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УДК 322.172.3:322.261.7+94 (447) 
Косик В., професор історії Сорбонського університету 
(м. Париж, Франція) 

 
 

ІСТОРИЧНА ВИГАДКА В СУЧАСНИХ ПРОЕКЦІЯХ ∗ 
 

На основі аналізу численних джерел і літератури автор висвітлює розвиток християн-
ської церкви починаючи з XI ст., детально зупиняється на політичній структурі Київської 
великодержави, організації Церкви, її стосунках із Заходом і подальшим розвитком суспіль-
но-політичних процесів на українських землях... 

Ключові слова: великодержавна, державне утворення, Київська Русь, країни Східної 
Європи, політична структура, середньовічна імперія, соціально-політичне життя, христи-
янська церква. 

(Закінчення, початок у попередньому номері) 
 

Термін «всея Рýси» 

Термін самодержець «усієї Рýсі» («всея Руси») зустрічаємо в літописі чи не вперше при 
титулуванні Володимира Мономаха під 1126 р. [24, c.289], тобто за десять років до розпаду 
імперії. Він же вживається пізніше в титулі митрополитів. 

Звичайно, важко з’ясувати, як точно титулувалися київські митрополити до початку XIII 
ст. У «Повісті временних літ», і в Іпатіївському літописі немає уточнень. Титул «руський ми-
трополит» зустрічаємо під 1121 р. в Суздальському літописі Лаврентіївського списку, а титул 
«митрополит київський» – в Суздальському й Іпатіївському літописах під 1195 р. [24, c.292, 
445; 25, c.687, 694, 697]. Титул «митрополит київський і всієї Русі» вжито в Суздальському лі-
тописі під 1230 р. [24, c.455]. Існує також печатка з цим же титулом грецькою мовою, яку 
приписують митрополитові Ніфонтові (1181–1198) [32, c.108]. Деякі дослідники вважають, 
що окреслення «всієї Рýсі» могло виникнути раніше, наприкінці XI ст. [32, c.108], тобто коли 
три волості і митрополії Рýсі були під адміністрацією київського митрополита. Це припущен-
ня нам здається малоймовірним. Більш вірогідно, що окреслення «всієї Рýсі» в митрополичо-
му титулі з’явилося наприкінці XII ст. чи в першій половині XIII ст., тобто приблизно через 
півстоліття або століття після розпаду Київської великодержави. 

У Константинополі митрополія називалася «митрополією Рýсі», її юрисдикція простяга-
лася також на всі ті землі, які Руссю не називалися, але належали до Рýсі, себто Київської ве-
ликодержави. Після розпаду імперії в 1135 р. ці землі стали окремими державами. Отже, від-
тоді митрополія охоплювала території різних держав і тому, мабуть, необхідно було дода-
ти уточнення в титулі митрополитів. Бо в дійсності йшлося не про митрополію одного народу 
чи в одній державі (подібно як, наприклад, у титулі «папа римський»). 

Друга половина XII ст. і перша половина XIII ст. позначаються формуванням двох різних 
світів на території колишньої митрополії Києва. Хоча Київ залишився славним і престижним 
історичним центром, все ж таки духовний і політичний центр Рýсі-України пересунувся на 
захід, до Галича. Українська Галицько-Волинська держава, яка простягалася від Засяння до 
Києва, продовжувала політику Київської держави. 

У Галицько-Волинській державі, як писав М. Грушевський, бачимо «сполучення руських 
культурних елементів із західними» [8, c.483]. Для русинів-українців католики також христи-
яни [25, c.809; 41, c.547]. Як раніше в Києві, також в Галицько-Волинській державі митропо-
лит був часто посередником у спорах, але не був знаряддям князя. 

У Владимиро-Суздальській державі прищеплювалася ідея походження влади від Бога, 

                                                 
∗

 Стаття подається в авторській редакції. 
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якій не можна противитися [41, c.530]. У цей спосіб політичні інтереси князя були поставлені 
понад християнську мораль. 

Галицько-Волинська держава підтримувала зв’язки з Візантією і з Заходом. Наприклад, 
до Романа приїздив візантійський імператор Олександр, а папа Інокентій III пропонував Ро-
манові корону [5, c.487]. Королівську корону отримав від папи князь Данило (1253). Зв’язки із 
Заходом продовжувалися до занепаду Галицько-Волинської держави в середині XIV ст. 

Звертаючись у 1207 р. до «архієпископів, єпископів та загалу духовних і світських на 
Рýсі», папа Інокентій III уважав, що Русь не відкололася від Риму, а скоріше відчужена, від-
далена [41, c.517; 44, р.11–12]. У 1214 р. угорський король Андрій, син якого деякий час па-
нував у Галичі, просив у папи королівської корони для свого сина, запевняючи, що князі і на-
род Галичини «будуть постійно перебувати в єдності та послусі Святійшої Римської Церк-
ви» [41, c.578–579]. 

Увесь цей час єпархії Галицько-Волинської держави належали до Київської митрополії. 
Київський митрополит грек Матвій (1200–1220 рр.) мусів рахуватися з толерантним ставлен-
ням русинів-українців до західного світу [41, c.573] і немає даних про будь-які труднощі з 
цього приводу на півдні митрополії. 

Однак згодом розпочалися конфлікти. Погіршення співвідношення на релігійній ниві бу-
ло викликане місіонерством польських домініканців (а також францісканів). За розпоряджен-
ням папи Григорія IX, вони вимагали, щоб католики відокремилися в приватному житті від 
«невірних» русинів і забороняли мішані подружжя з ними [41, c.593; 44]. У відповідь київсь-
кий митрополит Кирило переконав київського князя заборонити домініканцям перебувати в 
Києві і наказав «перехрещувати» католиків перед шлюбом [41, c.594]. 

У першій половині XIII ст. відбувалися нові важливі політичні зміни на Сході Європи. 
Саме тоді утворилася Литовська держава, а зі сходу, з Азії, почалося татаро-монгольське 
нашестя. В 1240 р. татари здобули і зруйнували також Київ. Владимиро-Суздальська держава 
втратила своє значення, але розпалася на ряд князівств. На перше місце висунулися два полі-
тичні центри: Твер і Москва. Однак духовно-релігійним центром ще якийсь час залишився 
Владимир на Клязьмі. 

У цей час не переривалися контакти Галича з Римом. Після татарської навали Галич по-
кладав надії на протитатарську коаліцію християнських держав Європи, а Рим сподівався на 
приєднання русько-української Церкви. Єпископ (за деякими джерелами, архієпископ або на-
віть київський митрополит) Петро Акерович їздив на Захід, до Риму, а потім на І Вселенський 
собор у Ліоні (1245) [12, c.89; 23, c.284, 286; 31, c.185; 41, c.603–612]. Переговори тривали до 
кінця 1246 р. і наступного року дійшло до церковного порозуміння між Римом і Галичем [1, 
c.153–157]. 

Ще перед татарською навалою митрополити, які титулувалися «митрополит київський і 
всієї Рýсі», дедалі більшу увагу звертали на північну частину митрополії. Митрополит Кирило 
(1224-1233) не сидів постійно в Києві, він жив теж у Суздальщині, у Владимирі [26, c.93]. 
Митрополит Кирило II (1250–1281), який розійшовся з князем (королем) Данилом у питанні 
про унію, ще більше їздив на північ, ніж його попередник, жив там довгі роки і помер у Суз-
дальській землі [26, c.158]. Митрополит Максим (1285-1307) також часто перебував на півно-
чі, а в 1299 р. остаточно покинув Київ «з усім своїм крилосом і всім житієм» і переніс осідок 
митрополії з Києва до Владимира [26, c.172]. Там він став союзником тверського князя. Після 
його смерті в 1307 р. тверський князь Михаїл направив до Константинополя свого єпископа 
Геронтія з проханням поставити його митрополитом [33, c.48]. Однак патріарх висвятив ін-
шого кандидата – Петра. 

Ігумен Петро Ратинський (з монастиря над Ратою, біля Сокаля) був спочатку митрополи-
том галицьким (1305-1308 рр.), а в 1308 р. патріярх Атанасій, мабуть, сподіваючись об’єднати 
митрополію, призначив його митрополитом київським і всієї Рýсі (1307–1326 рр.) [9, c.271; 
31, c.235]. Однак митрополит Петро лише зупинився у Києві проїздом до Владимира.  

У Владимирі московський князь Юрій приклонив його на свій бік. Тоді тверський єпис-
коп Андрій обвинуватив Петра в симонії∗, але в 1311 р. з’їзд князів і єпископів виправдав йо-
го. У 1315 р. Петро добився усунення єпископа Андрія і призначення в Твері його кандидата.  

                                                 
∗

 Симонія – купівля-продаж церковних посад або духовного сану (засуджувалося). 
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Митрополит Петро підтримував добрі стосунки з ханом Узбеком, представником окупа-
нтської татаро-монгольської орди, якого приклонив на бік московських князів. Між ними і 
Петром існували постійні тісні зв’язки. Він жив переважно в Москві, а в 1325 р. офіційно пе-
реніс туди осідок митрополії з Владимира. Цього ж року в Москві було збудовано соборну 
церкву Успення, подібну до Владимирської. Митрополит Петро помер у 1326 р. Його смерть і 
похорон московські князі використали в політичних цілях. За допомогою оповідань про чу-
до на його гробі вони намагалися закріпити значення Москви як вищого від Владимира 
церковного релігійно-духовного центру [2, c.206–207; 6, c.41–43; 40, c.62–64]. 

Дві православні митрополії на Сході Европи 

Коли ж осідок митрополії перенесено з Києва закордон, у Суздальщину, тобто до Влади-
мира на Клязьмі, галицький князь Лев добився у патріярха Анастасія створення митрополії 
для Галицько-Волинської держави [16, c.107–113; 41, c.667]. Існуючий фактичний поділ дав-
ньої митрополії Рýсі, що існував де факто, таким чином одержав перше юридичне оформлен-
ня. Саме відтоді починається боротьба митрополитів, що сидять у Москві, за контроль 
над Церквою в Україні, як також у Білорусії і Литві. 

Першим галицьким митрополитом став Ніфонт (1303–1305 рр.). Нова митрополія, яку 
греки називали «митрополією Малої Рýсі» і яка в історіографії відома як галицька мит-
рополія, проіснувала з 1302 р. до 1347 р. [7, c.19; 41, c.669, 700–702], отже, практично до за-
непаду Галицько-Волинської держави. 

На сході Європи в цей час створилася зовсім нова політична структура і вона не могла не 
впливати на структуру Церкви. На північному сході, де оформилася Московська держава 
(майбутня Росія), вважали, що там повинна бути митрополія. 

Галицько-Волинська держава також добилася своєї митрополії. Після занепаду цієї дер-
жави в 1349 р. і прилучення Галичини до Польщі, польський король Казимир, не бажаючи, 
щоб русини-українці залежали від митрополита, що сидів у ворожій йому державі, подбав у 
1370 р. про відновлення Галицької митрополії, яка проіснувала до початку XV ст. [30, c.40]. 
Оскільки Волинь і решта української (а також білоруської) території опинилися в Литовській, 
чи радше Литовсько-Руській державі, там також виникла потреба у своїй митрополії. 

Незважаючи на те, що за канонами Вселенських соборів межі митрополій повинні були 
збігатися з державними [41, c.526], візантійські імператори і константинопольські патріархи з 
різних причин (політичних і матеріальних) були проти поділу «митрополії Рýсі», а якщо по-
ступалися, то лише під тиском політичних сил. Проти існування двох митрополій на території 
колишньої київської митрополії активно виступав, наприклад, імператор Іван Кантакузен у 
1347 р. в листі до волинського князя Любарта-Дмитра [41, c.700–702]. 

Митрополит – грек Теогност, який прибув до Москви в 1328 р., повністю прийняв сторо-
ну московського князя. Як і його попередники, він займався лише справами північної частини 
колишньої київської митрополії, призначав прихильних Москві єпископів, відлучив від Церк-
ви весь Псков через те, що туди втік тверський єпископ, його противник [40, c.64]. 

Після смерті Теогноста в 1353 р. до Константинополя поїхали на «поставлення» кандидат 
московського князя Олексій і кандидат литовського князя Ольґерда – Роман. Патріарх споча-
тку вважав, що «вся Русь повинна бути в завідуванні однієї, нероздільної митрополії з осідком 
у місті Владимирі» [7, c.48], але під тиском князя Ольґерда погодився висвятити двох митро-
политів – Олексія як «київського і всієї Рýсі» і Романа з осідком у Новоґрудку. Однак Роман 
також мав титул «всієї Рýсі» і навіть переніс свій осідок до Києва [6, c.191; 33, c.57]. Тоді, під-
тримуваний Москвою, Ордою і московським патріярхом митрополит Олексій поїхав до Києва 
відстоювати своє право на київський митрополичий стіл, але його не прийняли, і він ледве 
врятувався втечею від арешту і, мабуть, смерті [33, c.57]. 

Після смерті Теогноста в 1353 р. до Константинополя поїхали на «поставлення» кандидат 
московського князя Олексій і кандидат литовського князя Ольґерда – Роман. Патріарх споча-
тку вважав, що «вся Русь повинна бути в завідуванні однієї, нероздільної митрополії з осідком 
у місті Владимирі» [7, c.48], але під тиском князя Ольґерда погодився висвятити двох митро-
политів – Олексія як «київського і всієї Рýсі» і Романа з осідком у Новоґрудку. Однак Роман 
також мав титул «всієї Рýсі» і навіть переніс свій осідок до Києва [6, c.191; 33, c.57]. Тоді, під-
тримуваний Москвою, Ордою і московським патріярхом митрополит Олексій поїхав до Києва 
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відстоювати своє право на київський митрополичий стіл, але його не прийняли, і він ледве 
врятувався втечею від арешту і, мабуть, смерті [33, c.57].  

Тут потрібно пригадати, що у XVII столітті добре розрізняли «рутенців» або «русинів» 
від «московітів», тобто від пізніших росіян. Наприклад, один офіційний латинський документ 
з Риму говорив: “Rutheni sive Russi vastissimo tracto in logum latumquae sese extendunt, 
multosque non Principatus solum, et Ducatus, sed et Regna sub se habebant olim. Et etiamnum 
nominae Russiae, non modo censetur Podolia, Volinia, et triplex Russia, Alba, Nigra et Rubra (ab 
habitu indigenarum, maxime plebis sic dictae) sed etiam ipsum Imperium Moschoviticum. Unde 
nunc Russiae totius provinciae partim subjacent Magno Moscoviae Duci et omnes sunt schismaticae, 
partim Serenissimo Regi Poloniae, et majori ex parte sunt unitae S. Romana Ecclesia et ad 
obedientiam Sanctae Sedis Apostolicae receptae...” [45, р.113], що у перекладі означає: “Рутенці 
або Русини простягаються великим простором в довжину і ширину, і мали в давнині під со-
бою не лише багато князівств і воєводств, але і королівств. А також іменем Русь означувалось 
не лише Поділля, Волинь і потрійна Русь, Біла, Чорна і Червона (від одягу місцевих тубільців, 
переважно так званого простолюддя), але також і сама держава Московітів. З тої причини те-
пер деякі провінції всієї Русі почасти підлягають великому князеві Московії, і всі є схизмати-
ками, а почасти найяснішому королеві Польщі і в більшій частині з’єднані із святою Римсь-
кою Церквою і є прийняті до послуху св. Апостольської Столиці…”. 

Митрополит Йосиф Веліямін Рутський (був митрополитом в роках 1613–1637) мав титул 
і завжди підписувався в латинській мові – Josephus Velamin Rutchi, Metropolita Chioviensis 
totiusquae Russiae, тобто Йосиф Веліямін Рутський, митрополит Київський і всієї Рýсі, а це 
останне слово у латинській мові звучить точно так само як слово «Росії». Ось так спритно 
Московити (звані популярно в народній мові «москалі») пізніше почали представляти історію 
русинів-українців як свою власну. 

Перенесення назви «Русь» за кордон, на північ 

У цей час, зокрема від початку XIII ст., два визначні елементи мали вплив на церковне і 
політичне життя на сході Європи. З одного боку, в термінології Константинополя «Русь» – це 
вся територія колишньої Київської імперії, а з другого – митрополити перенесли свій осідок з 
Києва за межі давньої Русі, за кордон, до Владимира, а потім до Москви і при цьому залиши-
ли за собою титул «митрополит київський і всієї Рýсі». 

Як бачимо, це тільки завдяки Церкві була перенесена на північ, до чужої держави, назва 
«Рýсь», через що там виник ґрунт для прищеплювання згодом ідеї про безпосередній зв’язок 
Москви з Києвом і Руссю та для оформлення претензій Московщини-Росії до спадщини Киє-
ва. А між ними такого безпосереднього зв’язку не було. 

Російський історик П.Н. Третяков відзначає, що, «особливо починаючи з часу татаро-
монгольської навали, Руссю почали називати всю територію держави з руським народом – 

все населення, що розмовляло російською мовою»
∗ [37, c.73]. Друга частина цього твердження 

не відповідає дійсності бо, як відомо, під час татарської навали і після неї, тобто більш як 115 
років після розпаду Київської великодержави, на сході Європи існувала не одна, а кіль-
ка держав, у тому числі на українській території з центром у Галичі, в якій населення, очеви-
дно, не говорило «російською мовою». 

Навіть у час існування Київської держави не було однієї мови на всіх її територіях. Росій-
ський академік В. Янін на підставі археологічних й історичних досліджень стверджує, що, 
наприклад, «мова новгородців відрізнялася від мови киян навіть у IX ст., причому більш іс-
тотно, ніж у пізніші часи» [22, c.10]. Природно, мовні відмінності між суздальсько-
московсько-російським народом з одного боку, і українським та білоруським з іншого, поси-
лилися після розпаду Київської імперії в 1135 р. і різного політично-соціяльного життя. 

Перенесення митрополичого престолу до Москви у 1325 р. мало величезне політичне 

                                                 
∗

 Брайчевський М. уважає, що після монгольської інвазії існували: Золота Орда (до складу якої входила Суз-

дальська Русь), держава Данила Галицького, яку він називає Першим українським королівством, Велике князівс-

тво Литовське (до складу якого за Ольгерда потрапила основна частина українських і білоруських земель), а та-

кож вільне (пензенське) місто Новгород, яке зберігало свою незалежність до 1570 р. (Архів автора). Ми дуже 

сумніваємося, що у ХІІІ ст. Суздальська держава носила назву “Суздальська Русь”, термін вигаданий багато піз-

ніше. 
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значення для Московського князівства. Церква стала союзником і знаряддям московських во-
лодарів у їх боротьбі за геґемонію Москви. Князь Іван Калита з допомогою митрополита ви-
рішив зробити з Москви такий духовний і культурний центр, що перевищував би місто 
Владимир. У 1325 р. він побудував там Успенський собор, а в 1327 р. скликав у Владимирі 
собор єпископів з метою канонізації давнішого митрополита Петра – того митрополита, кот-
рий переніс осідок митрополії з Владимира до Москви, чим зробив величезну прислугу для 
політики Москви. Канонізацією Петра князь започаткував культ місцевих – московських – 
святих [17, c.59–73]. 

