної” держави Абхазії.
30 вересня 1993 року війна в Абхазії завершилася. Оскільки 70% населення регіону складали грузини, а лише
18% – абхазці, це призвело до етнічних чисток та масових втеч грузинського населення Сванетії через гірські
перевали до районів Центральної Грузії. Внаслідок погіршення погодних умов десятки тисяч грузинських
біженців опинилися в горах та були приречені на неминучу загибель.
7 жовтня 1993 р. президент Грузії Едуард Шеварднадзе звернувся до президента України Леоніда
Кравчука з проханням про надання допомоги у евакуації біженців. Уряд України прийняв рішення про
направлення до Грузії зведеного загону вертолітників, який очолив заступник командувача 5-ї Повітряної армії
генерал-майор Євген Власенко. Основу групи склали 15 вертольотів Мі-8 зі складу 488-го окремого
вертолітного полку (Вапнярка) та 320-го окремого вертолітного полку (Херсон), 2 вертольоти морської авіації
Ка-27 555-го окремого протичовнового вертолітного полку (Очаків) та Ан-12, який перевіз в Грузію групу
керівництва та підрозділи забезпечення, 3 літаки Іл-76 25-го військово-транспортного полку, що доставили
гуманітарний вантаж з Німеччини до Грузії. Чисельність групи склала 106 військовослужбовців (вертолітна
команда – 90 осіб).
8 жовтня 1993 року до Грузії прибув літак Ан-12 ВПС України, який доставив військову групу
рекогносцирування з 9 осіб для вивчення обстановки та підготовки плану проведення рятувальної операції, а
вже 10 жовтня 1993 року було передислоковано 17 вертольотів ВПС України до аеродрому Копітнарі (Кутаїсі).
Протягом 10–14 жовтня 1993 року українські пілоти виконали 291 виліт, при цьому загальний наліт склав
271 годину, евакуювали до безпечних районів 7643 людини та перевезли 500 тонн вантажів (продуктів,
медикаментів, одягу, пального). Маршрут евакуації охоплював Сакени-Чубері-Генцвіши-Кутаїсі. Кожен виліт
відбувався під обстрілами з землі та в складних природних умовах гірських перевалів. Головним завданням був
порятунок людей (на борт піднімали 40 осіб при нормі 24), часто медичну допомогу надавали прямо на місцях.
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22, 23 та 25 жовтня 1993 року літаками Іл-76 з Кельна до Тбілісі було перевезено понад 50 т гуманітарної
допомоги, громадські організації України надавали допомогу постраждалим предметами першої необхідності.
Водночас впродовж 10–14 жовтня 1993 року ВМС України доставили 487 тонн вантажів та евакуювали
15 000 людей. 26 жовтня 1993 року операцію було завершено.
Учасників місії було нагороджено від імені Президента Грузії Едуарда Шеварднадзе 26 травня 2003 у
День відновлення державної незалежності Грузії. Міністерство оборони України в грудні 1993 року всім
екіпажам виплатило грошові премії. Варто зауважити, що гуманітарна місія практично не висвітлювалася у
ЗМІ.
Циркулєнко С.С.
Сєвєродонецький відділ поліції ГУНП
Луганській області, м. Сєвєродонецьк

в

ЦИВІЛЬНА АВІАЦІЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
На початку війни відбулися масові удари, нанесені німецькою авіацією, що призвели до значних втрат
людських і матеріальних ресурсів, у тому числі літаків. У перші дні війни німецька авіація завдала по
аеропортах Українського управління Цивільного повітряного флоту (ЦПФ) значних ударів
Як згадує Анатолій Миколайович Троценко у своїй книзі “Історія цивільної авіації України”, весь
особовий склад цивільного повітряного флоту також піднявся на захист Батьківщини. ЦПФ підпорядковувався
наркомату оборони, але велика частина функцій залишилась за Головним управлінням ЦПФ.
Центром військової та цивільної авіації був аеродром “Бровари”, туди злітались усі літаки з радянських
міст, доставляючи різні вантажі та людей.
На базі Українського управління ЦПФ були створені Київська і Південно-Західна особливі групи, які
підпорядковувались командуючому Південно-Західним фронтом.