Невдовзі після собору з’являється «Сказання» про життя і смерть митрополита Петра, в 
якому йому приписуються всілякі чудеса. Творцем цього твору вважають самого Івана Кали-
ту [17, c.74]. Згідно із «Сказанням», канонізацією Петра Бог «просвітив Землю суздальську і 
місто Москву» [17, c.74]. 

Треба відзначити, що «Сказання» ніяк не пов’язує Петра чи Москву з Руссю або Киє-
вом. Петро є лише московським святим. Але наприкінці XV і на початку XVI ст., коли мос-
ковські князі почнуть себе титулувати «государями всея Руси», почитання Петра як святого 
будуть поширювати і на інші території [17, c.75] Тому російський історик В. А. Кучкін прави-
льно відзначає, що в діяльності московських князів першої половини XIV ст., тобто на почат-
ковому етапі творення московської (тобто російської) держави, не було ніяких «загальнорусь-
ких помислів». Перші московські ідеологи мали на увазі лише місцеві інтереси Москви [17, 
c.79]. Іншими словами, Москва тоді і якийсь час пізніше боролася лише за те, щоб бути спад-
коємницею Владимира, а не Києва. 

Після смерті митрополита Романа литовський князь Ольґерт, вимагаючи у патріярха для 
київської митрополії митрополита, погрожував, що у випадку відмови, православна Церква в 
його державі «перейде до іншої Церкви» [4, c.212; 7, c.63]. У 1375 р. патріярх Філофей висвя-
тив митрополитом болгарина Кипріяна. Після смерті в Москві митрополита Олексія у 1378 р., 
московський князь вимагав, щоб був висвячений його ставленик, чернець Митяй, який став 
фактичним керівником московської митрополії, або архімандрит Пімен. Патріарх остаточно 
призначив Пімена митрополитом «Києва і Великої Рýсі», а Кипріян залишився митрополи-
том Литви і «Малої Рýсі»* [7, c.63-64; 34, c.263], але жив у Києві.  

Звернім увагу на це, що тоді у греків Великою Руссю була велика територія давньої Русі, 
а не територія Московщини. Якщо з цієї назви пізніше створено назву «Великоросія», то ста-
лося це у штучно придуманий спосіб. 

Болгарин Кипріян дивився на справи Церкви з точки зору інтересів не місцевих на-
родів, а східної Церкви в цілому, тобто інтересів всього православ’я. Тому після смерті Оле-
ксія, вважаючи себе його наступником, Кипріян поїхав до Москви, але його звідти дуже скоро 
вигнали [34, c.262]. Однак дослідники вважають, що вже тоді Кипріян мав вплив на оформ-
лення і активізацію так званої «загальноруської програми», в якій керівна роль відводилася 
Москві [6, c.322–323]. Болгарин Кипріян виявився гарячим прихильником єдності «загально-
руської митрополії» [6, c.347] і, отже, державно-політичної єдності Східної Європи у рамках 
однієї держави, однієї православної митрополії. 

У 1389 р. Кипріян добився від патріарха призначення у Москву теж титула «митрополит 
київський і всієї Русі». Прибувши туди наступного року, він активізував духовне життя, 
призначив шість нових єпископів, сприяв шлюбу князя Василя І з дочкою Вітовта, з яким під-
тримував зв’язки, помирив Вітовта і Василя з Новгородом. За нього народжується так зване 
«загально-руське» зведення літопису – «Летописец великий русский» (1382). З’являється 
«Слово о житії Дмитра Івановича» та ряд інших писань, в яких автори вже починають впер-
ше говорити про безпосередній зв’язок з Київською державою IX–XIII ст. [6, c.323–324, 
332–333]. 

У 1396 р., коли внаслідок турецької агресії на посілості Візантії патріарх Антоній за-
кликáв держави Центральної Європи до антитурецької коаліції, Кипріян погодився перегово-
рити з королем Ягайлом про необхідність об’єднання грецької Церкви з римською, і в такому 
дусі звернувся до патріярха [7, c.75–76; 34, c.263–264]. 

                                                 
∗

 Тут важливо підкреслити, що терміни «Велика Русь» і «Мала Русь» мали суто цервовний характер. Щойно 

пізніше релігійно-політичні кола в Москві перемінили ці терміни на «Великоросія» і «Малоросія». 
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Болгарський історик І. Снєгаров зазначає, що «вихований у дусі візантійського цезаропа-
пізму, Кипріян ставився до московського великого князя як до покровителя Церкви, визнаючи, 
що Церква, подібно як у Візантії, Болгарії й інших православних державах, повинна співпра-
цювати в укріпленні влади «поставленого від Бога государя» [34, c.265]. Кипріян уважав, що 
центром уявленої ним Русі є Москва і мав на думці об’єднання «руської Церкви» як пе-
редумову об’єднання «всієї руської землі» (підкреслення В.К.) [34, c.263, 266–267]. Візан-
тійський імператор і константинопольський патріярх стали гарячими прихильниками цієї об-
лудної ідеї [34, c.263]. 

Однак Кипріян мав ще більші амбіції і плани, які не завжди збігалися з інтересами Візан-
тії. Він хотів закріпити за собою також Церкву Галичини, Молдавії і Болгарії. Коли перегово-
ри з польським королем у справі унії не дали ніяких результатів, а Кипріян потрапив у конф-
лікт з Константинополем з приводу проєкту унії і підпорядкування йому Галичини, Молдавії 
й Болгарії, і він направив у 1397 р. окрему місію до Константинополя. Деякі дослідники при-
пускають, що для цієї місії він наказав виготовити «Список руських міст», в якому назива-
ються різні міста: болгарські, молдавські, подільські, київські, волинські, галицькі, литовсько-
руські, смоленські, рязанські, суздальські й новгородські [6, c.363–364]. Виходить, що цей 
імовірний імперіядізм православної Церкви перейшов згодом на дійсний політичний імперіа-
лізм Московської держави. 

Мабуть, у цей спосіб Кипріян хотів надати особливої ваги ідеї поширення своєї митропо-
лії і реорганізації православної церкви в Східній і Південно-Східній Європі* [6, c.374]. Росій-
ські автори пов’язують її з ідеєю перенесення центру православного світу з Константинополя, 
якому постійно загрожували турки, на територію слов’ян. Так, у середині XIV ст. болгарське 
місто Тирново почало вважати себе «новим Константинополем» та столицею «царства бол-
гар і греків» [6, c.374]. 

Після смерті Кипріяна Константинополь направив у Москву митрополита грека Фотія. 
Починаючи з 1407 р., литовський князь Вітовт знову домагається висвячення глави київсько-
литовської митрополії. Єпископи цієї митрополії не визнали Фотія, що прибув до Москви у 
1410 р. і висловили бажання мати власного митрополита [34, c.272]. Коли Фотій прибув на 
Литву, його прогнали. Восени 1414 р. собор єпископів у Новоґрудку вибрав київським мит-
рополитом Григорія Цамблака, болгарина, родича Кипріяна [6, c.295]. 

Вибір цей вони підтвердили і оголосили наступного року. Митрополит Фотій і патріарх 
відмовилися визнати Цамблака, «відлучили» його від Церкви і віддали анафемі [6, c.296; 7, 
c.110; 34, c.273–274]. Митрополит Григорій взяв участь у соборі в Констанці в 1418 р., на яко-
му дискутувалося питання про поєднання Церков, і при цій нагоді був прийнятий папою [3, 
c.58-62; 7, c.112]. Григорій намагався поширити вплив своєї митрополії на Новгород і Псков. 
Він помер у 1420 р. [6, c.299]. Його наступник, митрополит київський Герасим (1432–1435), 
якого висвятив патріярх, але якого не визнав московський князь, продовжував справу свого 
попередника в питанні об’єднання Церков [3, c.64–65]. 

Після смерті Фотія в 1431 р. Константинополь призначив у 1436 р. на посаду митрополи-
та у Москві грека Ізидора. Це був час, коли імператор і патріярх, сподіваючись на допомогу 
проти турків, прихилялися до ідеї поєднання Церков. У 1437 р., через кілька місяців по приїз-
ді до Москви, митрополит Ізидор виїхав на Вселенський собор у Феррарі, який продовжував-
ся у Флоренції. В 1439 р. собор схвалив єдність східної і західної Церков. Документи про 
це, крім імператора і папи, підписав також митрополит Ізидор. Коли він, уже у званні карди-
нала, повернувся в березні 1441 р. до Москви, князь Василій II назвав його єретиком і заареш-
тував. Ізидор врятувався від смертної кари лише втечею [3, c.67–87; 7, c.144–146; 40, c.68]. 

«Митрополит Московський» 

Московський князь Василій II у листі до патріярха засудив унію і повідомив, що Москва 
хоче сама обирати свого митрополита, бо князь має право «в їм’я оборони православ’я» по-
рвати відносини з патріярхом-«віровідступником» [40, c.69]. У 1448 р. собор єпископів Мос-
ковської держави обрав рязанського єпископа Йону митрополитом «всієї Русі» без згоди Кон-

                                                 
∗

 За М. Брайчевським, т. зв. «Список городам руським ближнім і дальнім» був укладений за Володимира Оль-

геродовича (Друге українське королівство). – Архів автора. 
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стантинополя, за волею великого князя Василія [30, c.48; 35, c.83; 40, c.69; 42, c.213]. Відтоді 
офіційно датують автокефалію Російської православної Церкви. Йона ще носив титул “мит-
рополит київський і всієї Рýсі” до 1458 р. [10, c.406; 30, c.48], а потім цей титул змінено на 
“митрополит всієї Рýсі” чи, точніше, “митрополит московський і всієї Рýсі” [27, c.114, 116, 
127, 131; 39, c.125]. 

Коли представники Новгорода просили польського короля Казимира, щоб київсько-
литовський митрополит висвятив їм єпископа, московський князь Іван III, вважаючи, що нов-
городська Церква хоче відділитися від московської, пішов у 1471 р. походом на місто. Мос-
ковський митрополит Филип благословив цей похід, оскільки, мовляв, новгородці хотіли ві-
дійти від православ’я до латинників. А літописець записав, що «пішов на них князь великий не 
як на християн, а як на іноязичників і відступників від православ’я» [28, c.288; 40, c.70]. Так 
державно-політична експансія московського князя набрала форми ідеологічної боротьби за 
чистоту віри православної. 

«Вся Руська земля ізстарі від наших предків наша вітчизна» 
та «Москва Третій Рим» 

У питанні періоду дальшої історії Московії, про який тепер буде мова, автори, зокрема 
чужинецькі, вживають термін «Росія». На ділі термін «Росія» почали вживати перший раз 
деякі церковні книжники в Московщині наприкінці XV ст. [33, c.66; 36, c.13] (але він 
офіційно утвердився щойно за Петра І). При тому мало хто знає, що церковні книжники Мос-
кви безсоромно взяли той термін з грецької мови, в якій слово «Русь» перекладалося у грець-
кій мові словом «Росія». 

Ця маніпуляція словом – це виразний доказ перфідності з метою привласнення Москвою 
чужої власності (через слово з чужої мови!). 

Треба підкреслити, що в Московії глибоко вкорінилася ідея виключности православної 
релігії, розгорнулася боротьба проти всіх інших релігій, зростала ворожість до інших народів, 
до всього чужого, зокрема до «латинства» [40, c.77]. Наприкінці XV ст., коли Москва вже за-
хопила під свою владу ряд сусідних князівств, у тому числі Новгород (1478) і Твер (1485), мо-
сковський митрополит Зосима називає Івана II «новим царем Костянтином», а Москву – «но-
вим Константинополем» [11, c.103; 36, c.81]. Іван III у своїх листах висловлював переконан-
ня, що він, як і його предки, «поставлений Богом» [15, c.127; 36, c.81]. 

У зв’язку з проголошеною князем «коронацією» Дмитра в 1498 р, було створено «Ска-
зання про князів владимирських», в якому відзначалося, що Рюрик походив «з роду римсько-
го Августа царя», отже і московські (владимирські) князі походять з того ж роду, а «цар Кос-
тянтин Мономах» передав Володимирові Мономахові «царський вінець», яким «відтоді і до-
нині вінчаються великі князі владимирські» [13, c.36; 20, c.107–108, 291–293]. В дійсності ім-
ператор Костянтин помер приблизно тоді, коли Володимир Мономах тільки народився. Ат-
мосфера для політичних претензій московського князя Івана III вже була створена. Він 
почав стверджувати, що «вся Руська земля ізстарі від наших предків наша вітчизна» (ви-
ділення наше – В.К.) [29, c.26]. Це початок XVI ст., тобто чотири століття після занепаду Ки-
ївської великодержави, три століття після занепаду Києва і понад півтора століття після зане-
паду незалежної української Галицько-Волинської держави. 

У першій чверті XVI ст. псковський чернець Філофей у своїх листах до Василія III-го і 
Місюря Мунехіна розвиває теорію про «Москву – третій Рим». Згідно з нею, римська Церква 
занепала через єресь, «латини» відійшли від правдивої християнської віри. А Константино-
поль (другий Рим) завоювали турки в 1453 р. по волі Божій, бо греки «продали православну 
віру в латинство». Таким чином «два Рими впали, третій – Москва – стоїть, а четвертому 
не бути». З усіх християнських царств залишилося, згідно з пророчими книгами, «лише цар-
ство нашого государя – Російське царство» [14, c.340–342; 18, c.25–26]. 

Москва, яка не визнала Флорентійської унії, уважала себе світовим центром християнст-
ва, оскільки тільки православне християнство є правдивим, усі інші віровизнання є фальшиві і 
«противні Богові». Москва обрана Богом, вона є єдиним законним нащадком Рима. 

Теорія «Москва – третій Рим», оформлена в 1504–1524 рр., лягла в основу ідеї світового 
значення Російської держави і виключності значення православної Церкви в житті Росії. Інт-
ронізуючи шістнадцятирічного Івана IV царем у 1547 р., митрополит Макарій називав його 
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«Богом возлюбленим», «Богом вибраним», «Богом вінчаним», спорідненим з римськими і ві-
зантійськими імператорами, нащадком імператора Августа [11, с.103; 35, c.81]. 

Московський митрополит Макарій (1542-1563) відіграв основну роль у процесі перетво-
рення ідеї III Риму у державну теорію Московського царства. За нього Московську державу 
офіційно проголошено царством, у 1547 р. переведено царське вінчання Івана IV та відбулися 
важливі церковні синоди 1547 і 1549 рр. Тоді оформлено Стоглав 1551 р. і були видані такі 
великі збірні твори, як Четьї-Мінеї, «Степенная книга», «Царственная книга», кодифікація лі-
тописів. У всіх цих творах, як і в посланнях Макарія, «послідовно і яскраво проведена ідея 
єдности «русскої» історії, держави, церкви, династії й царської влади як теократичної 
монархії» (підкреслення наше – В.К.) [18, c.25–26]. Так було штучно створено, головним чи-
ном за ініціятивою Макарія, ідею «єдності Русі» (згодом «триєдиної Руси»).  

Ідея «єдності» уже неіснуючої Русі жевріла в Москві, хоча боротьба за реалізацію цієї ідеї 
в дійсності була відсутня. Зате Москва почала поширювати свої впливи. У 1570 р. вона злік-
відувала Церкву в Новгороді, усі скарби і церковні багатства були перевезені до Москви, ар-
хієпископ Новгороду був ув’язнений [40, c.114]. Усі спроби зближення між Москвою і Римом 
(місія А. Посевіно в 1581) були використані Москвою тільки в свою користь. Москва дальше 
не допускала західних впливів в Московії, вона не дозволяла зближення в галузі релігії і не 
бажала союзу із католицькими державами [40, c.117]. 

Створення Патріярхату в Москві 

Уважаючи, що вона стала спадкоємницею Візантії, Москва почала уважати, що в неї по-
винен бути осідок цілої православної Церкви, тобто повинен бути патріярх. Переговори в цій 
справі, які відбулися 1586 р. в Москві не дали бажаних результатів. Але коли у 1588 році при-
був до Москви константинопольський патріярх Єремій, московська влада зуміла його приму-
сити посвятити патріарха, уживаючи сили і погроз. Москва тримала насильно в себе патріар-
ха Єремію близько один рік, який врешті посвятив митрополита Йова патріярхом у 1589 р. 

Потрібно підкреслити, що до новоствореного патріархату належало тільки чотири росій-
ські митрополії. Отже Київ і Україна, які належали до королівства Польського, не належали 
до московського патріярхату! Ця ситуація продовжиться аж до 1668 р., коли, у наслідок дого-
вору між Московщиною і Польщею, східні землі України, разом з Києвом, опинилися під ко-
нтролем Москви. Цього ж року Українську Православну Церкву підпорядковано патріярхові 
у Москві і від тоді метрополія Києва почала тратити своє значення.  

Дослідуючи питання назв двох окремих країн – України і Московії – один український 
автор зазначує: «Із ростом та розвитком Московії зі столицею в Москві, якої більшість те-
риторій раніше належали до знищеної в наслідок інвазії татар в 1940 році Київської Русі, 
Московська держава, котра була відома на Заході на Заході як Московія, взяла для себе назву 
«Русь», яку в латинській мові називали «Russie». У такий спосіб витворився парадокс – цей 
сам термін почали вживати як назву двох культурно, етнографічно політично окремих кра-
їн, з яких Русь-Галичина зі столицею у Львові та Московія зі столицею в Москві. Так постало 
замішання в назвах щодо Росії та України, яке в якійсь мірі продовжується теж і сьогодні» 
[43, c.44]. 

Польський король Стефан Батори у зверненні з 1580 р. зараховував до України русинів, 
Київщину, Волинь, Поділля та Брацлавщину, іншими словами Україна – це Русь і провінції 
Києва, Волині, Поділля та Брацлава. А відомий французький автор Гійом Лє Васир де Боплян 
свою карту України назвав так: Carte d’Ukraine contenant plusieurs provinces comprises entre les 
Confins de Moscovie et les limites de Transilvanie (карта України що складається з багатьох 
провінцій між межами Московії та межами Трансільванії)* [43, c.45–46; 19]. 

У XVIII ст., зокрема після 1772 р., імперська російська еліта почала вважати українців 
«гілкою російського народу», що під впливом історичних обставин «ополячилася». Царський 
уряд вважав своєю метою ліквідувати сліди «ополячення», асимілювати українців. Не випад-
ково в лексиконі російських чиновників термін «Україна» систематично усувався до першої 
половини ХХ ст. В усіх офіційних документах для позначення Наддніпрянської України ви-
користовували терміни: «Південно-Західна Росія», «Південно-Західний Край» (іноді – «Мало-

                                                 
*
 Див. його «Опис України» / Пер. В. Косика. – Львів: Мета, 1998. 
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росія») і «Новоросія» (територія Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній). 
Українські губернії ніколи не творили одної адміністративної цілості. 

У ХІХ столітті Російська православна Церка дальше працювала разом з російською ім-
перською владою і утверджувала імперялістичне розуміння російської історії. Крім цього, во-
на була зайнята боротьбою проти уніятства. Але одночасно створювалися основи теорії про 
«Русскій мір».  