Київська особлива авіа група ЦПФ виконувала велику і важку роботу: доставляли на передові позиції
зброю, боєприпаси, продовольство, медикаменти і консервовану кров, пошту і газети, розкидали листівки на
окуповані нацистами території, вивозили в тилові шпиталі поранених і хворих воїнів, дітей, жінок і поранених
партизанів.
Південно-Західна авіагрупа ЦПФ особливого призначення мала у своєму складі транспортну, зв’язкову і
дві санітарні ескадрильї. Пілоти доставили до лінії фронту 110 тонн вантажів, евакуювали 740 важкопоранених,
здійснили сотні зв’язкових польотів і все це тільки за червень–липень 1941 року.
Також на базі Сімферопольського аеропорту сформовано особливий Чорноморський авіазагін ЦПФ,
підпорядкований Чорноморському ВМФ. Їх завданням було забезпечення зв’язком бойових частин, евакуація
поранених з польових шпиталів та аеродромів, доставка авіадесанту за лінію фронту, закидання розвідників у
глибокий тил противника, доставка медикаментів, боєприпасів та іншого військового майна.
Найбільше місце в бойовій роботі авіачастин ЦПФ займали польоти в тил противника і до партизанів. Їх
ціль полягала у визначенні місцезнаходження загонів, організації зв’язку з ними, виявленні потреб партизанів в
озброєнні, боєприпасах та іншому майні, доставленні до них досвідчених спеціалістів з бойових дій, груп
підривників, радистів та інших.
Бойові завдання виконували з великою майстерністю і мистецтвом в умовах ночі, зими, поганої погоди.
Літали на великі відстані, що сягали до 2 тисяч км в тилу противника, шукаючи ледве помітні вогнища багаття,
виконуючи посадки на недосліджені і не зовсім обладнані аеродроми.
Говорячи в цілому про війну, можна сказати, що особовий склад Українського управління цивільної
авіації зробив гідний внесок у перемогу, тому за успішне виконання бойових завдань був нагороджений за свою
мужність та хоробрість.
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Шалигін А.А., к.т.н., с.н.с.,
Нерубацький В.О., к.т.н., с.н.с.
Харківський
національний
університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ
(ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ) СИЛ ЗС УКРАЇНИ З 1991 ПО 2013 РОКИ
Розвиток теоретичних поглядів на застосування авіації Повітряних (Військово-Повітряних) Сил ЗС
України відбувався під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів та загальносвітових тенденцій. До
найбільш значущих внутрішніх факторів варто віднести скорочення бойового складу авіації на тлі її фізичного
й морального старіння, зниження рівня справності в умовах недостатнього, кризового фінансування. До
зовнішніх факторів, що здійснили значний вплив з кінця 90-х років минулого сторіччя на розвиток теоретичних
поглядів на застосування авіації не тільки в Україні, а й у світі в цілому, є розвиток концепцій об’єднаних
збройних сил, насамперед у США й НАТО. Під впливом зазначених факторів, починаючи з 1991 по 2013 роки,
теоретичні погляди на застосування авіації еволюціонували у бік відмови від самостійних повітряних операцій
як застарілої форми оперативного застосування авіації і масованих авіаційних ударів як основного способу
застосування авіації у часи, коли використовувалися переважно некеровані засоби ураження.
Якщо за основу класифікації взяти форми і способи застосування, то розвиток теоретичних поглядів на
застосування авіації відбувався за такими етапами:
І (1991 – 1998 р.) – Пострадянський етап. Збереження теоретичних поглядів на застосування авіації,
сформованих у 80-х роках минулого сторіччя під час “холодної війни” та закріплені в “Основах підготовки і
ведення операцій 1989”. Основна форма застосування – повітряна операція. Основний спосіб – масований
авіаційний удар (МАУ). Внутрішні чинники: відсутність власного досвіду, значне за кількістю угруповання
авіації. Зовнішні чинники: раптовість розпаду одного з полюсів сили і відсутність нових поглядів на характер
війн у нових геополітичних умовах;
ІІ (1998 – 2002 р.) – Етап застосування авіації на підставі нових засад підготовки та ведення операцій.
Основна форма застосування – повітряні операції як складова операцій оперативних угруповань ЗС. Основний
спосіб – МАУ. Внутрішні чинники: скорочення бойового складу авіації, фізичне та моральне старіння парку
бойових літаків. Зовнішні чинники: розвиток концепції об’єднаних Збройних Сил США і НАТО;
ІІІ (2002 – 2005 р.) – Етап застосування авіації у складі функціональних структур ЗС України. Створення
у складі ЗС функціональних структур. Основна форма застосування – бойові дії. Основний спосіб – МАУ.