Московські імперіялістичні кола в 1857 році рішили поставити пам’ятник русскому пра-
вителю Рюрику. Даймо слово знавцеві цієї справи Е.Н. Масловій, авторові праці «Пам’ятник 
тысячилетию России», яку опубліковано за совєтської влади в 1972 р.* [38] у формі посібни-
ка «Туристу о Новгороде», тираж – 100 тис. екземплярів!!! Вибачаємося, що залишаємо деякі 
російські вислови чи назви: «…Всупереч бажанню правлячих кіл представити пам’ятником 
офіційну, монархічну ідею, монумент був побудований як пам’ятник Росії. Він прославляє її 
визначних воєнних, державних діячів і діячів культури, розповідає про славний шлях розвитку, 
пройдений у цей час русскою державою («Русским ґосударством»). І недаром впродовж всьо-
го часу існування цього пам’ятника неминуче викликається патріотичні почування тих, хто 
знайомиться з ним… 

…Голова новгородської обласної ради депутатів трудящих відкриваючи мітинг сказав: 
«Кожній русскій людині дорогий цей пам’ятник, який втілює в собі силу і велич нашої «Роди-
ни», військову доблесть наших великих предків Мініна, Пожарського, Сусаніна, Кутузова, 
Суворова, образи яких одушевляють бійців і офіцерів Червоної армії на героїчні подвиги в ім’я 
нашої Радянської Батьківщини…  

Думка про монумент виникла в урядових колах Росії (России). У 1857 році комітет міні-
стрів поставив на обговорення питання про пам’ятник «первому русскому государю Рюри-
ку». Пам’ятник повинен був відзначити в 1862 році ніби тоді тисячолітню дату існування 
Русского государства. 

Згідно з записаною в літописі легендою, Рюрик, вождь варязьких дружин, спочатку пра-
вив у Ладозі, а в 863 р. був запрошений на князювання в Новгороді. 

Цю створену в ХІ ст.. легенду про покликання варягів, яка існувала в середньовічній тра-
диції, утверджувала чужоземне походження московської княжої династії, підтримували і 
русскі князі, і русскі царі. Рюрика вважали засновником Русского государства і родоначаль-
ником княжої династії. 

Пізніше ця легенда стала в основі антинаукової «норманської» теорії в історичній науці. 
Прихильниками тої теорії були визначні дворянські історики В.Н. Татищев, Н.М. Кармазін 
та інші. Згідно з цією теорією утворення русскої держави приписувалось варягам, а датою 
цієї події уважався 862 рік – час утворення «єдиновластительства Рюрика». 

«Норманська» теорія мала чимало противників. Ще в ХVIII ст. проти неї виступив гені-
альний русский вчений М.В. Ломоносов. Не прийняли її історики декабристи. Опісля «норма-
ністів» рішуче відкинули в своїх історичних працях революціонери-демократи. Представники 
ліберального крила буржуазної історіографії, а серед них великий історик С.М. Соловйов, 

також її не підтримували
∗. 

Таким чином ювілейна дата була зовсім невірогідна. Але легенда про покликання варягів 
мала багатовікову давність і стала поетичним переказом. Вона передавалася з уст до уст, 
притягала увагу художників і поетів, з нею починали навчатись історії численні покоління 
русских людей. Влада ухопилася за цю легенду в надії, що святкування тисячоліття Росії 
дасть змогу розвинути демагогічні ідеї про непорушність самодержавця і про його органічне 
пов’язання з історією Русского государства, грати на патріотичних почуваннях мас і хоча б 
на якийсь час розрядити розпалювану політичну атмосферу в Росії. 

У зв’язку з цим пам’ятник Рюрику визнали як спорудження, котре не вповні відповідає 
меті, і прийняли рішення спорудити пам’ятник «тисячоліття государства Російського», на 
якому можна би показати в барельєфах чи других зображеннях головні події нашої вітчизня-

                                                 
*
 Туристу Новгорода. Памятник «Тысячелетию России». – Ленинград: Лениздат, 1972. (Ордена Трудового 

Красного Знамени типография ім. Володарського). 
∗

 Прихильниками «норманської» теорії були, між іншим, німецькі автори. З цього приводу можна пригадати, 

що також А. Гітлер її прийняв і уважав, що Україна (Київ) була матірю Росії. 
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ної історії, – першою з них очевидно покликання Рюрика. 
Александр ІІ затвердив пропозицію комітету міністрів і висловився так, щоб пам’ятник 

був відкритий в серпні 1862 р. Найбільш підходящим місцем для монумента була призначена 
площа в середині новгородського кремля, між Софійським собором й існуючою будовою. Іс-
нуючий там обеліск на честь ополчення 1812 року було рішено перенести в зв’язку з цим на 
торгову площу Софійської сторони. Загальну суму пам’ятника оцінили на 5000 000 рублів. 

Для спорудження пам’ятника оголошено всенародну збірку пожертв. Удалось зібрати 
72 507 рублів 71копійку. 

Решту суми виплатила державна скарбниця… 
Заплянований пам’ятник повинен представляти «шість головних епох» русской історії: 

заснування государства Русского – Рюрик, 862 рік; уведення християнства в Росії – Володи-
мир, 989 рік; початок визволення від татарського ярма – Дмитро Донський, 1380 рік; засну-
вання єдинодержавія Російського царства – Іван ІІІ, 1491 рік; заснування престолу дому Ро-
манових Михаїл Федороаич – 1613 рік; перетворення Росії і встановлення Россійської імперії 
– Петро І, 1721 рік [38, c.6–15].  

Дальше, згідно з Е.Н. Масловою, вирішено, щоб над пам’ятником було поставлено пере-
важаюче зображення православної віри, «как главного основания правственного возвеличения 
русского народа». Впорядники проєктів все ж таки уважали, що мають право дещо відступи-
ти від проєктів, аби лише була висловлена головна суть: «відзначення поступового розвитку 
впродовж тисячу років государства Россійского». 

Оголошено конкурс – до 1 листопада 1859 року. До журі прийшло 53 проєкти. Деякі з них 
говорили про пам’ятник визволення селян, один описував пам’ятник, на якому представлено 
царя, який знімає кайдани з селян. Прийнято проект М.О. Мікешіна. На засіданні ради Ака-
демії мистецтв 25 листопада 1859 р. признано першу премію для проекту М.О. Мікешіна, 
який тісно співпрацював зі скульптором І.М. Шредером. Мікешін додав до пам’ятника скуль-
птуру Ярослава Мудрого, якого назвали «первым законодателем России». Після прийняття 
проекту Мікешіна Академією мистецтв його затвердив також цар Александр ІІ. Після смерти 
Тараса Шевченка в 1861 р. у Мікешіна виникла думка помістити його статую на горельєфі 
пам’ятника, а також М. Гоголя. Владні російські кола заборонили додати до пам’ятника Шев-
ченка.  

Відкриття пам’ятника призначено на 20 вересня 1862 р. Тоді прибули до Новгороду чис-
ленні представники російського суспільства та цар Александр ІІ з родиною. У день відкриття 
відбулося «народне гуляння». Мікешін отримав орден Володимира, а Шредера, головного ви-
конавця постатей пам’ятника, ніхто не помічав. Шредер в скорому часі виїхав закордон, по-
бував навіть в Америці. 

Монумент побудовано у вигляді дзвона, який має сповіщати потомству про «славні події і 
діла першого тисячоліття Русского государства».  

Не описуючи композицію цілого монументу, потрібно все ж таки назвати хоч би групу 
фігур довкола Петра І-го, яка символізує заснування «єдинодержавия Руси». У центрі – цар 
Іван ІІІ, «первый государ всея Руси»…з шапкою Мономаха на голові. По бокам Івана ІІІ пред-
ставники підкорених Москвою народів (литовець, лівонський лицар…, група з Володими-
ром), дальше Рюрик, група Дмитра Донського, яка оголошує перемогу в боротьбі з монголо-
татарськими завойовниками. Дальше – князі «Древней Руси»: Святослав, Мстислав, Данило 
Галицький, Олександр Невський… В іншій групі фігур – Богдан Хмельницький, Пожарський, 
Мінін, Сусанін. Дальше – Кирило і Методій, монах Нестор, Максим Грек, Констянтин Остро-
зький, Іван Федоров…Ще дальше – Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, литовські князі 
Гедимин, Ольґерд та інші діячі культури. Численні фігури, на думку російських кіл і авторки, 
«представляли силу, героїзм, тверду волю і духовну велич русского народа…» [38, c.16–17, 22–
26, 30, 36–38, 55–64, 68–78]. 

Ось на цих ідеях формувався новий світогляд росіян. Росія забирала від українців їх істо-
рію, їх високу європейську культуру, і приписувала їх собі. Одночасно вона замовчувала пе-
ріод тісної московсько-монгольської співпраці в роках 1240–1380. 

Представлені тут факти виявляють основу, на якій народилася і розвивалася ідея «русско-
го міра», яка сьогодні несе в собі велику загрозу для існування і прав українського народу, в 
якого забирають усе те, що творить з нього повноправну націю з правом мати власну держа-
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ву, жити власним життям і шанувати власну історію. Найбільше прикре в тому те, що зло-
чинну ідею про «руский мір» поширює і нею поборює українську національну ідею Російська 
православна Церква. 

Метою нашої статті не є виступати проти російської Церкви, ні проти російського народу, 
який має право мати таку церкву, яка йому підходить. Стаття є проти пограбування Москвою 
чужої власності і поневолювання інших народів. Вона є також проти того, щоб чужі організа-
ції вільно проводили у незалежній Українській державі підривну протиукраїнську та проти-
державну діяльність. У європейських демократичних державах – це недопустиме.  

Преса інформує: «Патріярх Кіріл у вітанні до Дня православного козацтва окреслив гео-
графію цієї концепції, назвавши спадкоємцями Святої Русі – Росію, Україну, Білорусь, Молдо-
ву та Казахстан…» [21]. Як не дивно, але це співпадає з політикою уряду Москви, яка нама-
гається втримати і зміцнити СНД, точно в цьому ж географічному вигляді.  

Отже, врешті потрібно ще раз підкреслити, що Україна завжди була європейською краї-
ною, навіть під час російської окупації, бо навіть тоді українці їздили навчатися в європейсь-
ких університетах. Пригадаймо, що в січні 1918 р. була проголошена незалежна Українська 
Народна Республіка. Україна ніколи не повинна стати евразійською чи азійською країною, 
якою є Росія. При тому в Україні повинна повністю і вільно переважати всюди в громадсько-
му і державному житті українська державна мова. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ АРМІЙ РАННІХ РАБОВЛАСНИЦЬКИХ ДЕРЖАВ 
ДАВНЬОГО БЛИЗЬКОГО СХОДУ І СИСТЕМА ЇХ КОМПЛЕКТУВАННЯ 

 
Автор започатковує цикл публікацій в яких в історичній ретроспективі розкриває про-

цес організації армій і систему їх комплектування з найдавніших часів. У статті аналізуєть-
ся система комплектування армій ранніх рабовласницьких держав Давнього Близького Сходу 
та розкриваються підходи щодо принципів їх комплектування. 

Ключові слова: армія, військова служба, держави Давнього Сходу, людські ресурси, на-
йманці, особовий склад, система укомплектування. 
 

Актуальність даної теми визначається 
тим, що одним із головних факторів оборони 
держави є людські ресурси. Однією з важли-
вих складових розвитку збройних сил будь-
якої держави є комплектування її військ осо-
бовим складом. Система комплектування 
збройних сил особовим складом, яка забез-
печує підготовку та накопичення військово-
навченого резерву людських ресурсів, є од-
ним із важливих завдань підтримання оборо-
ноздатності держави. 

У ході військового будівництва держави 
застосовували різні системи комплектування 
збройних сил особовим складом, які відпові-
дали конкретним історичним умовам. Перші 
армії з’явилися у 2–3 тисячолітті до н. е. з 
виникненням найдавніших рабовласницьких 
держав Давнього Сходу (Єгипет, Вавилон, 
Ассирія, Урарту, Персія, Індія, Китай та ін.) у 
Північно-Східній Африці – в долині Нілу, в 
Азії – в долинах Тигра і Євфрату, Інду і Ган-

гу та в долинах великих китайських річок – 
Хуанхе, Янцзи, Сіцзян, у басейнах Чорного і 
Каспійського морів [5, с.7; 7, с.85; 8, с.32; 12, 
с.7–8]. Ці армії стали одним із важливих ін-
ститутів державної влади, що покликана 
здійснювати як зовнішні, так і внутрішні 
функції держави. Зовнішні функції армії по-
лягали в досягненні силовими методами зо-
внішньополітичних цілей, які ставила перед 
собою держава (пограбування інших країн, 
здобування рабів та ін.), а внутрішні – зво-
дилися, головним чином, до придушення 
експлуатуємих мас усередині держави, а та-
кож збереження, укріплення і захисту засад 
діючої системи, коли в цьому виникала по-
треба, де політична централізація влади за-
безпечувала й військову.  

На нашу думку, досить цінним в істори-
чному плані є вивчення досвіду комплекту-
вання особовим складом армій різних дер-
жавних утворень із найдавніших часів, які 
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мали багато особливостей притаманних саме 
їм. Отже, розглянемо систему комплектуван-
ня військових формувань особовим складом 
в ієрархії історичного розвитку. 

Розвиток виробництва, характер суспіль-
ного та політичного устрою визначали особ-
ливості основних форм ведення війни, які у 
свою чергу вимагали форм організації військ. 
Виробничі сили суспільства визначали кіль-
кість і якість людських контингентів і мож-
ливу чисельність військ у мирний час. В 
умовах, коли виробничі сили були слабо роз-
виненими, коли ще не було міст і ремісничо-
го виробництва і армії мали надто примітив-
ну холодну зброю (ударної і метальної дії), їх 
організація була нескладною. Так, у найдав-
ніших рабовласницьких країнах Давнього 
Сходу вона складалася з окремих загонів (в 
основному кінних) царів і їх васалів, а також 
народного ополчення (переважно пішого). 

Верховна влада у Давньому Єгипті1 на-
лежала фараону (царю), який був наділений 
необмеженою владою. Держава мала велику 
армію і флот, яка у найкращі часи не пере-
вищувала 100 тис. осіб [12, с.13]. До вищої 
касти Давньоєгипетської держави окрім фа-
раона входили жерці храмів і воїни. Воїни 
утворювали другу в державі панівну касту 
(після касти жерців). Військо Давнього Єги-
пту складалися із: постійних загонів (свити), 
ополчення рабовласників, контингентів вій-
ськових поселенців, ополчення вільних зем-
левласників і загони підкорених племен. 

Першу групу утворювали найближчі до 
фараона рабовласники – “супутники прави-
теля”, які постійно знаходилися “позаду і бі-
ля царя”. Із його складу виділялися началь-
ники усіх інших військ. Супутники фараона 
(царя), які утворювали постійний загін, мали 
маєтки і рабів, постійні загони були на служ-
бі у номархів – правителів номів (округів, 
областей), жерців храмів і у царських наміс-
ників захоплених земель. 

                                                 
1
 Давній Єгипет – один із найдавніших районів 

людської цивілізації і рання держава на Землі, що роз-

ташовувалася на північному-сході Африки, в долині 

нижньої течії багатоводного Нілу (бл. 3 тис. до н.е. – 

395 р. н.е.). Спочатку його територія простягалася від 

першого порога Нілу аж до дельти, де велика річка 

впадає у Середземне море. Період найбільшого розкві-

ту ХVІ ст. – ХV ст. до н.е., коли були завойовані Си-

рія, Палестина, Куш та ін. території. Історію давньо-

єгипетської держави умовно розділяють на три основ-

них періоди: Давнє, Середнє і Нове царства [2, с.10; 3, 

с.250; 8, с.35–36; 12, с.10]. 

Другу групу залучали до служби на час 
військових походів або ж для несення служ-
би в захоплених областях. Так звані “сильні 
надзеси” – середні і дрібні землевласники і 
були тими “обранцями” номів, з якими єги-
петські фараони здійснювали свої багаточи-
сельні походи. Вони були порівняно добре 
навчені, із них утворювалися (з часу появи 
колісниць) загони бойових колісниць. 

До третьої групи входили військові по-
селенці, які базувалися головним чином у 
Північному Єгипті. Вони отримували у без-
посереднє користування ділянки землі і були 
добре забезпечені. Військові поселення яв-
ляли собою значну військову силу фараонів 
[12, с.10–11]. 

Четверту групу утворювали члени сіль-
ських общин і бідних надзесів (дрібних се-
лян), що мали досить невелике господарство 
і бідували. До війська їх призивали, як виня-
ток, у разі потреби. У “повчанні” гераклео-
польського царя говориться, що не слід за-
лучати до війська бідних людей – простолю-
динів. Простолюдин, “повчання” цар свого 
молодого наступника, “найбільш небезпеч-
ний ворог для держави, бо простолюдин 
завжди ворог, а особливо, коли він буває во-
їном”. Причина такого ставлення до просто-
людинів полягала в тому, що вони були ну-
жденними і часто повставали. 

Із збережених документів відомо, що до 
несення військової служби залучалася ви-
значена частина чоловічого населення. Із 
написів сиуцького і гермопольського номів 
видно, що номархи залучали до служби у 
війську не всіх вільних мешканців, а лише 
вибраних, у більшості своїй сильних надзе-
сів – середніх і дрібних землевласників. 

До п’ятої групи входили загони підко-
рених племен лівійців, нубійців, а також іно-
земних найманців. Наймані іноземні загони 
у більш широкому масштабі стали залучати 
до служби в єгипетській армії у період так 
званого Нового царства. Серед іноземних 
найманців особливо вирізнялися особи із се-
редземноморського племені шардана. Особ-
ливий загін із осіб шарадана перебував при 
дворі фараона. Слід зазначити, що серед на-
йманців були грецькі загони. До кінця ново-
го царства частка іноземних найманських за-
гонів збільшується і вони починають віді-
гравати надто значну роль в єгипетському 
війську. 

Рабів, яких використовували в царсько-
му і храмовому господарствах, а також у го-
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сподарствах великих, середніх і дрібних зем-
левласників, до служби в армії не допускали, 
а використовували на кораблях у якості гре-
бців [12, с.11–12]. 

З об’єднанням Верхнього і Нижнього 
Єгипту в єдину державу закінчується період 
Раннього царства і Єгипет входить у період 
Давнього царства (бл. 2800–2250 рр. до н.е.). 
У результаті численних набігів військова 
майстерність давніх єгиптян суттєво зросла. 
У цей час вперше в єгипетській державі була 
створена професійна армія, ядро якої склада-
ли піші найманці (воїнам дозволялося мати 
сім’ю, вони отримували наділи землі та ра-
бів, а військо було організоване у формі вій-
ськових поселень, розташованих у центрі 
країни і прикордонні, а також найбільш за-
грозливих напрямках) [4, с.4–5]. 

Політична централізація держави була 
основою військової централізації. Верховна 
влада в країні належала фараону, який при-
значав начальника війська, а також началь-
ників окремих загонів і флотів відкритого 
моря і на річці Ніл. У давньоєгипетських до-
кументах того періоду зазначено, що в дер-
жаві існував “дім зброї” – свого роду війсь-
кове відомство, яке займалося виготовлен-
ням озброєння і постачанням військ усім не-
обхідним, а також будівництвом кораблів і 
прикордонних фортець. Пізніше створюва-
лися склади для провіанту, з яких продоволь-
ство видавалося за чітко визначеними нор-
мами, діяли спеціалізовані майстерні з виро-
бництва та ремонту зброї [2, с.10]. У цей пе-
ріод розвивається землеробство і ремесла, що 
сприяло розвитку кораблебудування. Даних 
про чисельність єгипетського війська у за-
значений період немає. Є згадка, що вже у 
часи Давнього царства Єгипет мав загін ко-
раблів чисельністю 40 одиниць. Кораблі бу-
ли невеликих розмірів, з веслами і вітрилами, 
мали високі борти, які захищали гребців від 
стріл і метальних списів противника. На ко-
жному військовому кораблі знаходився спе-
ціальний військовий загін [8, с.36; 12, с.12–
13]. 

Головні сили війська знаходились у Ни-
жньому Єгипті, який зазнавав частих нападів 
войовничих азійських племен. У Верхньому 
Єгипті, в ареалі розселення підкорених ну-
бійських племен, обороноздатність забезпе-
чували загони “поліцейської служби” нубій-
ських воїнів. Під час великих завойовниць-
ких походів фараони посилювали своє війсь-
ко за рахунок підкорених племен. На озбро-

єнні у воїнів Давнього царства були: булава 
з кам’яним наконечником, бойова сокира із 
міді, спис із кам’яним наконечником, бойо-
вий кинджал із каменя або міді. У більш ран-
ній період широко застосовувався бумеранг. 
Основною зброєю були лук і бойова сокира, 
а захисним озброєнням воїнів були дерев’яні 
щити, обтягнуті шкірою. 

За кілька сторіч воєнна могутність дер-
жави значно зросла. Саме у цей період були 
закладені основи регулярної армії. З джерел, 
які дійшли до наших днів відомо, що писарі 
вели суворий облік населення країни, і кож-
ного юнака забирали в армію на багато ро-
ків. Новобранці навчалися мистецтву воло-
діння зброєю, займалися бойовою підготов-
кою, якою “відав” спеціальний начальник 
військового навчання. У результаті цього 
організаційна структура єгипетського війсь-
ка змінилася. Піхотинців розділили на окре-
мі загони, кожний з них мав свою назву (за-
звичай на честь одного із численних єгипет-
ських богів) і складався із однотипно озбро-
єних воїнів-піхотинців – копійників або лу-
чників, які нараховували від 2 до 10 тис. 
осіб [4, с.5]. Вже у цей період єгиптяни ви-
користовували побудову шеренгами. На ко-
рдонах держави були збудовані фортеці різ-
ної конфігурації (коло, овал чи прямокут-
ник) всередині яких були криниці з питною 
водою [2, с.11; 8, с.36–37]. 

Давнє царство закінчилося з розпадом 
країни, а її об’єднання поклало початок Се-
редньому царству (бл. 2000–1700 рр. до н.е.). 
У цей період відбувся швидкий розвиток ви-
робничих сил країни. З розвитком ремесла 
збільшилося виробництво знарядь праці, 
предметів домашнього вжитку, удосконалю-
валась зброя. Розвивалася внутрішня і зовні-
шня торгівля, для забезпечення останньої не-
обхідно було розвивати насамперед флот. 
Завойовницька політика фараонів Середньо-
го царства визначала й подальше удоскона-
лення військової організації. 

Територія Єгипту в період Середнього 
царства складала приблизно 35 тис. км2. Чи-
сельність населення його, за даними давніх 
авторів і сучасних підрахунках, дорівнювала 
приблизно 7 млн. осіб. З наявних даних мо-
жна зробити розрахунок щодо набору в од-
ному із номів (один воїн від ста чоловіків). 
Таким чином, давньоєгипетське військо мо-
гло складатися із декількох десятків тисяч 
воїнів. У поході зазвичай брали участь декі-
лька тисяч воїнів (у написах фараонів зга-
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дуються загони із 3 і 10 тис. осіб). Крім того, 
до складу єгипетського війська входили зна-
чні загони найманців, завербованих у Нубії 
[8, с.40]. 

Фараон мав при собі “людей свити”, що 
представляли його особисту охорону, і “су-
путників правителя” – групу відданих йому 
знатних воїнів, з яких призначали “начальни-
ка військ”, “начальника новобранців”, “вій-
ськового начальника Середнього Єгипту” та 
інші військові і начальницькі особи. 

Єгипетське військо до вторгнення гіксо-
сів (XVII ст. до н.е., кінець Середнього царс-
тва) – азійських кочових племен, що мешка-
ли у межах Аравії та Південної Сирії, скла-
далося з окремих загонів тільки важкої і лег-
кої піхоти. Найчисельнішими були загони 
піших стрільців, які були головним родом 
військ єгипетської армії. Були загони списо-
носців, пращників, а також загони, на озбро-
єнні яких були мечі і булави. Озброєння єги-
петських воїнів із зростанням виробництва 
та використанням таких металів, як мідь і 
бронза, постійно удосконалювалося. 

Важка піхота мала на озброєнні списи 
(до 2 м завдовжки) з бронзовими наконечни-
ками, бойові сокири, палиці і кинджали. 
Озброєння легкої піхоти складалося із луків, 
пращі, легких списів, бумерангів (метальна 
зброя у формі вигнутого шматка дерева). 
Поява лука посиленої дії значно підвищува-
ла дальність польоту стріли і влучність її по-
падання (150–180 м). Наконечники стріл ма-
ли різні форми та оперення і виготовлялися 
із кістки, каменя і металу (довжина стріли – 
від 55 до 100 см). Як захисне спорядження 
єгиптяни застосовували повстяну шапку і 
щось на зразок овального фартуха, виготов-
леного із смуг шкіри. Царі і вищі воєначаль-
ники мали бронзові шоломи і шкіряний пан-
цир, покритий бронзовою лускою. У важкої 
піхоти були щити, обтягнуті шкірою. Щит, 
висотою до половини людського зросту, за-
лишався єдиним захисним спорядженням [2, 
с.11–12; 8, с.40; 12, с.13]. 

З кінця Середнього царства в єгипетсь-
кому війську значного розвитку набуває но-
вий рід військ – бойові колісниці (запозичені 
у гіксосів), які зводилися у загони. У вигото-
вленні колісниць єгиптяни досягли значних 
успіхів. Колісниця була значно удосконале-
ною, міцною і легкою. Робилася вона із де-
рева і шкіри у спеціальних майстернях. Екі-
паж такої колісниці складався з візника та во-
їна-стрільця. У бою візник однією рукою 

управляв кіньми, а іншою – тримав щита 
для захисту стрільця. Озброєння екіпажу 
колісниці включало два луки, два сагайдаки 
зі стрілами і метальні списи (дротики). Ко-
лісниця являла собою дерев’яний майданчик 
1,0 х 0,5 м, що кріпився на осі з двома коле-
сами зі шпицями, в яку запрягали двох ко-
ней. Попереду і по боках майданчика були 
борти, які захищали ноги воїнів від ворожих 
стріл і списів. Загони бойових колісниць у 
єгипетській армії стали грізною зброєю – 
вони могли долати значні відстані і нападати 
на війська противника. Число колісниць у 
військах було незначним. Воїнами коліс-
ниць були найбагатші рабовласники (коні і 
колісниці були дуже дорогими) [2, с.13; 4, 
с.5; 8, с.40; 12, с.13–14]. Кінноти як спеціа-
льного роду військ у Єгипті цього періоду 
ще не було. Вона з’являється у дещо пізні-
ший час. 

До середини XVI ст. до н.е., після ви-
гнання гіксосів, починається період Серед-
нього царства. У цей період єгиптяни самі 
вели загарбницькі війни, що знайшло своє 
відображення на удосконаленні організації 
єгипетського війська. Загони нараховували 
по 2, 3 і 10 тис. воїнів, які поділялися на під-
розділи з певною чисельністю: 6, 40, 60, 100, 
400 і 600 осіб. Появилися загони з однотип-
ним озброєнням воїнів – списоносці (копій-
ники) і лучники, які вже мали порядок побу-
дови. Так, першим видом побудови війська 
стала шеренга. Пізніше для похідного маршу 
рухалися колоною з чотирьох осіб по фрон-
ту і десять шеренг у глибину [2, с.11–12; 8, 
с.40]. На випадок великої війни проводився 
набір до війська фараона з місцевого насе-
лення. 

Є відомості про заохочення рядових вої-
нів, які за певну вислугу років отримували 
невеликі наділи поливної землі, що обробля-
лися рабами. Воєначальників за певні заслу-
ги просували по службі, нагороджували зе-
млею, скотом, рабами, “золотом похвали” 
(на зразок сучасних орденів) і дорогоцінною 
бойовою зброєю [8, с.40–41]. 

Фараони Середнього царства значну 
увагу приділяли забезпеченню кордонів 
Єгипту. Так, наприклад, для захисту півден-
них кордонів держави у район першого і 
другого порогів Нілу були збудовані три лі-
нії фортець, у яких базувалися військові гар-
нізони. Велику увагу приділяли забезпечен-
ню гарнізону фортеці водою, будувалися ко-
лодязі або приховані виходи до річок. Фор-
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течні споруди будувалися з використанням 
особливостей місцевості, більш довершени-
ми, що прикривали воїнів, які оборонялися. 
Фортечні ворота були захищені баштами та 
зводилися у систему фортець [2, с.11; 8, 
с.41]. 

В епоху Нового царства в Єгипті остато-
чно сформувався кастовий1 устрій. Панівні 
касти експлуатували і придушували нижчі 
касти і рабів. Єгипетське військо являло со-
бою касту воїнів, що виховувалася в дусі 
зневаги до простого народу. Один із герак-
леопольських фараонів повчав свого сина: 
“Сгибай толпу. Уничтожай пыл, исходящий 
от нее. Не поддерживай человека, который 
враждебен в качестве простолюдина. Он 
всегда враждебен. Бедный человек – смута в 
войске… Берегись. Сделай конец его… Кро-
тость – это преступление. Наказывай” [8, 
с.43]. Воїни, у свою чергу, поділялася на дві 
групи (хермобитів і каласирів), які відрізня-
лися між собою одягом, який вони носили та 
віком, пов’язаним з проходженням військо-
вої служби. За даними Геродота, перша на-
раховувала до 160 тис. осіб, інша – до 
250 тис.2 [1, с.7; 8, с.43; 6, с.459]. То ж у по-
хід у кращому випадку могли виступити ли-
ше десятки тисяч воїнів. 

Основу армії Нового царства (Рамзеса ІІ) 
утворювали 4 загони піхотинців по 5 тис. 
осіб кожний. Загони, як це було прийнято у 
єгиптян, називалися іменами богів. Перший 
із них називався Амон і, відповідно, знахо-
дився під захистом давньоєгипетського вер-
ховного бога і покровителя влади фараонів. 
За ним йшли загони Ра (бога сонця), Птаха 
(бога землі і родючості) та Сета (Сутеха – 
бога пустині і війни). Кожен загін у свою 
чергу поділявся на певні одиниці по 6, 40, 
60, 100, 400, 600, 2 тис. і навіть 3 тис. воїнів 
[4, с.8; 12, с.13–14]. 

Новобранців навчали діяти у строю, 
швидко бігати, уміти володіти зброєю і єди-
ноборству. Судячи з автобіографічного на-
пису одного із воєначальників, воїна вихо-
вували так, щоб його обличчя було завжди 
“обернене вперед”, щоб він ніколи “не пове-

                                                 
1 

Кастовий устрій – одна із ранніх історичних форм 

суспільного устрою деяких рабовласницьких держав. 

Каста – це замкнута соціальна група, яка мала свої по-

літичні і виробничі функції та посідала певне суспіль-

не становище [8, с.43]. 
2
 Слід зазначити, що ці цифри дають чисельність 

всієї військової касти, включаючи стариків і дітей, а 

можливо і жінок [8, с.43]. 

ртав свою спину ворогові” і беззаперечно 
покорявся своїм начальникам. Вияв доблес-
ті у бою заохочувався різними нагородами: 
зброєю, золотом, а також землею і рабами, 
був введений знак “Золотої похвали”, яким 
нагороджувалися начальники. Кожного вої-
на, який виявляв непокору або запідозрили 
у боягузтві, жорстоко карали [7, с.85; 12, 
с.14]. 

Значна частина воїнів в епоху Нового 
царства мала на озброєні булави, кинджали, 
а пізніше – короткі мечі. Довгі двосічні мечі 
були на озброєнні найманців із племені 
шардана, клинки яких виготовлялися із ме-
талу, переважно бронзи. Значну роль у бою 
відігравав лук. Фараон і значні воєначаль-
ники мали зброю, виготовлену із заліза. По-
кращилось захисне спорядження: воїн, 
окрім щита, мав шолом і панцир із шкіри з 
прикріпленими бронзовими пластинками. 
Важливою частиною війська були бойові 
колісниці. 

Головною силою єгипетського війська 
була піхота, яка після запровадження одно-
типного озброєння складалася із лучників, 
пращників, списоносців і воїнів з мечами. 
Наявність однаково озброєної піхоти поста-
вило питання про порядок її побудови [8, 
с.44]. 

На час походу або при здійсненні маршу 
єгипетська армія поділялася на декілька за-
гонів, що рухалися колонами. Попереду 
обов’язково рухалася кінна або піша розвід-
ка. На привалах похідні табори укріплюва-
лися захисною стіною із щитів [2, с.12–13]. 

Забезпеченням військ “відав” спеціаль-
ний орган. Продукти видавалися зі складів 
за визначеними нормами. Існували спеціа-
льні майстерні з виготовлення і ремонту 
зброї. 

У період Нового царства єгиптяни мали 
сильний флот у Середземному морі, на річці 
Ніл і його притоках, що призначався для ве-
дення морських і річкових битв, перекидан-
ня військ і блокади ворожого узбережжя. 
Єгипетські кораблі оснащувалися вітрилами, 
мали багато весел і добру маневреність. Є 
відомості, що носова частина кораблів була 
пристосована для завдавання таранного уда-
ру ворожому кораблю [2, с.12; 12, с.44]. 

На випадок війни фараони могли виста-
вити добротне військо. Так, наприклад, у би-
тві при Мегіддо (територія сучасної Сирії) 
фараон Тутмос ІII (1490–1436 рр. до н.е.) у 
війні (1468 до н.е.) проти сильного союзни-
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цького війська племен палестинців і сирійців 
на чолі з царем Кадеша, що повстали проти 
Єгипту, виставив сильне військо, чисельність 
якого, за деякими даними, доходила до 
20 тис. воїнів. Основу союзницького війська 
складали найманці і за чисельністю воно пе-
ревищувало армію Тутмоса ІІІ. Великий єги-
петський флот забезпечував перекидання 
військ у будь-який пункт узбережжя Палес-
тини і Сирії, де були створені бази із запаса-
ми продовольства. Як результат – цар Каде-
ша втік, а місто після кількох тижнів облоги 
та постійних нападів єгипетської армії капі-
тулювало. Трофеями Тутмоса ІII стали: 924 
колісниці, 2238 коней, 200 комплектів зброї, 
урожай у долині Ездраїлону, зібраний єги-
петським військом, 2 тис. голів великої та 
22,5 тис. голів малої худоби [4, с.6; 8, с.46–
48]. Захват Мегіддо у подальшому дозволив 
єгипетській армії безперешкодно проникати 
на територію Сирії. Загалом, за правління 
Тутмоса ІІІ, він майже 20 разів нападав на 
Палестину і Сирію, у результаті чого Давній 
Єгипет повністю підкорив ці землі. На півдні 
війська фараона неодноразово завдавали 
ударів по Нубії, Ефіопії та Лівії. Інший при-
клад, фараон Рамзес II у війні проти хетів 
[1312 р. до н.е. (за іншими джерелами, 
1285 р. до н.е.)]) виставив 20 тисячне військо, 
що складалося з піших воїнів-єгиптян, що 
складалися із відданих єгипетських воїнів і 
найманих нубійців і шарденів (вихідців з ос-
трова Сардинія) та 2,5 тис. бойових коліс-
ниць. У поході єгипетська армія складалася з 
чотирьох загонів (колон) піхоти, першим з 
яких особисто командував фараон, і супро-
воджувала його особиста гвардія. Військо 
хетів і його союзників, що складалося з опо-
лчень різних племен, мало до 30 тис. піших 
воїнів і 3,5 тис. бойових колісниць. Але на 
відміну від єгипетських колісниць воїни на 
них були не стрільцями, а списоносцями. У 
найближчому тилу хетів було місто-фортеця 
Кадеш із сильним гарнізоном. Перемогу у 
цій битві здобули єгиптяни завдяки добре 
організованій взаємодії загонів піхоти і бо-
йових колісниць [2, с.13–15; 4, с. 7–8; 8, с.49–
54]. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене 
можна стверджувати, що у Давньому Єгипті 
виникли організаційні форми армії, яка поді-
лялася на загони. Особовий склад армії являв 
собою замкнуту касту. Єгипетська каста вої-
нів – це привілейована частина населення, 
яка служила пожиттєво і передавала свою 

професію у спадок. За свою службу воїни 
користувалися різними пільгами. Кастове 
військо посилювалося воїнами із підкорених 
сусідніх племен, що стало кроком на шляху 
до найманства. У процесі розвитку усклад-
нювалася структура війська: з’явилися види 
піхоти – лучники, списоносці та інші, а та-
кож новий рід військ – бойові колісниці, по-
передниці кінноти.  

Значну роль у розвитку війська відіграли 
держави давнього Межиріччя (Месопота-
мії) – басейну рік Тигра і Євфрату. Тут, як і в 
Єгипті, разом із землеробством розвивалося 
скотарство. Одним із наслідків розвитку 
скотарства стала поява у Межиріччі бойових 
колісниць, що й визначило особливість 
структури війська держав (Шумер, Аккад, 
Елам, Вавилонія, Ассирія та ін.) цього регіо-
ну. 

У першій чверті ІІІ тис. до н.е. у півден-
ному Межиріччі, відомому в історії під на-
звою Шумер, існувала низка рабовласниць-
ких міст-держав. Значну роль в економіці 
Шумера відіграли храми, в яких було велике 
власне господарство. В середині ІІІ тис. до 
н.е. жерці1 узурпували політичну владу. Во-
ни мали власні дружини. До складу озбро-
єння шумерських воїнів входили короткий 
спис із мідним наконечником і мідна сокир-
ка на довгому руків’ї. крім того у них були 
мідні кинджали і кам’яні булави. До захис-
ного спорядження шумерських воїнів вхо-
дили мідний шолом, шерстяна одежа з на-
шитими на ній мідними пластинками і шкі-
ряний, обкований міддю, щит. 

Для ведення бою використовувалися чо-
тириколісні бойові колісниці, запряжені чо-
тирма мулами. Екіпаж колісниці складався із 
двох осіб – візника і воїна; останній був 
озброєний метальними списами, запас яких 
розташовувався у колчані, який кріпився 
попереду колісниці. 

Наслідком політичної централізації ста-
ла поява централізованої військової центра-
лізації. Воїн одержував земельний наділ, за 
користування яким він зобов’язаний був ви-
рушати в похід з відповідним озброєнням. 
Крім цих воїнів, було невелике постійне вій-
сько, яке озброювалося за рахунок правите-
ля, що об’єднав племена Шумера [8, с.57–
58]. 