Внутрішні чинники: подальший розвиток кризових явищ із технічним станом авіаційного парку та подальше
скорочення бойового складу авіації. Зовнішні чинники: подальший розвиток концепції об’єднаних Збройних
Сил США і НАТО;
ІV (2005 – 2013 р.) – Етап застосування авіації у складі нового виду ЗС України – Повітряних Сил.
Основна форма застосування – бойові дії. Основний спосіб – авіаційні удари (групові, поодинокі). Чинники:
збереження кризових явищ та подальше скорочення бойового складу авіації. Значне зростання бойових
можливостей авіації за рахунок використання високоточних засобів ураження, зменшення потреб у масуванні
сил авіації.
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СЕКЦІЯ 7.
ДУХОВНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА:
ВІДГОМІН ВІКІВ І СЬОГОДЕННЯ
Бейко І.М.
Київська православна богословська академія,
м. Київ
ОБҐРУНТУВАННЯ СЛУЖІННЯ СВЯЩЕНИКА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
ВІДПОВІДНО ДО СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ
Cьогодені в Україні люди дедалі частіше чують слово “капелан” у засобах масової інформації.
Капелан – це духівник, який уповноважений Церквою для служіння людям із обмеженим доступом до
задоволення своїх духовних потреб. В Україні цей термін став загальновідомим під час війни на сході нашої
держави.
Канони Православної Церкви забороняють військовому священику брати до рук зброю з метою
виконання бойових завдань. Тому основним його призначенням є релігійна опіка особового складу Збройних
Сил України та членів їхніх сімей для заохочення, поглиблення релігійного життя, сприяння укріпленню
позитивних рис характеру та моральних цінностей.
У Старому Завіті Ізраїльський Богом вибраний народ досить часто вів війни із сусідніми народами. За
законом Мойсея кожен іудей, крім левітів, був зобов’язаний носити зброю (Числ. 1: 3, 49, 50; 2: 33;), а з періоду
царів у євреїв існувало постійне військо (1 Цар. 14: 52; 24: 3). Сам Бог іноді давав євреям наказ винищувати
деякі народи, наприклад, амаликитян (Вих. 17 : 9-14; 1 Цар. 14: 52; 15: 18).
На відміну Старому Завіту Новозавітне християнське вчення нічого войовничого не проповідувало.
Своїх послідовників Церква Христова навчає миру, терпінню, смиренню, відреченню від особистого права,
перенесенню образ, принижень. Саме Євангеліє виключає всяку силу, не містить нічого войовничого,
проповідує усім людям мир і називається Євангелієм миру.
Для розповсюдження та ствердження Новозавітного вчення в інтересах нової віри війна була,
безперечно, засуджена Спасителем. Але чи засуджувало християнство війну як одну із форм зовнішнього буття,
як умову зовнішнього, державного життя людини – християнина? Ніякої прямої і категоричної заборони
використовувати при потребі християнинові меч у цьому, земному житті Спаситель ніде не проголошував.
Навпаки, у словах, сказаних Христом на суді в Пілата: “…якби від світу цього було Царство Моє, то
слуги Мої змагалися б за Мене, щоб Я не був виданий юдеям; але нині Царство Моє не звідси” (Ін. 18: 36), –
ясно показано, що протистояння силою, самозахист у царствах світу цього справа цілком природна.
Беззаконня, за словами Спасителя, до Його другого приходу помножаться (Мф. 24: 12). Тут і приховане
джерело війни. Війна є наслідком гріха, сутність якого полягає в егоїзмі. Егоїзм породжує розбрат, розподіл,
непорозуміння, ворожнечу у відносинах як окремих осіб, так і цілих народів.
Тому не потрібно обманювати себе мріями про досягнення на землі вічного миру. Навпаки, в останні
часи перед кінцем світу, коли гріх досягне найвищого розвитку, за словами Спасителя, війн буде дуже багато:
“Також почуєте про війни й воєнні чутки. Глядіть не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не
кінець; бо встане народ на народ і царство на царство” (Мф. 24: 6-7). Таке походження війни робить зрозумілим
і ставлення до неї християнина.