У ІІІ тис. до н.е. в середній течії Тигра і 

                                                 
1
 Жерці – правителі окремих шумерських міст-

держав. 
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Євфрату утворилася рабовласницька держава 
Аккад. У першій чверті ІІІ тис. до н.е. на чо-
лі Аккаду стояв цар Саргон І, який, спираю-
чись на широкі маси вільних, об’єднав Шу-
мер і Аккад, що сприяло зміцненню основи 
військової організації. Воєнна могутність но-
вої держави була настільки великою, що до 
Саргона зверталися за військовою допомо-
гою торгові колонії семітів, розташовані в 
Малій Азії. До часів правління онука Сарго-
на І належить перший документально зафік-
сований військовий договір про взаємодопо-
могу, підписаний “Шумером і Аккадом” з 
царями держави Елам [8, с.58]. 

У ХІХ ст. до н.е. у Межиріччі виник но-
вий економічний і політичний центр – Вави-
лон, що досяг найбільшої могутності при ца-
реві Хаммурапі (1792–1750 рр. до н.е.), коли 
Вавилон підкорив собі всю територію “царів 
Шумера і Аккада” До XVІII ст. до н.е. Вави-
лонська держава мала велике постійне війсь-
ко [8, с.58]. До створення централізованої 
держави (1894 р. до н.е.) у рабовласницьких 
містах Вавилонії1 існували збройні загони, 
які підпорядковувалися правителям міст. 
Вони складалися із воїнів-піхотинців, озбро-
єних списами з мідними наконечниками, со-
кирами на довгих руків’ях, кинджалами і 
кам’яними булавами. Воїни носили захисну 
шерстяну одежу з нашитими металевими 
пластинками, шоломи, мали шкіряний, обко-
ваний міддю, щит. Особливості бойових по-
рядків визначалися наявністю у них бойових 
колісниць, які підтримували піхоту в бою і 
були основою бойового порядку. На час вій-
ни або великих походів військо посилювало-
ся за рахунок ополчення землевласників. За 
свою службу воїни отримували землю, дім, 
худобу, яких не мали права продавати, не 
могли передавати у спадок, якщо син продо-
вжував службу батька [3, с.109; 8, с.58; 10, 
с.6]. 

Ім’я царя Хаммурапі пов’язане з відомим 
кодексом законів, в якому зроблено спробу 
регулювати суспільні й економічні стосунки 
того часу. В кодексі Хаммурапі певний інте-
рес мають статті 26–41, в яких викладено 

                                                 
1
 Вавилонське царство (Вавилонія – назва, що по-

ходить від головного міста царства – Вавилон (аккад-

ське Бабілу, букв. – “врата бога”), найбільше місто Да-

вньої Месопотамії, столиця Вавилонії у ХІХ–VІ ст. до 

н.е.), централізована рабовласницька держава в  пів-

денній частині Месопотамії (територія сучасного Іра-

ку), що виникла на початку ІІ тис. до н.е. й остаточно 

втратило незалежність у 539 р. до н.е. [3, с.109; 10, с.5]. 

обов’язки та права воїна, а також статті 133–
135, де говориться про права воїнів, які по-
трапили у полон. Кодекс відзначає дві кате-
горії воїнів – “реду” і “баїру”, і два звання 
воєначальників – “деку” і “лабутту”, не по-
яснюючи, на жаль, у чому різниця між ними. 
Але й ці дані є важливими, тому що вони 
розкривають певну структуру вавилонського 
війська і військову ієрархію. 

У цьому документі зроблено одну із пе-
рших спроб регламентувати права й 
обов’язки воїнів. У деяких статтях цього ко-
дексу згадуються воїни-колоністи, які також 
отримали земельні наділи і були зобов’язані 
за першим наказом царя виступити у похід. 
У кодексі зазначено, що ухилення воїна від 
військового обов’язку (похід чи навіть спро-
ба виставити найманця як заміну) каралося 
смертною карою. Воїна, який потрапив у 
полон, викупляли за рахунок держави. При-
власнення власності воїна каралося смерт-
ною карою [8, с.58–59; 10, с.6–7]. 

У ХІХ ст. до н.е. утворилася ще одна ве-
лика і сильна у військовому плані рабовлас-
ницька держава – Ассирія (XIX–VII ст. до 
н.е.) з головним містом Ашшур, яка спочат-
ку займала територію у верхній течії річки 
Тигр на північ від Вавилона, а у період най-
вищої могутності (друга половина VIII – пе-
рша половина VII ст. до н.е.) – від Персії до 
Середземного моря [3, с.51; 8, с.59; 12, с.18–
19]. 

Важливою ланкою державного апарату 
була армія, яка на час походів складалася з 
ополчення. До складу армії входили общин-
ники, селяни, ремісники і дрібні торговці. У 
ІХ–VIІ ст. до н.е. ассирійські царі створюва-
ли постійне військо, основу якого складали 
воїни-колоністи, які отримували земельні 
наділи у прикордонні та в особливо небезпе-
чних районах держави. За правління Тілгат-
паласара ІІІ (754–727 рр. до н.е.) були про-
ведені важливі реформи, які сприяли реор-
ганізації війська та приведенню центрально-
го і місцевого апаратів державної влади до 
війскових потреб. Так, наприклад, замість 
знищення підкорених народів їх переселяли в 
інші райони, обмежували права намісників і 
проводили розукрупнення намісництв та ін., 
що значно укріпило Ассирію. З цього часу 
військове ополчення замінили постійними 
загонами, до складу яких входили вершни-
ки, піхотинці і колісниці. Військо стали 
комплектувати головним чином із збіднілих 
вільних дрібних землевласників, яких утри-
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мували й озброювали за рахунок держави [3, 
с.59; 9, с.302]. Так виникло постійне військо, 
що мало назву “царський загін”, і складалося 
з постійного загону, що був при цареві, вій-
ськових колоністів, які селилися у прикор-
донних районах, ополчення рабовласників і 
вільних ассирійців та загонів підкорених і 
приєднаних до Ассирії областей. Разом з тим 
був і особливий загін воїнів – “вузол царст-
ва”, який охороняв царя і був надійним зна-
ряддям у царських руках для розправи з по-
всталими. На час військових походів “царсь-
кий занін” доповнювався племінним опол-
ченням. Ассирія знов перейшла до ведення 
активної завойовницької політики. Тіглатпа-
ласар ІІІ розгорнув широкий наступ на Пів-
нічну Сирію та Південно-Східну Малу Азію, 
вступивши у збройне протиборство з Урарту, 
яке вважало ці території сферою свого впли-
ву. Чисельність постійного війська досягла 
таких розмірів, що деякі походи здійснюва-
лися без залучення ополчення племен. Спра-
ву, яку розпочав Тіглатпаласар ІІІ, продов-
жили його наступники (Саргон ІІ і Синахе-
ріб), завоювавши Дамаск, Південну Сирію і 
Палестину, включно до м. Газа. Цар Сар-
гон II (722–705 рр. до н.е.), прагнучи обме-
жити роль бідноти у війську, ввів до складу 
своєї армії значну кількість найманців, на-
браних у підкорених областях. Слідом за 
ними цар Асархаддон (680–669 рр. до н.е.) 
захопили Південну Фінікію і велике при-
морське місто Сидон. Здійснивши похід у 
долину Нілу, він на деякий час підкорив 
Єгипет [9, с.302; 11, с.215; 12, с.19]. 

Озброєння ассирійських воїнів вирізня-
лося великим різноманіттям і для свого часу 
високою якістю. Застосовувалися лук зі стрі-
лами, що мали металеві наконечники, праща, 
короткий спис з бронзовим наконечником, 
меч, кинджал, палиця, обкована залізом. Бу-
ло удосконалено й захисне озброєння. Голо-
ву воїна прикривав шолом, що мав підвіску, 
яка захищала потилицю і бокові частини об-
личчя. Щити ассирійських воїнів були різні 
за формою і металом, так і за призначенням – 
від легких круглих і чотирикутних до висо-
ких прямокутних із навісом, що захищав вої-
на зверху. Важкоозброєні воїни і ті, які вели 
облогові роботи під стінами обложених міст, 
носили суцільні довгі панцирі, виготовлені із 
волокна і обшиті продовгуватими бронзови-
ми пластинками. Ассірійці застосовували й 
саперне спорядження – бронзові кирки з дов-
гими дерев’яними руків’ями, які використо-

вували при прокладанні доріг, облаштуванні 
укріплень і руйнуванні завойованих фор-
тець, а також залізну сокиру. Запаси зброї та 
спорядження зберігалися у царських арсена-
лах [2, с.16; 8, с.59–60; 12, с.19]. 

Ассирійське військо, на відміну від єги-
петського, було розділене за типом зброї та 
озброєння, мало чітку організаційну струк-
туру і певне співвідношення родів військ. 
Характерна структура війська: на 200 піхо-
тинців припадало у середньому 10 вершни-
ків і одна бойова колісниця; на одного важ-
коозброєного піхотинця – два луки. Удоско-
налювалися організаційні форми війська. У 
джерелах часто зустрічається згадка про ор-
ганізаційну одиницю кисру (загін), що скла-
далася з 50 осіб, який поділялася на десятки. 
Декілька кисир складали емуку (силу), за рі-
зними даними, чисельністю 500–2000 воїнів 
[8, с.60; 12, с.20]. 

Основу ассирійського війська складала 
піхота, яка поділялася на важкоозброєну 
(списоносців) і легкоозброєну (лучників і 
пращників). Важкоозброєна піхота (списо-
носці) мала на озброєнні списи та мечі, а та-
кож панцирі, шоломи і масивні металеві щи-
ти. Легкоозброєна піхота складалася із луч-
ників і пращників. Бойова одиниця, зазви-
чай, складалася з двох воїнів – лучника і щи-
тоносця, який у бою прикривав його важким 
щитом [8, с.60–61; 9, с.302]. Поряд з цим бу-
ли і бойові одиниці, що складалися виключ-
но із важкоозброєних воїнів. Ассирійська пі-
хота діяла зімкнутим строєм лучників, яких 
прикривали воїни у важкому озброєні. На 
противника наступала суцільна стіна щитів, 
через які у ворога летіли стріли, каміння і 
дротики. Такий спосіб дій зімкнутими ата-
куючими шеренгами вимагав доброї навче-
ності піших воїнів [2, с.16]. 

Ударною силою ассирійського війська 
були бойові колісниці, в які впрягалися два – 
чотири коні. Зазвичай екіпаж колісниці 
складався з 2 воїнів – лучника та візника, 
озброєного списом і щитом. До бортів колі-
сниці кріпилися сагайдаки з великим запа-
сом стріл. Інколи екіпаж бойової колісниці 
посилювали двома щитоносцями, які при-
кривали візника і лучника. 

В ассирійській армії з ІХ ст. до н.е. ши-
роко використовувалася кіннота, що стала 
важливим родом війська. Наявність порів-
няно численної і добре організованої кінно-
ти робило армію рухомою і маневреною на 
полі бою. Важкоозброєні вершники-лучники 
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мали лук і меч, списоносці – довгий спис і 
меч. Важкоозброєні вершники, так само як і 
важкоозброєні піхотинці, з голови до ніг бу-
ли покриті пластинчастим обладунком. Сво-
їх коней вони іноді покривали спеціальними 
захисними попонами. Вершник сидів на 
спеціальній підстилці (попоні), пізніше було 
введено сідло без стремен. Важка кіннота 
билася в зімкнутому строю, часто викорис-
товувалася для флангових ударів і нерідко 
вирішувала результат битви. З введенням і 
розвитком кінноти різко скорочується чисе-
льність бойових колісниць. Кількісне спів-
відношення кінноти і колісниць складало 
2÷1 [2, с.16; 9, с.302; 12, с.20]. 

Були в ассирійському війську й особливі 
“землекопні” (воєнізовані) загони (прообраз 
“інженерних” військ), що призначалися для 
ведення дорожніх, мостових, землекопних 
(облогових) та інших робіт [12, с.19]. Мали 
вони й великий арсенал різноманітних засо-
бів для взяття міст-фортець. При їх штурмі 
вони використовували тарани для руйнуван-
ня фортечних стін (товсті колоди з широки-
ми або гострими наконечниками), різні види 
штурмових драбин і пересувні облогові баш-
ти (вежі). Облогову техніку доповнювали ка-
тапульти, які метали камені вагою до 10 кг на 
відстань до 500 м. При переправах через річ-
ки ассірійці використовували плоти і спеціа-
льні засоби – бурдюки (на них переправля-
лися через річки окремі воїни, із них же вла-
штовували плоти та плавучі мости) [2, с.16; 
8, с.62; 9, с.302–303]. 

Ассирійська держава створила сильний 
військовий флот, основу якого складали бо-
йові кораблі типу галер з гострим носом для 
завдавання таранного удару ворожим суд-
нам. Веслярі у них розташовувалися в два 
яруси, що дозволяло розвивати високу шви-
дкість. Будівництвом кораблів займалися фі-
нікійські, а можливо й грецькі майстри, в ос-
новному на Тигрі і Євфраті, а потім спускали 
їх у Перську затоку [2, с.17; 8, с.62]. 

Під час багаточисельних війн ассирійці 
виробили власні прийоми ведення бою й 
ефективний бойовий порядок. Бойовий по-
рядок ассирійського війська складався із лу-
чників, копійників, бойових колісниць і вер-
шників. Основу їх побудови складали бойові 
колісниці, позаду яких розташовувалася кін-
нота. Піхота шикувалася зазвичай у три щіль-
ні шеренги. Легкоозброєні воїни-лучники мо-
гли боротися або в першій, під прикриттям 
щитоносців, або ж в останній шерензі. У 

цьому разі дві передніх шеренги списонос-
ців (воїни, озброєні списом) за командою 
нахилялися або ставали на коліно, щоб луч-
ники могли безперешкодно і влучно стріля-
ти. Вершники атакували безладними група-
ми, наступ яких легко відбивалися стійкістю 
піхоти, але вони були грізною силою для 
розпорошеного і розбитого ворога. З метою 
досягнення тактичної раптовості всі началь-
ники ассирійського війська широко застосо-
вували нічні напади [2, с.17; 8, с.63]. 

Ассирійське військо досить майстерно 
здійснювало облогу та штурм фортець. При 
облозі фортець воно розташовувалося в доб-
ре укріпленому таборі, обнесеному навко-
лишнім валом. Усередині табору облашто-
вувались хрестоподібні “вулиці” для швид-
кого пересування загонів у разі тривоги і та-
борові ворота зі спеціальною охороною. При 
штурмі фортеці діяли таким чином: тарана-
ми пробивали проломи у стінах; потім лег-
коозброєна піхота через проломи або за до-
помогою штурмових драбин йшла на 
штурм; важкоозброєна піхота великими щи-
тами прикривали лучників і пращників, які 
метанням стріл і каміння забезпечували про-
сування штурмових колон [2, с.18; 8, с.63–
64]. 

Наскальні написи, що дійшли до нас, 
розповідають про численні завойовницькі 
походи ассирійських царів. Так, у написі се-
редині XIII ст. до н.е. повідомляється про 
похід майже 30-тисячного війська у район 
“моря Наїрі”1 (озера Ван, що розташований 
у східній частині сучасної Туреччини). При 
цьому ассирійці подолали високі гори і, за 
допомогою бронзових сокир, прокладали 
собі просіки у лісах. У написах кінця ХІІ – 
другої половини ХІ ст. до н.е. повідомляєть-
ся про шість великих походів ассирійського 
війська в райони верхньої течії Тигру до 
“моря Наїрі”. Судячи з написів, у цих похо-
дах важливу роль зіграли бойові колісниці, 
кількість яких обраховувалася кількома де-
сятками. Ассирійське військо кілька разів 
форсувало річки Тигр і Євфрат, проходило 
через важкодоступні гори. Там, де не могла 
пройти колісниця, бойові завдання вирішу-
вала піхота. Чисельність противника, згідно 
написів, не перевищувала 20 тис. осіб. Як 
трофеї двічі відмічаються 120 бойових колі-
сниць [8, с.65]. У цей період, за правління 

                                                 
1
 Наїрі – назва країни і союзу племен біля озер 

Нурмія і Ван (частина держави Урарту). 
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царя Тіглатпаласара I, було проведено до 30 
успішних походів на захід, під час яких було 
захоплено Північну Сирію і Північну Фіні-
кію, а також ряд територій у південно-
східній частині Малої Азії. У IX–VII ст. до 
н.е. Ассирія продовжила завойовницьку по-
літику. За правління Тіглатпаласара III (745–
727 рр. до н.е.) спустошили Вавилонію, Мі-
дію, Урарту, підкорили Сирію і Палестину, 
дійшли до Єгипту. При Ассурбаніпалі (Аш-
шурбаніпалі) (669–бл. 633 рр. до н.е.), який 
захопив владу у 668 р. до н.е. всупереч запо-
вітові свого батька, який призначив своїм 
спадкоємцем іншого сина. У період його 
правління Ассирія досягла найвищої могут-
ності, основою якого було сильне військо, 
добрі шляхи сполучення і впорядковане ад-
міністративний устрій. У 655 р. до н.е. асси-
рійці вторглися до Еламу1. Битва відбулася 
біля селища Тулліз. Хоча еламське військо 
займало вигідну позицію, ассирійці розбили 
його, підкупивши двох племінних вождів 
противника й уміло організувавши переслі-
дування кіннотою противника, що починав 
відступати. Через зростаючу внутрішню сла-
бкість, повстання, зовнішні вторгнення, а по-
тім і тривалу війну з коаліцією військ Мідії 
та Вавилонії Ассирія була знищена у 605 р. 
до н.е. [2, с.18; 3, с.51]. 

У ХІІІ–ХІІ ст. до н.е. в районі озера Ван, 
на території, розташованій між Кавказом, пі-
внічною Месопотамією, північно-західним 
Іраном і Малою Азією, існували великі пле-
мінні союзи країни Наїрі. Більшість із цих 
племен займалися скотарством і особливо 
конярством, що було базою для організації 
кінноти і бойових колісниць. Племена, які 
жили в долинах, займалися землеробством, в 
основному на зрошуваних землях. У містах 
розвивалися торгівля та ремесла. Наявність у 
містах металів, особливо заліза, створювало 
сприятливі умови для виробництва зброї у 
великій кількості та доброї якості. 

Територія, яку займали племінні союзи 
Наїрі, була захищена гірськими хребтами, що 
створювало сприятливі умови для оборони 
країни. Але сусідство з войовничою Ассирі-
єю, яка вела безперервні грабіжницькі війни, 
не дозволяло покладатися лише на важкодо-
ступну місцевість. Необхідно було мати си-
льне військо, але і йому не завжди вдавалося 

                                                 
1
 Елам – давня держава, що розташовувалась у 

південно-західній частині Іранського нагір’я (нині-

шній Іран). 

відбивати вторгнення ассирійців. Численні 
війни племен Наїрі призвели, з одного боку, 
до збільшення числа рабів, а з іншого – до 
укріплення влади родових і племінних вож-
дів та перетворення одного із них у спадко-
ємного правителя – царя, який спирався на 
родоплемінну знать. Замість дружин пле-
мінних вождів появилося військо, що знахо-
дилося у розпорядженні царя. Так, у IX ст. 
до н.е. в районі озера Ван (сучасна Вірменія) 
виникла централізована рабовласницька 
держава Урарту2. Основними галузями її 
господарства було землеробство з викорис-
танням значною мірою штучного зрошуван-
ня і скотарство, зокрема конярство, яке до-
зволило урартам створити сильну кінноту. У 
військових походах вони широко викорис-
товували верблюдів і ослів як в’ючних тва-
рин [8, с.67; 12, с.22]. 