Ворощук О.М.
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (1994–2004)
Протягом 1994–2004 рр. простежувалася стала тенденція до збільшення кількості віруючих
військовослужбовців. Це спонукало керівництво МО України до продовження співпраці та поглиблення
відносин із церквою (релігійними організаціями) з питань душпастирської опіки військовослужбовців.
В окреслений період проводяться наукові симпозіуми, міжнародні науково-практичні конференції за
участі представників релігійних організацій, силових міністерств, науковців, органів державної влади та
закордонних гостей (у т.ч. капеланів збройних сил інших держав).
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Водночас багатоконфесійність та наявність напруження у міжконфесійних відносинах, що мало місце в
Україні у ті часи, вбачало у собі загрозу його перенесення у військове середовище, перетворення армії на арену
змагань і протиборства різних церков і релігійних організацій. Діяльність МО України у той період була
обумовлена застереженнями, щоб не перенести міжконфесійні конфлікти у ЗС України.
Таким чином, багаторічні намагання релігійних організацій розв’язати проблему душпастирської опіки
військовослужбовців не призвели до практичних кроків з боку державних інституцій на шляху запровадження
певної структури капеланства у війську. Попри той факт, що з МО України не було підписано жодних
домовленостей, предстоятелі традиційних церков України розпочали активну роботу щодо створення власної
системи взаємовідносин із ЗС України та іншими військовими формуваннями.
Отже, здійснення душпастирської опіки військовослужбовців ЗС України мало ініціативний характер
переважно з боку релігійних організацій, що було характерним для східної моделі задоволення духовних
потреб військовослужбовців, що була притаманна ЗС пострадянських держав окресленого періоду, на відміну
від західної моделі, де в ЗС країн НАТО переважно функціонував інститут військового духовенства
(капеланства).
Таким чином, зазначене дає підстави стверджувати, що у період 1994–2004 рр. відбувалося становлення
військово-релігійних відносин у вигляді моделі задоволення релігійних потреб, яку вітчизняні фахівці
охарактеризували як “світську”, що передбачала задоволення духовних потреб представниками релігійних
організацій, які не входили до структур збройних сил. Відтак, Україна перебувала на шляху продовження
пошуку прийнятної моделі духовної опіки над своїми громадянами-військовослужбовцями.
Євсєєва Т.М., к.і.н.
Інститут історії України НАН України, м. Київ
КУЛЬТУРНИЙ СПРОТИВ У ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ ТА ФОРМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В АВТОРСЬКОМУ ПРОЄКТІ
“ЛІТЕРАТУРА В ІСТОРІЇ, ІСТОРІЯ В ЛІТЕРАТУРІ”
Від початку подій “Кримської весни” 2014 року науковці-історики на волонтерських засадах долучилися
до публічних заходів інформаційної оборони у гібридній війні. Наша діяльність передбачала, крім написання
актуальних наукових статей і монографій, ще й популяризацію вітчизняної історії та боротьбу з історикопропагандистськими фейками.
Це, насамперед, видавничий проєкт від колективу громадсько-політичного проєкту “Лікбез.Історичний
фронт” – “Історія без цензури”, публічні науково-популярні лекції, з 2017 року – проєкт “Наша революція” на
сторінках інтернетвидання “Деловая столица”. Історики стали активними учасниками на радіо та телепрограм, а
окремі спромоглися створити авторські радіопрограми. Зокрема автор має близько 60 авторських радіопрограм
по 45 хв на “Воскресіння.Живе радіо”.
Структура російської інформаційної мережі, її масштаби, обсяги фінансування, тривалість
інформаційних заходів із підготовки та інформаційного супроводу війни були неспівмірними з
індивідуальними чи колективними зусиллями ентузіастів, позбавлених державної підтримки.
Щоб ефективно протистояти масованому наповненню нашого інформаційного простору російською
пропагандою, довелося шукати форми подачі історичної інформації таким чином, щоб вона дозволяла
руйнувати російські впливи дощенту у фокусних точках.
Так виник спочатку пілот проєкту “Хроніки цівілізації-підроблених Завітів. Література в історії. Історія в
літературі” на радіо, згодом – пілот наукових міждисциплінарних студій, а ще пізніше – науково-популярний
цикл публічних лекцій із презентацією.