У середині ІХ ст. до н.е. Урарту належа-
ла керівна роль у районі озера Ван. На цей 
час у державі досягли високого рівня розви-
тку металургія, ремісниче виробництво та 
культура, що давало можливість мати силь-
не військо, яке складалося із бойових коліс-
ниць, вершників і піхоти – лучників і списо-
носців. В Урарту дуже рано виникло й уві-
йшло до широкого вжитку залізо, яке йшло 
для виготовлення різних знарядь праці та 
зброї [8, с.69]. 

У кінці ІХ – першій половині VIІІ ст. до 
н.е. держава Урарту переживала період роз-
квіту. На чолі держави стояв цар, який був 
верховним власником землі та всіх багатств і 
одночасно верховним головнокомандува-
чем. Вся територія держави поділялася на 
області. Намісники царя, які правили облас-
тями зазвичай були і воєначальниками вій-
ська області [12, с.23; 15]. У результаті ус-
пішних війн з Ассирією царі Урарту значно 
розширили територію держави, захвативши 
райони Північної Месопотамії, Північної 
Сирії, район оз. Урмія (нині Резайе) і Пів-
денне Закавказзя. У цей же період було про-
ведено низку оборонних заходів: завершено 
будівництво Ванської фортеці; збудовано 
фортеці на підступах до столиці царства – 

                                                 
2
 Урарту (ассир. назва; урартська – Біайнілі; біб-

лійне – “царство Арарат”), держава в Передній Азії 

(на Вірменському нагір’ї, район оз. Ван) у ІХ–VI ст. 

до н.е. (нині територія, що входить у межі Вірменії, 

Туреччини та Ірану), столиця м. Тушпа (нині – 

м. Ван, Туреччина), створена племенами уратів, які 

мешкали в цьому районі з ІІ тис. до н.е. [3, с.768; 11, 

с.215]. 
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м. Тушпа (нині м. Ван, Туреччина), що явля-
ли собою систему укріплень, розташованих 
на схід від Ванської низовини; зведена сис-
тема укріплень у північній частині країни [8, 
с.69; 11, с.215]. 

Загалом військо Урарту складалося з пі-
хоти, яка доповнювалася кіннотою та бойо-
вими колісницями і спочатку будувалося за 
хетським зразком. Руйнівні грабіжницькі по-
ходи Салманасара III сприяли проведенню 
реформ в урартській армії, які, ймовірно, від-
булися за правління Арами і Сардурі I. Після 
цього урартська армія почала будуватися за 
ассирійським зразком. До царського війська 
входили постійні загони, що були при цареві 
і начальниках областей (туртанах) та, в ос-
новному, із пішого і кінного ополчення віль-
них селян (общинників) і міщан, яке набира-
вся з усієї країни. Рабовласницька знать 
утворювала загони бойових колісниць і бага-
то озброєну кінноту, яка посідала важливе 
місце у війську і була навчена діяти в гірсь-
кій місцевості. Урартські царі іноді залучали 
до свого війська і частину військовополоне-
них, яких поселяли на нових місцях. Ті, хто 
отримали землю платили данину і виконува-
ли звичайні військові повинності [11, с.215; 
12, с.24; 13; 15]. 

Про чисельність урартського війська 
можна дізнатися із походів, в яких брали 
участь значні на той час сили. Військовими 
походами безпосередньо керував урартський 
цар. Так, у поході на південне узбережжя 
оз. Урмія військо царя Ішпуїні складалося із 
106 бойових колісниць, 9174 вершників і 
2704 піхотинців [8, с.69; 13; 14]. Є відомості і 
в написі, що зберігся, де зазначено, що війсь-
ко, яке відправляється на північ (один із ба-
гатьох походів у Закавказзя), нараховувало 
66 бойових колісниць, 4430 вершників і 
15 760 піхотинців [8, с.70; 12, с.24]. Отже, у 
складі війська піхоти було втричі більше, ніж 
кінноти. 

Для підтримання бойового духу воїнів в 
армії Урарту проводилися змагання і турніри 
між кращими воїнами, в яких іноді особисто 
брали участь і царі Урарту. Але, не дивля-
чись на це, урартська армія завжди поступа-
лася ассирійській у прямому зіткненні, тому 
урарти вели проти Ассирії оборонну війну, 
використовуючи своє мистецтво у спору-
дженні високоякісних кам’яних оборонних 
споруд [13; 15]. 

Археологами встановлено характер 
озброєння воїнів Урарту, яке з VIII ст. до н.е. 

включало: мечі і кинджали, списи, луки; із 
захисного спорядження – круглі випуклі 
бронзові або плетені щити і бронзові шоло-
ми з гребенями та кольчуги. Зброя виготов-
лялася із заліза і бронзи (клинки, наконечни-
ки списів і стріл), яку багато оздоблювали 
різними орнаментами і коштовним камінням 
[8, с.69; 19]. З окремих написів, що зберег-
лися, можна зробити висновок, що давні 
урарти були майстерними воїнами, особливо 
в гірських умовах. Значна частина піших во-
їнів мала легке озброєння. 

Найбільшої могутності Урартська дер-
жава досягла у VIII ст., при царях Аргишті І 
(781–760 рр. до н.е.) і Сардурі II (760–730 рр. 
до н.е.). Військові дії носили регулярний ха-
рактер, а походи проводилися практично 
щорічно. У цей час відбуваються найзвитя-
жніші військові походи, в результаті яких 
Урартське царство значно розширює межі 
своїх володінь (захопили Північну Месопо-
тамію і Північну Сирію, відрізали Ассирію 
від малоазійських баз постачання металами, 
підкорили собі області південніше оз. Ван і в 
районі оз. Урмія) і захоплює багато рабів. 
Війська Аргишті досягали Великого Кавка-
зького хребта. Іноді походи носили загроз-
ливо-грабіжницький характер стосовно своїх 
окраїн з метою зміцнення центральної вла-
ди. Воюючи з Ассирією, постійним против-
ником Урартського царства, військо Урарту 
провело 14 успішних походів і доходило до 
Вавилона. Урарти здійснили також декілька 
походів на захід, завоювавши деякі хетські 
області. 

Поступове піднесення військової знаті, 
начальників областей, які спиралися на міс-
цеве військо, повстання проти центральної 
влади сприяли ослабленню Урарту. У другій 
половині VIІІ ст. до н.е. ассирійці завдали 
низку нищівних ударів урартській державі. 
У подальшому великої поразки урарти за-
знали від вторгнення з півночі кіммерійців і 
повстань у середині держави, що в результа-
ті призвело до втрати Урарту частини своїх 
володінь у Північній Месопотамії і Північ-
ній Сирії, але у VII ст. до н.е. зберегло свої 
володіння у Південному Закавказзі. На поча-
тку VI ст. до н.е. Урарту була розгромлена 
мідійцями і включена до складу Мідійського 
царства [3, с.768; 11, с.215; 12, с.25]. 

Таким чином, у вищезазначений період 
вперше склалися основи організаційної 
структури професійної армії. Армії ранніх 
рабовласницьких держав Давнього Близько-
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го Сходу у ході еволюційного розвитку 
пройшли шлях від ополчення до постійної 
професійної армії. Основу військ цих армій 
складали два роди військ – піхота і кіннота, 
які об’єднувалися у такі військові одиниці, як 
загони, які постійно удосконалювалися з ме-
тою підвищення їх ударних можливостей і 
маневреності. Вони нараховували десятки 

тисяч осіб і були озброєні холодною зброєю 
(ударної і метальної дії), всі приморські дер-
жави мали власний флот. У ході численних 
війн цієї епохи сформувалася теорія і прак-
тика підготовки та ведення воєнних дій на 
суші і на морі – воєнне мистецтво, яке по-
стійно розвивалося та удосконалювалося. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВІЙСЬКОВИХ ЗВИЧАЇВ У ЖИТТІ  
ДАВНІХ СЛОВ’ЯН 

 
У статті розглядаються військові звичаї давніх слов’ян, що знаходили свій прояв як у 

мирний так і військовий час. Вони були тісно взаємопов’язані і переплетені. Уміла опора на їх 
потенціал дозволяла отримувати перемоги над противником, навіть більш чисельним, спри-
яла високому рівню довіри і сподівань слов’янського населення на воїнство під час захисту 
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своїх земель від ворогів. Військові звичаї слов’ян знаходилися у постійному розвитку. Значна 
їх частина перейшла до давньоруського війська, сприяючи його становленню, піднесенню і 
перемогам. 

Ключові слова: військові звичаї, військова справа, віче, звичаєве право, оборона, обряди, 
плем’я, ритуали, слов’янські племена 
 

У сучасних умовах Збройні Сили Украї-
ни проходять складний процес свого розвит-
ку. Подальше підвищення їх бойової готов-
ності, покращення морально-психологічного 
стану особового складу вимагає вивчення та 
поглиблення знань про героїчне минуле на-
шої Батьківщини, сприяючи військово-
патріотичному вихованню військовослужбо-
вців. Однією з яскравих сторінок, що зберігає 
чимало корисних уроків щодо використання 
військових звичаїв і обрядів у війнах з воро-
гами, є історія давніх слов’ян. 

До нас дійшло небагато письмових дже-
рел про військову діяльність давніх слов’ян, 
а тим більше про їх військові звичаї та обря-
ди. Причиною цього є те, що загальноприй-
нятою, звичної для нас грамоти (письма) 
скоріш за все у давніх слов’ян не існувало, а 
у пізніші часи літописці не звертали особли-
вої уваги на звичайне і повсякденне, тим бі-
льше – на дохристиянське і язичницьке. Вва-
жається, що у вітчизняній літературі вперше 
про ратну справу слов’ян у прямій постанов-
ці згадується в “Слові о полку Ігоревім” [20].  

Одним з інформативних джерел при до-
слідженні військової справи давніх слов’ян є 
візантійські твори, що розглядають історію і 
військову справу слов’ян та народів, з якими 
доводилося їм воювати. Це трактат про вій-
ськове мистецтво “Стратегікон”, що припи-
сують візантійському імператору Маврикію 
[12], “Тактикон” Візантійського імператора 
Льва Мудрого [14]. Цінний матеріал для во-
єнного історика подають й інші грецькі авто-
ри. Серед них слід відмітити візантійського 
хроніста Льва Діакона [4] та інших. Проте, 
можливість користуватися оригінальними 
давніми письмовими джерелами обмежена. 
Тільки завдячуючи роботі перекладачів, ми в 
змозі сьогодні вивчати праці давньогрецьких, 
арабських та інших авторів.  

З метою досягнення більшої об’єктив-
ності у дослідженні військових звичаїв і об-
рядів слов’ян були використані описи не 
тільки греків, а й інших іноземців. Перебіг 
подій, у тому числі й військового характеру, 
частково знайшов своє відображення у “По-
вісті минулих років” [17]. Хоча чимало 
пам’яток писемності пропало безповоротно.  

У період закріплення слов’ян на нових 
землях військовому чиннику в їх житті на-
давалася дуже велика роль. Це було не ко-
піюванням звичок і традицій якихось наро-
дів і держав, а необхідністю тогочасного іс-
нування. Тільки так можна було вижити в 
оточенні племен і держав, що хотіли підко-
рити чи знищити слов’янські племена. Опи-
суючи життя слов’янських племен, їх князів, 
воєвод, набіги ворогів, міжусобні війни, до-
слідники у своїх творах побічно торкаються 
питань військових зви-чаїв. У першу чергу 
це стосується робіт М. Грушевського, Л. Ні-
дерле, В. Іванова, М. Карамзіна, І. Крип’яке-
вича, А. Мішуліна, О. Погодіна, П. Третья-
кова, А. Шахматова та інших. 

Інформативною при дослідженні війсь-
кових звичаїв слов’ян є матеріальна культу-
ра. Саме старожитності дають у руки дослі-
дника релікти історичної дійсності – речові 
рештки героїчного минулого нашої землі.  

Деяка інформація про військові звичаїв 
давніх слов’ян частково збереглася в народ-
них танцях і піснях, сліди їх присутні на 
слов’янських прикрасах і вишивці, в обрядах 
і символах. Наприклад, танці виконували 
функцію безписьмового способу передачі 
прикладної інформації. Відібрані на протязі 
століть, найбільш зручні для бою рухи пере-
давались пластикою, разом зі способом ди-
хання і подачі звуків, на фоні особливого 
психофізичного стану [13]. В руських били-
нах, казках і переказах про богатирів та доб-
рих молодців, що передавалися від поколін-
ня до покоління, також міститься інформація 
про військові звичаїв і обряди слов’ян [8]. 
Загалом же наявні джерела містять мало ін-
формації необхідної для скрупульозного ви-
вчення військових звичаїв давніх слов’ян.  

Наукових робіт, що стосуються певних 
сторін життя давніх слов’ян є чимало, однак 
їх військові звичаї не знайшли достатнього 
відображення в зарубіжній та історичній іс-
торіографії. Серед сучасних авторів, у пра-
цях яких розглядаються військові звичаї, об-
ряди слов’ян, слід назвати С. Максимова, 
Я. Тимчака, В. Балушка. 

Розглядаючи слов’янський період нашої 
історії замість терміну “традиція” доцільно 
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використовувати термін “звичай”, під яким 
слід розуміти дію, що укорінилася, повторю-
ється з давніх часів у якомусь суспільстві. Це 
також основний спосіб управління поведін-
кою у додержавному суспільстві в умовах 
родових відносин, які саме існували серед 
слов’янських племен у історичний період, 
що розглядається.  

Перш ніж аналізувати військові звичаї 
давніх слов’ян спочатку доцільно внести по-
яснення – які ж народи слід до них відноси-
ти. Це викликано тим, що існує декілька то-
чок зору стосовно народів, що стали основою 
виникнення слов’ян, часу їх виникнення і те-
риторії проживання.  

Відомості про слов’ян, як про особливу 
етнічну групу, вперше зафіксовані у письмо-
вих джерелах у перших роках нашої ери під 
іменем венедів. Про те, що народ, який нази-
вали в той час венедами, були слов’янами, 
стає відомим із джерел пізнішого часу – 
VI ст. [6, с.71–72]. Говорячи про венедів, ві-
зантійсько-ґотський історик VI ст. Іордан за-
значає: “Ці (венети)… походять від одного 
кореня і зараз відомі під трьома іменами: ве-
нетів, антів і склавинів” [6, с.90]. 

Зрозуміло, що на військову справу сло-
в’ян впливали найважливіші події того часу. 
Військова справа слов’янських племен, які 
згодом утворюють давньоруську державу, 
розвивалась на основі досвіду ведення війн 
праслов’янских племен. Аналіз наявної ін-
формації про життя, діяльність і військову 
справу давніх слов’ян дозволяє стверджувати 
про існування серед них звичаю вдоскона-
лення військової майстерності. Історики по-
відомляють, що на початку нашої ери війсь-
ко антів, венедів і склавинів переходять річку 
Дунай та завойовують міста на Балканському 
півострові. При цьому отримують перемоги 
над добре озброєною армією Римської імпе-
рії. У 517 р. значні сили слов’ян з кіннотою 
вторглись в межі Східної Римської імперії. 
На початку VІІ ст. історики фіксують ряд 
морських походів слов’ян: у 610 р. вони з 
моря і з суші обложили Солінь; у 623 р. 
слов’янська флотилія з’явилась у берегів ос-
трова Кріт та успішно висадила там свої вій-
ська [7]. Тобто, мова йде вже не про заро-
дження військової справи, а про реальні до-
сягнення у її впровадженні як на суші так і на 
морі. При цьому історики відмічають такий 
звичай як хоробрість і надійність слов’янсь-
ких воїнів. Саме тому візантійські монархи з 
них утворювали загони гвардії. 

Давньоримський історик Тацит свідчить, 
що венеди носять щити і пересуваються 
пішки, і притому з великою швидкістю [14]. 
Тобто, основу війська складала піхота, піші 
дружини, які озброювалися щитами і списа-
ми. Ймовірніше за все, основними тактич-
ними прийомами були раптові напади, шви-
дкі пересування (маневри). Саме такий спо-
сіб ведення бойових дій стає для них тради-
ційним. 

Слов’яни-анти були добрими воїнами, 
про що свідчать їх багаточисельні та успішні 
набіги на Візантію. Як зазначає грецький іс-
торик Прокопій, склавини та анти вирізня-
лися дуже високим зростом і величезною 
силою. Він же свідчить, що анти часто міня-
ли місце проживання і не визнавали над со-
бою влади ні іноземців, ні співплемінників і 
лише на час оборони чи спільних військових 
походів об’єднувалися під владою одного 
вождя. Маврикій відмічає, що у слов’ян іс-
нувала міжплемінна ворожнеча. “Не маючи 
над собою голови, вони ворогують один з 
одним; так як між ними немає однодумності, 
то вони не збираються разом, а якщо і збе-
руться, то не приходять до єдиного рішення, 
так як ніхто не хоче поступитись іншому” 
[12]. Для боротьби зі слов’янами він рекоме-
ндував використовувати їх міжплемінну во-
рожнечу, натравлювати одні племена на ін-
ші і, таким чином, послаблювати їх. Арабсь-
кий письменник Аль-Бекрі у своїх працях 
відмічає, що, якби слов’яни не були розділе-
ні на велику кількість родів, то ніхто у світі 
не міг би їм протистояти [1; 10; 11].  

Неодноразово історики зазначають про 
існування серед давніх слов’ян таких звичаїв 
як вміння використовувати у своїх інтере-
сах особливості місцевості, сміливості та 
військової винахідливості. Візантійський 
письменник Прокопій писав, що слов’янські 
воїни звикли ховатися навіть за маленькими 
каменями, зустрічними кущами і ловити не-
приятелів. При цьому він приводить при-
клад, як під час облоги міста готів полково-
дець Велізарій викликав до себе воїна-
слов’янина і наказав йому добути полонено-
го. І цей слов’янин пробравшись дуже бли-
зько до стін, прикрившись хмизом і зверну-
вшись у клубок, сховався у траві. Коли піді-
йшов до цього місця гот, слов’янин раптово 
схопив його, обеззброїв і приніс живим у та-
бір. Тобто, поступаючись Риму і Візантії в 
озброєнні та стройовому умінні, слов’яни 
перевершували їх в майстерності маневру, 
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використанні умов місцевості, в оперативній 
розвідці, в засадах і раптових нападах. Сло-
в’яни успішно воювали як з пішим військом 
імперії так і з кіннотою, навчились брати не-
приступні фортеці, застосовуючи при цьому 
зазвичай військові хитрощі. У разі необхід-
ності слов’янське військо уміло добре захи-
щатися. Один із способів захисту з допомо-
гою рухомого бойового табору описав візан-
тійський історик Феофілакт Сімокатта [22] у 
своїй “Історії”. 

Приклади ведення бойових дій слов’ян 
(антів, венедів, склавинів), що подані давні-
ми істориками, письменниками, географами 
свідчать про сформованість військових зви-
чаїв наших предків. Однак, аналізуючи дже-
рельну базу, історіографію стосовно військо-
вої справи слов’ян, можна побачити, що згі-
дно однієї інформації наші предки захоплю-
вали укріплені міста, розбивали візантійську 
армію, а з іншого ніби-то взагалі не могли 
вести війну, будувати укріплення, не знали 
тактики дій війська. Так, як зазначає І. Кри-
п’якевич, “слов’яни не дорівнювали своєю 
організацією сильнішим сусідам. Не могли 
вони мірятися з Візантією, що мала найкра-
ще військо у тодішньому світі, славну кінно-
ту й недоступні твердині. І у ІV ст. їх завою-
вали готи” [9, с.7]. 

У даному випадку, на думку російського 
дослідника С. Максимова, слід говорити про 
періоди переважання військового настрою у 
племенах слов’ян, що чередувалися з мир-
ним укладом життя (коли не було прямої за-
грози існування і всіма справами у племені 
заправляли жерці-волхви). На користь пере-
важання влади волхвів говорить майже повна 
відсутність військової активності східних і 
північних слов’ян у VIII ст. Про зверхність 
жерців у цей період свідчить характер культу 
слов’ян. За даними арабських джерел, вони 
поклоняються бикам, тобто тваринам, які 
символізують жрецьку, землеробську куль-
туру. Невираженість ознак військової куль-
тури (відсутність поховань зі зброєю, мале 
число оборонних споруд, відсутність ключо-
вого для слов’янських воїнів змієборчеського 
мотиву у знахідках тієї епохи) свідчить, що 
прикарпатські слов’яни у VIII – на початку 
IX ст. знаходились під владою волхвів, а вої-
ни займали другорядне положення [13]. Тоб-
то, чередування мирних і військових етапів 
розвитку слов’ян внесло плутаницю у розду-
ми істориків, більшість з яких (норманська 
школа) говорять про відсутність військових 

вмінь у слов’ян, інші ж – давні історики гре-
ків, арабів, римлян та візантійців – про знач-
ні військові успіхи у тих же слов’ян.  

З плином часу слов’янський світ стає 
більш поширеним і структурованим. Вини-
кають східні, південні та західні слов’яни. За 
свідченням Нестора-літописця, “усі племена 
мали ж свої звичаї, і закони предків своїх, і 
заповіти, кожне – свій норов” [17]. Поши-
рення звичаїв окремого, наприклад полянсь-
кого, домінуючого східнослов’янського 
об’єднання на весь племінний масив був, на 
думку багатьох науковців, малоймовірним. 
У зв’язку із недостатньою кількістю джерел 
тепер важко встановити відмінності військо-
вих звичаїв окремих східнослов’янських 
племен та об’єднань. Однак, можемо припу-
стити, що ці особливості були зумовлені 
географічним розташуванням, тобто мали 
регіональну властивість, а також і “силови-
ми полями” сусідніх народів. 

Розміщення у центрі Європи, помірний 
клімат, родючі ґрунти, відносна незахище-
ність території зовнішніми, природними пе-
решкодами (гірські масиви, моря тощо), на-
явність великих торговельних шляхів, що 
з’єднували країни сходу й заходу, півночі й 
півдня, з давніх-давен приваблювали інші 
народи і спричинили безперервність навал 
кочівників. “З часів великого переселення 
народів східні слов’яни перебували у стані 
вимушеного протиборства з гунами, готами, 
аварами, хозарами, печенігами, тюрками, 
половцями, монголо-татарами”, – наголошує 
академік П. Толочко [3]. Саме постійна вій-
ськова загроза з боку сусідніх держав, наро-
дів, племен та часті військові походи в інші 
землі, диктували доконечну потребу не тіль-
ки у політичній, а й у військовій (хоч інколи 
і тимчасовій) консолідації, створенні та по-
стійному технічному вдосконаленні оборон-
них споруд, розвитку тактики бойових дій. У 
такій складній воєнно-політичній обстановці 
постійно підносилося значення військових 
звичаїв у племенах східних слов’ян, стиму-
лювався їх розвиток. Для захисту своїх жит-
тєвих інтересів вони змушені були підвищу-
вати рівень військової підготовки воїнів, 
вдосконалювати або запозичувати зброю, 
способи ведення бою тощо.  

Важливим звичаєм слов’ян було під-
тримання у війську необхідної військової ди-
сципліни. В основі організації слов’янського 
війська лежав суспільний устрій – поділ на 
родові і племінні загони, на чолі яких знахо-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 31 

дились вожді. Саме вони слідкували за дис-
ципліною. Арабські джерела доносять до нас 
відомості про керівників слов’ян. “Голова їх 
коронується, вони йому коряться і від слів 
його не відступають. Місцеперебування його 
знаходиться в середині країни слов’ян” [16, 
с.387–389]. 

Племінні і родові зв’язки забезпечували 
згуртованість воїнів у бою. Можна сказати, 
що суспільний устрій слов’ян представляв 
собою військову демократію, влада в якій 
належала раді старійшин, зборам племені 
(віче) або зборам племен, у воєнні часи – 
князю-воєначальнику. Саме у слов’ян існу-
вав звичай вирішення питань життя племе-
ні (союзу племен), у тому числі й розв’язання 
війни, ведення бойових дій тощо на військо-
вій раді племені. Підкреслюючи цю особли-
вість Прокопій Кесарійський відмічав: “Ці 
племена, слов’яни і анти, не управляються 
однією людиною, але здавна живуть у наро-
доправстві (демократії)” [18, с.297]. У всіх 
випадках, коли потрібно було порадитися 
про благо племені, збиралися на віче (раду). 
Це був своєрідний звичай. При цьому пова-
жали думку старійшин, так як їх вважали 
живими книгами досвіду.  

Для військових походів слов’яни зазвичай 
вибирали вождів, які вирізнялися мужністю, 
розумом, користувалися повагою і авторите-
том, що ґрунтувався на хоробрості у битвах. У 
той же час, слов’яни, люблячи свавілля і боя-
чись всілякого примусу, дуже обмежували 
владу своїх керівників, а іноді навіть не під-
корялись їм у битвах. Особи, наділені владою 
у слов’ян мали назву боярина, воєводи, князя 
та інші. Перше слово походить, ймовірніше за 
все, від “боя” і спочатку могло позначати хо-
роброго воїна, а вже потім стан. Візантійські 
літописи у 764 р. згадують про бояр, вельмож, 
чи головних чиновників слов’ян болгарських. 
Воєводами спочатку називали лише військо-
вих начальників [7].  

Слов’янський воїн в будь-яких умовах 
зобов’язаний був бути вірним військовій спі-
льноті, товаришам по зброї. Звичаї взаємної 
виручки, військового товариства, бойового 
братерства стали одними з основних у рат-
них справах слов’янського війська. Вони 
знаходили своє втілення в язичницькому об-
ряді “братина”, тобто у братанні через спіль-
не пиття і куштування їжі. Кругова чаша ві-
дображала основні правила бойового товари-
ства: рівність усіх перед смертю, “сімейне” 
положення братів-воїнів, відносна рівність, 

взаємна довіра, невимушеність до хмільно-
го, можливість за чарою висловитися відвер-
то і обговорити найбільш важливі справи 
[13]. У подальшому у часи Київської Русі 
цей обряд знайшов втілення у практиці дру-
жинних бенкетів. Навіть походження слова 
“анти”, яке тоді носили племена південно-
східного слов’янства, ймовірніше за все по-
ходить від тюркського “анода”, що означає 
побратимство. Воно характеризувало стано-
вище слов’янських племен і воїнів у війську 
гунів і аварів [14]. 

Слов’янські воїни, слідуючи рішенням з 
військових питань, які приймалися на зборах 
племені – віче, відповідно до звичаю давали 
клятву, були вірні їй. Під час її прийняття 
обіцялося: захищати свій рід, плем’я, у бою 
стояти на смерть за батька, матір, брата і си-
на, а також за життя своїх родичів. Стосовно 
клятв безпосередньо перед самим боєм, то 
прямих відомостей про це не маємо. Однак, 
скоріше за все, по аналогії з іншими народа-
ми, що жили в той час, слов’янські воїни мо-
гли давати клятву. Вона не була схожою з 
сучасною, а виражалася у спільному поєд-
нанні зброї, жертвоприношенні, певних ви-
гуках, танцях, співанні пісень тощо. 

Звичай надання переваги гідній смерті, 
ніж потраплянню у полон повсякчас знахо-
див своє впровадження у слов’янському вій-
ську. Попадання воїна у полон вважалося 
найбільшою ганьбою, так як уже тоді понят-
тя честі цінувалося дуже високо. Дуже ціка-
вим є повідомлення Льва Диякона з Малої 
Азії. Він пише, що слов’яни ніколи, хоч і пе-
реможені, не віддаються у руки ворогів, і 
якщо не сподіваються врятуватися, то 
встромляють собі у нутро меч і так себе вби-
вають. Як зазначив автор, цей військовий 
звичай був пов’язаний з тогочасним віру-
ванням: “а роблять це тому, бо мають таку 
віру: кажуть, що вбиті ворогами у війні, піс-
ля смерті, як душа вийде з тіла, служать на 
тому світі своїм убивцям” [4]. Військові зви-
чаї, в основу яких були покладені давні віру-
вання, змалку закладали надійний “фунда-
мент” у морально-вольову та психічну під-
готовку майбутніх воїнів, гартували їхні дух 
і волю [14, с.253–257].  

До боягузів давні слов’яни ставились зі 
зневагою, можливо навіть виганяли з терито-
рії племені, а на зрадників чекала смерть [13]. 
Цим зумовлено існування такого важливого 
звичаю, як зневага до боягузів і зрадників. 

Живучи в оточенні племен і народів, що 
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періодично захоплювали землі слов’ян, гра-
бували їх, а також через внутрішньоплеменні 
та міжплемінні конфлікти слов’ян, дотри-
мання пильності було не лише звичаєм, але й 
умовою тогочасного існування. Прикладів 
цього більш ніж достатньо. Саме через це сі-
веряни, радимичі, в’ятичі та древляни про-
живали у лісових хащах, які слугували їм за-
хистом від ворогів і були зручними для мис-
ливства. Очікуючи завжди ворогів, слов’яни 
проявляли й іншу осторогу – у своїх житлах 
робили різні виходи, щоб можна було у ви-
падку нападу швидко врятуватися втечею, і 
ховали у глибоких ямах не тільки всі цінні 
речі, але і хліб [7; 15]. Радянський історик 
О. Рибаков відмічав, що слов’янські земле-
роби в областях сіверян, частково радимичів 
і в’ятичів пристосували своє життя до по-
стійних набігів кочівників, збудувавши вели-
ку кількість фортець-“градів” у VІІІ–ІХ сто-
літтях [19]. 

Східні слов’яни і Русь, на думку академі-
ка П. Толочка, не були ізольовані від зовніш-
нього світу. Він зазначив, що “посідаючи іс-
торично важливу контактну зону між араб-
ським Сходом і Західною Європою, Візанті-
єю і Скандинавією, вони збагачувались їх 
досвідом” [3]. Слов’яни переймали кращий 
досвід і кращу зброю у інших народів. У III-
IV століттях у Північне Причорномор’я при-
йшли готи з Півночі, що призвело до розчле-
нування єдиного ранньослов’янського маси-
ву венедів на антів Подніпров’я і на склави-
нів Подністров’я й Волині. Вигравши у ви-
снажливій війні з племенами праслов’ян, го-
ти мали на них великий вплив, особливо у 
справі військової техніки та організації: про 
це свідчать такі слова, як меч, шолом, князь, 
перейняті нашими предками з готської мови.  

Вже пізніше військові протистояння та 
спільні походи східнослов’янських племен і 
варягів вели до опанування слов’янськими 
воїнами військового мистецтва норманів, 
способів ведення бою, оволодіння новими 
видами зброї. У цьому знаходить своє вті-
лення звичай переймання кращого досвіду 
військової справи інших племен, народів і 
держав.  

Особливу, священну цінність для воїнів 
мала зброя. Вона символізувала божествен-
ний початок. У деяких народів навіть пупо-
вину новонароджених перерізали гранню 
стріли. Зброя знаходилася в центрі всіх осно-
вних моментів життя чоловіка-воїна. Звичай 
любові до зброї, вмілого застосування її в 

бою слов’янськими воїнами сягала своїм ко-
рінням сивої давнини. Зброя давалася юнаку 
як дар, коли він вступає у вік повноліття. 
Володіння нєю є свідоцтвом того, що юнак 
став дорослим. Вираженням шанобливого 
відношення до зброї став урочистий ритуал 
її вручення молодим воїнам. Він символізу-
вав передачу захисту своїх земель, свого ро-
ду від одного покоління іншому. Воїн, який 
отримував особисту зброю, добре її знав і 
майстерно нею володів. Він клявся з честю 
виконувати свій обов’язок перед родом, 
племенем. Особливий вид присяги на зброї у 
північних народів знаменував вступ у війсь-
кову дружину вождя [13; 21]. Зброєю вміло 
володіли практично всі чоловіки слов’ян-
ських племен.  

Звичай безумовного виконання слов’янсь-
кими воїнами бойових завдань у будь-яких 
умовах обстановки знаходить своє підтвер-
дження у словах Маврикія: “Битися зі своїми 
ворогами вони люблять у місцях, що порос-
ли густим лісом, у тіснинах, на обривах; з 
вигодою для себе користуються (засадами), 
раптовими атаками, хитростями, і вдень і 
вночі, вигадуючи багато (різноманітних) 
способів” [12; 14, с.253–257].  

Важливою складовою підготовки воїнів 
було їх загартування внаслідок суворого 
життя в умовах природи. Ймовірно, що 
складовою цього загартування було свідоме 
утримання від їжі та загартування тіла через 
відсутність одягу у несприятливих природ-
них умовах. Досить цікавим є опис візантій-
ського імператора Маврикія в праці “Стра-
тегікон” способів, якими слов’яни вели вій-
ну. Щодо подолання водних перешкод там 
відмічено: “Досвідчені вони також у пере-
праві через річки, переважаючи в цьому всіх 
людей” [14, с.234]. Візантійські автори да-
ють нам уявлення про ступінь підготовлено-
сті антських воїнів і про виконання ними за-
вдань в любих умовах, зазначаючи що вони 
витривалі, легко переносять спеку, холод, 
дощ, наготу, нестачу їжі, ведуть тверде жит-
тя. Тобто, анти мали звичай стійко перено-
сити труднощі військових походів, битв, 
умов побуту, надаючи великого значення 
розвиткові таких фізичних якостей людини, 
як сила і витривалість. 

Природний поділ воїнів серед слов’янсь-
кого народу, на думку С. Максимова, був ві-
ковим, тобто за ступенем оволодіння війсь-
ковим мистецтвом. Ділення це дожило і до 
часів Київської Русі, коли існували старша 
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(батьківська) і молодша дружини [13], тобто 
існував звичай спадкоємності у навчанні, 
підготовці до військової справи. У VI ст. ім-
ператор Маврикій писав про слов’янське вій-
сько, що юнаки їх дуже майстерно володіють 
зброєю [12]. Це говорить про добру підгото-
вку до війни не тільки досвідчених воїнів, а й 
молоді. Для військової підготовки слов’янсь-
кої молоді до участі у війнах, конфліктах 
створювалися чоловічі військові союзи, у 
межах яких організовувалися спеціальні та-
бори бойового вишколу. Саме у цих військо-
вих таборах (“лісових школах”) на думку 
українського дослідника Я. Тимчака, здійс-
нювалася підготовка молодих воїнів та від-
бувалися ініціації [21]. Як вважає українсь-
кий вчений Л. Залізняк, ці утворення й 
пов’язані з ними ритуали та вірування про-
стежуються не лише у слов’ян, а й у багатьох 
індоєвропейських народів. На його думку, 
“провідну роль у міфології чоловічих союзів 
відігравав образ воїна-вовка. Всі члени союзу 
вважалися “вовками”, головним божеством 
війни був вовк, а ініціація молоді полягала у 
засвоєнні певних особливостей поведінки ці-
єї тварини. Молоді воїни повинні були жити 
далеко від поселень “вовчим життям”, тобто 
постійно воювати” [5]. Схожої думки при-
тримується український дослідник Ю. Фігур-
ний [23; 24]. Через відсутність конкретних 
свідчень і джерел військову традицію на-
вчання та виховання воїнів у спеціальних 
“школах” розкрити важко. Можна лише здо-
гадуватись, що військова підготовка хлопчи-
ків давніх слов’ян у “лісових школах” почи-
налася приблизно у чотирирічному віці й за-
кінчувалася десь у 17–18 років обрядом по-
свячення у воїни [2]. 

Бойові навички воїнів формувалися не 
тільки в походах і боях, а й у полюваннях, 
постійних вправах у мирний час. Влаштову-
валися змагання досвідчених воїнів, які залу-
чали до ратної справи отроків. Показувалася 
боротьба беззбройного воїна проти озброє-
ного, так званий засічний бій, який включав в 
себе елементи захисту від меча чи списа під 
час сутички. Накопичений бойовий досвід 
передавався від покоління до покоління, збе-
рігаючи кращі ратні традиції воїнів-слов’ян. 
Колективні змагання спочатку існували як 
форми, що імітують реальний бій. У такому 
колективному змаганні, скоріш за все засто-
совувалися елементи боротьби, кулачного 
бою, володіння зброєю. Потім виникли фор-
ми колективних змагань без зброї. Вони були 

менш травматичними і стали завойовувати 
все більшу любов народу. 

Одним з найбільш давніх ритуалів була 
тризна (поминки по загиблим воїнам, по-
кійним родичам). Поховання у давнину зав-
жди супроводжувалося гучним дійством. 
Під час тризни проводилися бойові ігри. Тут 
знайшла своє відображення ідея боротьби з 
демонічними силами, здатними в момент 
“відходу” душі померлого заволодіти нею. 
Трупи спалювали на великому вогнищі, а 
попіл клали в урну і ставили її на стовпі по-
близу доріг. Цей обряд, збережений в’яти-
чами і кривичами до часів Русі, показував 
войовничий дух народу, який святкував 
смерть, щоб не боятися її в битвах. Такими 
урнами оточували дороги, щоб привчити 
свої очі і думки до цих знаків людської тлін-
ності [7]. У тризні знайшов впровадження 
звичай, що згодом став традицією, – своєча-
сного віддання військових почестей тим, 
хто загинув у бою.  

Обряди “пронизували” життя давніх во-
їнів всіх племен і народів, оскільки за допо-
могою їх намагалися відсунути неминучу 
смерть, захищаючись від страху і зберігаючи 
відносний спокій, необхідний для виживан-
ня та виконання “бойового завдання”. У ста-
родавніх слов’ян святкові, календарні обря-
ди набували чаклунського, магічного сенсу. 
Воїни могли пронизувати фігури намальова-
них супротивників списами, творячи при 
цьому танець, співали заклинання, звертаю-
чись до власних богів. 

Слов’яни, як і всі народи, поважали Віру 
своїх батьків, навіть найгрубіші, жорсткі зви-
чаї, що ґрунтувалися на ній і впроваджували-
ся протягом століть, здавалися святинею. Це 
жертвоприношення людей, вбивання неміч-
них, які стали тягарем, поховання дружини з 
померлим чоловіком та ін. Однак, слід відмі-
тити, що у різні часи і у різних слов’янських 
племен це проявлялося по-різному. Всіляка 
Віра включала обряди, здійснення яких дові-
рялося обраним людям – жерцям. Вони були 
блюстителями Віри, посередниками між лю-
дьми і богами, носіями язичницької (ведич-
ної) військової традиції. 