Проєкт передбачає організацію культурного спротиву через актуалізацію нашого українського
культурного коду у формі поєднання популярного викладання загальноєвропейських філософських ідей,
світових історичних подій у цивілізаційному і повсякденному ракурсах із акцентами на місце у них України та
українців і віддзеркалення розвитку українського культурного процесу, політичних подій, повсякденного
життя, участі українців у радянських колоніальних війнах (“інтернаціональних місіях” із підтримки
“національно-визвольних рухів” у світі) в українській літературі ХХ ст.
Такий підхід дає змогу адаптувати слухачів до сприйняття України як частини світової історії,
української літератури – як гідної частини світової літератури та формувати у український погляд на світ та
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своє місце у ньому, знайомити широкі кола читачів із сучасними українськими письменниками та їхніми
творами.
1 та 8 листопада 2019 року кілька епізодів буди представлені у формі лекцій із презентаціями офіцерам
Командування Сухопутних військ ЗС України з акцентами на особливостях участі військових-українців в
експорті революції та веденні колоніальних війн політичним керівництвом СРСР. Позитивні відгуки є
підставою продовжувати і розвивати проєкт.
Отже, науковці-історики на волонтерських засадах роблять значний внесок в духовно-патріотичне
виховання Українського війська.
Лозінський К.Л., доктор наук із богослів’я,
професор
Київська православна богословська академія,
м. Київ
ДУХОВНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СЛУЖІННЯ БАТЬКІВЩИНІ
Духовність – вищий стан людини, вищий ступінь її зрілості. Плотська людина живе тільки для своєї
тимчасової користі, а духовна – трудиться на славу Божу і для користі ближнього. Тому в людині варто
розрізняти душу і дух. Дух містить відчуття Божества – совість. Дух є тією силою, що була вдихнута в людину
при створенні її Богом. Душа – нижча сила, або частина тієї ж сили, призначеної на ведення справ земного
життя.
Честь – це внутрішня моральна гідність людини, доблесть, чесність, благородство душі і чиста совість.
Честь військова – поняття, що важко піддається формулюванню. Необхідність її як умови військового побуту
всіма визнається, але її суть залишається майже невловимою. Духовність людини не може зводитися до простої
моральності, інтелектуальності, доброчинності або дотримання правил честі. Духовні люди, за словами
апостола Павла, – “ті, хто провадиться Святим Духом”.
Аморальність (неприйняття моральних норм і засад суспільства) – це тип поведінки, що проявляється у
небажанні підкорятися загальноприйнятим моральним нормам. Найближчими синонімами поняття є
аморальність, розпуста, розбещеність, нескромність – плоди гріха. Напротивагу цьому мораль ґрунтується на
обов’язку, розумі, вірі та свободі вибору, саме тому військовослужбовець має бути взірцем моральності в
суспільстві.
Основна проблема сьогодення – пострелігійність, тобто споживацьке ставлення до релігії та Церкви,
відсутність живого життя з Богом і в Бозі. Це призводить до послаблення почуття патріотизму та
відповідальності перед Батьківщиною, тому любов до Вітчизни полягає не тільки у показній демонстрації, вона
набагато глибша, якщо брати до уваги її релігійну складову.
Любов – це не тільки основна християнська чеснота, “союз досконалості” (Кол. 3:14), а й одне із імен
Божих, що відображають одну з Його сутнісних властивостей і вказують на те, що, з одного боку, Бог є Сам у
Собі найдосконалішою Любов’ю, а з іншого боку – Він виливає любов на Своє творіння. Крім цього, любов є
одним із способів передачі та укріплення духовності.
Свобода – подарована Богом здатність людської волі. Свобода волі є тією властивістю, втрата якої
призводить до повної деградації особистості. Вона означає владу людини над своїм егоїзмом, своїми
пристрастями, гріховними почуттями, бажаннями, словом, над самим собою.
Соколюк С.М., к.і.н., доцент
Національний університет оборони
імені Івана Черняховського, м. Київ

України

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ З ВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ
ВМС ЗС УКРАЇНИ (1992–2014)
З перших днів роботи зі створення Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі – ВМС)
суттєвого сприяння у цьому процесі надавала Українська церква й інші релігійні організації, долучаючись до
справи духовного, патріотичного та культурного виховання особового складу молодого Українському флоту,
надання шефської допомоги. Так, із квітня 1992 р., за відсутності інших конфесій у Севастополі та Криму в
комунікацію з керівництвом Організаційної групи зі створення ВМС увійшла Українська Православна Церква
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Московського Патріархату (УПЦ МП), представники якої брали участь у різних заходах. Утім, як показали
подальшому події, діяльність цієї православної конфесії та її кліриків здебільшого йшла у фарватері політики Кремля
стосовно України та її флоту, а наприкінці 2013 – початку 2014 рр. активно сприяла окупації Криму Росією.
Тим часом, у Севастополі, незважаючи на спротив проросійських сил, 19 серпня 1991 р. була
зареєстрована та розпочала свою діяльність парафія Успіння Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької
Церкви (УГКЦ), з якою почали тісно взаємодіяти Командування ВМС України та окремих військових частин з
питань духовного та культурного виховання військовослужбовців та членів їхніх сімей. Доброю традицією стало
спільне Богослужіння та відзначення релігійних свят і пам’ятних дат в історії України військовослужбовцями ВМС
України, інших видів ЗС України та українською громадою Севастополя на території музею “Херсонес
Таврійський”, у будівлі клубу Севастопольського ВМІ, на кораблях та в берегових частинах. Відтак, командування
ВМС віддавало перевагу священникам та представникам українських релігійних громад, розуміючи їх велике
значення у справі поліпшення морально-психологічного клімату серед особового складу українських
військових частин, популяризації духовних та культурних цінностей українського народу.
Невдовзі, у 1999 р, і в Севастополі була зареєстрована парафія Української православної церкви
Київського патріархату (УПЦ КП), представники якої активно спільно з українськими священнослужителями
Севастополя, Одеси та інших міст Півдня України долучилися до справи духовного та культурного виховання
особового складу ВМС, інших видів ЗС України та військових формувань, військовослужбовців та членів їхніх
сімей.
Здавалося, що український дух закріпиться у Севастополі та Криму, проте з першими відвідуваннями
м. Севастополя президентом Л. Кучмою, місцева влада створила картинку, начебто в місті відсутня українська
церква, залучаючи до заходів під час цих візитів винятково представників УПЦ МП. У подальшому ця
тенденція лише посилювалася, зокрема, із проведенням молебнів священниками УПЦ МП на території Музею
“Херсонес Таврійський” біля відновлюваного Володимирського собору за участі президентів Росії В. Путіна та
України Л. Кучми, а згодом – В. Януковича.
Утім, події листопада 2013 – лютого–березня 2014 року – показали істинне обличчя кожної із релігійних
конфесій у Севастополі та Криму. Під час блокування російськими військами військових частин та кораблів у
Севастополі та Криму у лютому–березні 2014 р. представники УПЦ МП разом із колишніми адміралами ВМС
ЗС України В. Максімовим, М. Клітним, В. Іл’їним та іншими зрадниками закликали офіцерів Українського
флоту до переходу до лав Збройних Сил Криму (Росії), за що були згодом нагороджені керівництвом РФ
медаллю “За звільнення Криму і Севастополя”, датованою, як відомо, 20 лютого 2014 р.
Натомість, починаючи з березня 2014 р., священики УГКЦ та УПЦ КП у Севастополі та Криму,
отримуючи погрози фізичної розправи, активно підтримували особовий склад ВМС ЗС України та не залишили
своїх вірян напризволяще. І дотепер усі священники проукраїнських церков, що залишилися в окупованому
Криму та Севастополі, продовжують служити й поділяють усі “радощі” окупації разом із українцями, які були
змушені залишитися в окупації. Також залишилися зі своїми вірянами і мусульманські священнослужителі, які
теж підтримували українських воїнів.
Таким чином, активне просування Московською церквою в українське середовище, зокрема у лави ВМС
ЗС України, ідеології “Русскава міра”, призвело до до неготовності більшої частини військовослужбовців
протистояти ворогу та як наслідок – анексії Криму агресором – Російською Федерацією. Відтак, варто зробити
серйозні висновки та винести належні уроки, щоб така ситуація не повторилася знову, щоб ми назавжди
позбавилися “пуповини” Кремля, а Україна стала дійсно незалежною, суверенною авторитетною і шанованою
державою у світі, а український народ – став вільним на своїй багатостраждальній і святій землі.
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