Історії відомий факт, коли хан аварів 
вимагав від слов’ян підданства, то Лавритас 
та інші їх вожді відповіли: “Хто може позба-
вити нас волі? Ми звикли відбирати землі, а 
не свої віддавати ворогам. Так буде і далі, 
поки є війна і мечі у світі” [7]. У цьому епі-
зоді знайшов своє відображення звичай бра-
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ти на себе відповідальність при вирішенні 
життєвоважливих питань племені вождями 
слов’ян.  

Безсумнівно обрядове значення мав одяг 
воїна. Кожний чоловік, що здатний був носи-
ти зброю, виходив на бій у тому одязі, який 
звичайно носив або взагалі без нього. Так, на 
одязі були особливі вузлики (пережиток ста-
родавнього вузликового письма) на підв’яз-
ках малої похідної сумки, на кріпленні обла-
дунку і зброї. Частиною озброєння слов’ян-
ського воїна був також і ніж, який, крім ос-
новних функцій, служив також і хорошим 
оберегом. 

Зрозуміло, що існувала нагорода для тих 
із воїнів, які відзначилися в бою, на війні. Од-
нак, проаналізовані джерела необхідної інфо-
рмації про це не містять. Можна припустити, 
що зазвичай воїнів відзначали, вручаючи 
зброю, інші відзнаки, а також заохочуючи їх 
наданням кращих місць на бенкеті, оспівуючи 
їх героїзм, виявом поваги членами племені 
тощо. Героїзм воїнів знаходив своє відобра-
ження у піснях, казках, танцях та ін. Люблячи 
військові походи і всілякі небезпеки, північні 
венеди у VІ ст. розповідали грецькому імпе-
ратору, що головна утіха їх життя є музика і 
що вони звичайно беруть у дорогу гуслі, які 
видумали. У піснях вони славлять мужність і 
пам’ять великих предків [13; 15].  

Маврикій писав про антів (кінець VI ст.): 
“Полонених вони не тримають у рабстві, як 
інші племена, протягом необмеженого часу, 
але, обмежуючи (термін рабства) певним ча-
сом, пропонують їм на вибір: чи бажають во-
ни за викуп повернутися в свою землю чи за-
лишитися там (де вони знаходяться) на по-
ложенні вільних і друзів” [14, с.253–257]. 
Тобто, з полоненими слов’яни поводились 
переважно дружелюбно. У той же час інші 
візантійські автори вказують на випадки 
знищення полонених, захоплених під час 
штурму населених пунктів. 

Деякі племена слов’ян обожнювали стя-
ги і вважали, що під час війни вони святіші за 
ідолів, звідси походить звичай поваги воїнів 

до них. Хоча відомості про відношення всіх 
слов’янських племен до стягів не відомі, але 
деяка інформація до нас дійшла. Стяг бал-
тійських венедів був значної величини і зна-
ходився звичайно у Святовидовому храмі та 
вважався “сильною богинею”, яка надавала 
право навіть порушувати закони воїнам, що 
йшли з ним. Датський король Вальдемар 
спалив його в Арконі, коли взяв це місто. У 
Дитмаровому літописі згадується про два 
слов’янських стяги, які вважались “богиня-
ми” [7]. 

У VIII-IХ ст. у середовищі слов’ян ви-
никли племінні союзи, які, як правило, 
об’єднували сусідні споріднені племена. 
При боротьбі з неприятелем укладались пе-
вні угоди. Виникає звичай вірності обов’язку 
в межах укладених союзницьких угод у бо-
ротьбі проти спільного ворога. Цей час нау-
ковці вважають додержавним періодом в іс-
торії східних слов’ян. Племінні союзи утво-
рювалися здебільшого на військовій основі, 
об’єднувалися на час війни з сусідами, потім 
розпадалися і, в разі потреби, знову створю-
валися, але вже у новому складі. Ці ранні 
переддержавні утворення слов’ян у візантій-
ських джерелах звуться Славоніями.  

Таким чином, все життя слов’ян у доде-
ржавний період їхнього існування регламен-
тувалося звичаєвим правом. Не виключен-
ням з цього були питання підготовки війсь-
ка, ведення ним бойових дій, повсякденного 
життя і побуту. Військові звичаї слов’янсь-
ких племен формувалися на основі як само-
бутніх звичаїв кожного племені, так і під 
впливом військового (культурного) чинника 
інших народів, регіону проживання тощо. 
Вони відіграли важливу роль не лише у роз-
витку військової справи слов’ян, а й у поши-
ренні їх впливу і розселенні на значних те-
риторіях Європи. На основі об’єднання схі-
днослов’янських племен була утворена дав-
ньоруська держава, яка увібрала в себе, по-
ряд з іншим, звичаї і обряди, що стали осно-
вою формування військових традицій у 
княжу добу існування нашої держави. 
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Автор на основе анализа источников и научной литературы рассматривает систему 

управления войсками Чингисханом, роль и значение разведки в планировании и проведении во-
енных кампаний монголами, а также организацию и проведение марша, соблюдая при этом 
строжайший порядок и дисциплину. 
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Актуальность темы состоит в том, что во 
все времена военные успехи, кроме историче-
ских и экономических условий, всегда имели 
в качестве предпосылки сочетание двух фак-

торов: боевого настроя отважного, дисцип-
линированного, хорошо вооруженного и 
организованного войска и лучших качеств 
его командующего. Организация управления 
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войсками, данные разведки, которые учиты-
вались при планировании кампаний, проведе-
ние психологических и других специальных 
акций, направленных на подрыв воли буду-
щего противника к сопротивлению, четкая 
организация и проведение марша – это те за-
дачи, при умелом решении которых в конеч-
ном результате достигались победы. 

Некоторые вопросы проведения военных 
кампаний монголами находим в древнеисто-
рических трудах Плано Карпини [4], Марко 
Поло [9], Рашид ад-Дина [11], Сокровенном 
сказании [13]. Вместе с тем изучением неко-
торых аспектов организации и планирования 
стратегических мероприятий и тактических 
приемов проведения различных кампаний 
монголами в своих работах обращали вни-
мание Греков Б.Д. и Якубовский А.Ю. [1], 
Греков Б.Д. и Шахмагонов Ф.Ф. [2], Гузаре-
вич С.Д. [3], Дюпюи Р.Э. и Дюпюи Т.Н. [5], 
Кычанов Е.Н. [7], Свечин А. [12], Уолкер 
С.С. [14], Хара Даван Э. [15], Храпачевский 
Р.П. [16], Лэмб Г. [21] и др. 

Цель этой статьи заключается в том, 
чтобы раскрыть каким образом была органи-
зована система управления войсками Чинги-
сханом, роль и значение данных разведки в 
планировании и проведении военных кампа-
ний монголами, а также организацию и про-
ведение марша, соблюдая при этом стро-
жайший порядок и дисциплину. 

Достоверных сведений, как именно было 
организовано управление войсками в монго-
льской армии, до нас дошло очень мало, ве-
роятно оттого, что история походов Чингис-
хана писалась, в основном, его противника-
ми, которые редко понимали, как он добива-
лся победы. Судя по всему, командовал он 
практически всегда сам, по крайней мере, 
поначалу, хотя потом активно прибегал к 
помощи таких способных подчиненных, как 
Субэдэй и Джебе. Стратегия и тактика каж-
дой кампании прорабатывались заранее и в 
мельчайших подробностях [5, с.132]. 

Система управления войсками была как 
постоянной, в виде иерархии субординации 
(каан – командиры армий и отдельных кор-
пусов – темники – тысячники – сотники – де-
сятники) и военных советов, так и оператив-
ной – сигналы, способы передачи приказов и 
контроль за их соблюдением. Постоянное 
управление на уровне командующего армией 
(отдельным корпусом), темника и тысячника 
обеспечивалось проведением военных сове-
тов, решения которых были обязательными. 

Наказание за их неисполнение могло быть 
суровым, но не автоматическим. В источни-
ках есть известия о нарушениях решений 
военного совета [19, цз.121, с.2981, 2978], 
без тяжелых последствий для нарушителя, 
кара за это рассматривалась индивидуально, 
в отличие от той жесткой дисциплины с не-
медленным жестоким наказанием за просту-
пки, которая характеризовала низовой уро-
вень от сотника до рядового воина. Видимо, 
так предусматривалась возможность свобо-
ды действий и разумной инициативы у ко-
мандира уровня тысячника/темника в непре-
двиденных обстоятельствах. 

Оперативное управление в бою осущес-
твлялось через передачу приказов, как уст-
ных самим командиром, так и производив-
шихся посыльными от его имени («началь-
ники войска не вступают в бой, но стоят 
вдали против войска врагов и имеют рядом с 
собой на конях отроков» [4, с.52]), сигнали-
зацией флагами/бунчуками и свистящими 
стрелами, а также звуками труб и накаров 
(на персид. «кимвалы, барабаны»). О после-
дних Марко Поло пишет: «У татар вот какой 
обычай: когда их приведут и расставят бить-
ся, пока не прозвучит накар начальника, они 
не начинают брани» [10, с.101]. 

Во время битвы монгольские военачаль-
ники совершали постоянное управление ее 
ходом. Темники и тысячники находились на 
выбранной заранее возвышенной местности 
и направляли движение отрядов своего вой-
ска световыми и дымовыми сигналами, по-
днятием знамен, звуками труб и барабанов. 
В результате совершалось постоянное уп-
равление войсками.  

Как особенность монгольской тактики 
можно еще отметить, что конница на поле 
сражения маневрировала обыкновенно «в 
немую», т. е. не по командам, а по условным 
знакам, подаваемым значком (флагом) нача-
льника. В ночных боях они заменялись цве-
тными фонарями. (Барабаны применялись 
для подачи сигналов только при лагерном 
расположении). В атаку монгольские воины 
бросались с диким, пронзительным криком. 

Ставка хана обычно располагалась за 
спиной главных сил. Ни о каких заездах ха-
на в ряды противника во время боя и помы-
слить было нельзя. Даже темник и тот не 
считал особой доблестью сражаться в рядах 
воинов, его задача сводилась к организации 
боя. Да и тысячники редко принимали непо-
средственное участие в битве [1, с.45]. 
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Командир крупного соединения (тысячи 
и выше), в бою, как правило, находился по-
одаль – на возвышенном месте, откуда его 
было видно, и откуда он сам мог наблюдать 
за ходом сражения и подавать сигналы с по-
мощью знамени/бунчука. Потому-то Чжаму-
ха подчеркивает, что у него имеется «издали 
видное знамя» [7, с.101]. Если же командир 
был в пределах слышимости, то его приказы 
передавались условным кодом, т. е. кличем, 
так как «старшие эмиры, кои суть начальни-
ки, и все воины должны, когда они выступа-
ют в поход, каждый установить свое имя и 
военный клич» [12, с.261]. Все эти способы 
управления отмечаются и авторами «Хэй-да 
ши-люе», они еще добавляют одну конкрет-
ную деталь – монгольский командир указы-
вал направление движения своей плетью. 

Контроль за выполнением приказа на 
этом уровне имелся как сверху – со стороны 
начальника, так и снизу – со стороны сослу-
живцев, так как все были сведены в систему 
круговой поруки. Соответственно, ввиду су-
ровых наказаний за нарушения приказов, как 
это было предусмотрено военными статьями 
Ясы у обеих инстанций контроля – и снизу, и 
сверху – были мощные стимулы к исправно-
му выполнению своих обязанностей [16, 
с.162-165]. 

Своего рода генштаб у монголов, навер-
ное, все-таки был; в пользу этого свидетельс-
твует хотя бы то, насколько быстро они ус-
ваивали тактический и стратегический опыт. 
Монголы не просто оперативно анализиро-
вали результаты каждой проведенной кампа-
нии; анализ этот немедленно воплощался в 
разработке и проведении в жизнь военно-
учебных программ, что явно оказалось бы 
невозможным без профессионального, нала-
жено функционирующего штаба. 

Управленческий костяк войска великого 
хана составляли, в основном, пленные китай-
ские ученые, чиновники и врачи. Несколько 
зловещим образом о доскональности и эффе-
ктивности функционирования штабного и 
управленческого звена монгольской армии 
свидетельствует то, как велся учет потерь 
противника. (Разумеется, определить собст-
венные потери было проще простого – прои-
звести перекличку.) После битвы отряжались 
специальные подразделения, которым стави-
ли задачу отрезать у всех вражеских трупов 
правые уши, которые собирали в мешки и на 
досуге спокойно пересчитывали [5, с.721]. 

В интересах управления работала и хо-

рошо налаженная связь с помощью гонцов и 
почтовых станций. Скорость движения мон-
гольского гонца обычно составляла 100-150 
км/сутки [14, с.35]. Все это способствовало 
тому, что «Молчаливые, упорные и подвиж-
ные до невероятности, они (монгольские во-
ины) действуют как, будто по команде», как 
писал о них один из современников [20, 
с.84]. 

Существенную роль в планировании 
монгольских кампаний играла разведка. 
Планы боевых действий часто строились на 
основе тщательной проработки больших об-
ъемов изумительно подробной информации. 
Монголы раскинули свою разведыватель-
ную сеть по всему миру; похвастать чем-
либо подобным в Средние века не мог ник-
то. Шпионы, как правило, действовали под 
маской купцов или торговцев. 

Как только информация была изучена 
досконально, разрабатывались и затем раз-
давались командирам тумэнов подробные 
планы действий на всю кампанию. Перед 
каждым из них ставилась четкая цель, одна-
ко вместе с тем предоставлялась полная сво-
бода, как именно ее достигать. Перед гене-
ральным сражением командир тумэна был 
вправе маневрировать любым образом и за-
тевать с противником любые стычки – лишь 
бы это не нарушало общего плана. Конные 
гонцы стремительно доставляли из штаба 
приказы полевым командирам, а в штаб – 
разведывательные данные. Таким образом, 
Чингисхан – с размахом, уникальным для 
военной истории – мог быть уверен в соб-
людении принципов единоначалия на всех 
ступенях иерархии и лично командовать са-
мыми крупномасштабными войсковыми 
операциями. 

Особенно искушены монголы были в 
психологической войне. Они устраивали 
специальные пропагандистские кампании, 
направленные на то, чтобы подорвать волю 
будущего противника к сопротивлению: ра-
спространялись слухи о безжалостности и 
кровожадности монгольских варваров, о по-
головном истреблении всех, кто вздумает 
сопротивляться. В этих слухах, с одной сто-
роны, была изрядная доля правды, а с дру-
гой, если противник проявлял готовность к 
сотрудничеству, и, особенно, если он владел 
какими-нибудь техническими или управлен-
ческими навыками, которые великий каган 
считал небесполезными, обращались с ним 
достаточно милостиво [5, с.742]. 
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Войсковая разведка была важной состав-
ляющей организации монгольской армии и 
давала подробные сведения монгольскому 
командованию, на основании которых опре-
делялся характер боевых действий. Практи-
чески во всех источниках при подробном 
описании сражений упоминается о разведке 
или специально выделенном для разведки 
авангарде. Функции, которые возлагались на 
конные отряды разведки и авангард были 
следующие: сторожевая служба – выделение, 
иной раз на сотни километров вперед, сто-
рожевых конных отрядов небольшой чис-
ленности; патрулирование отрядами числен-
ностью в несколько сотен человек – частое и 
постоянное, днем и ночью, всех окрестнос-
тей [13, с.145]; взаимодействие с дальней ра-
зведкой (стратегической) для проверки их 
сведений на местности в ходе боевых дейст-
вий. 

Монголы огромное значение придавали 
разведке, Пэн Да-я пишет: «Их движущееся 
войско все время опасается внезапного удара 
притаившегося отряда, пусть даже всего из 
пятидесяти человек. И потому, прежде всего 
в обязательном порядке высылаются во все 
стороны отборные наездники, чтобы они 
вышли на высокие места и, поднявшись, 
внимательно наблюдали далеко вперед. До-
зоры на пространстве в глубину 100–200 ли 
внезапно нападают и захватывают тех, кто 
или живет, или проходит [там], чтобы выве-
дать истинное положение дел везде и всюду: 
какие дороги лучше и можно ли продвинуть-
ся [по ним]; какие [есть] города, на которые 
можно напасть; какие земли можно воевать; 
в каких местах можно стать лагерем; в каком 
направлении имеются вражеские войска; в 
каких местностях есть провиант и трава. 
Обязанности всем [этим] заниматься лежат 
на конных дозорах, которые возвращаются с 
докладами. Если очень сильное войско и 
конница соединили [свои] силы и выполняют 
“еж разворачивается”, то ранее окруженные 
[дозоры] прорываются через узкие проходы; 
тот, кто найдет [такой проход] – ведет оста-
льной отряд» [17, с.20а–21]. 

Конные разведчики были весьма много-
численной частью войска монголов. Так, в 
ходе погони за хорезмшахом по пескам Сре-
дней Азии Субэдэй и Чжэбэ использовали 
для разведки местности тысячу легких кон-
ников [19, цз.121, с.2976]. 

«Юань ши» сообщает «[Мамулаг-тегин] 
командовал 10 000 человек конных развед-

чиков [11, цз.122, с.1322]. Эти 10 тысяч раз-
ведчиков не действовали в одном строю – 
они были разделены на отряды от 500 до 
1000 чел. Данные ан-Насави подтверждают 
такую численность – чаще всего у него упо-
минаются разведывательные отряды в 700 
или 1000 чел. Такие отряды получали задачу 
или скрытного наблюдения («рассеяться по 
границе... и наблюдать из засад» [18, с.99]), 
или активного поиска противника и сбора о 
нем информации («подошел отряд татар, со-
бирающий сведения о Джелал ад-Дине, его 
цели и о том, какие султанские войска при-
были» [18, с.101]). Они выполняли также и 
обычные функции боевого охранении [18, 
с.99]. 

Аналогичный дозорный отряд был уни-
чтожен русским войском в 1223 г. в началь-
ной стадии боев в районе р. Калка. Судя по 
окончательному результату сражения, он 
свою задачу выполнил – монголы получили 
достаточно информации о русском войске, 
чтобы выбрать выигрышную тактику. 

Передача информации от разведки с да-
льних расстоянии была поручена специаль-
ным гонцам, которые пользовались систе-
мой ямов, организованной монголами. Дру-
гой вариант – использование птичьей почты 
[17, с.6]. 

Плано Карпини сообщает: «Стоящие во 
главе войска посылают... глашатаев, которые 
должны находить людей и укрепления, и 
они очень искусны в розысках» [4, с.51–52]. 

Ко времени первых преемников Чингис-
хана в военно-административном аппарате 
Монгольской империи уже сформировались 
регулярные должности, связанные с развед-
кой: «Вскоре же после того Огодай-хан нис-
проверг Алтан-хана... поставив всюду разве-
дчиков – алгинчинов и воевод – баскаков-
танмачинов, а в столичных городах, Наньгин 
и Чжунду, поставив даругачинов [7, с.193; 
16, с.206–208].  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что у монголов существовала отменная раз-
ведка, а их разведывательная сеть на то вре-
мя была на самом высоком уровне [6, с.38]. 

Строжайшая дисциплина обеспечивала 
точное выполнение приказа. Перед походом 
производился смотр, на котором проверя-
лось вооружение и снаряжение каждого во-
ина вплоть до турсука и иголки. В походе 
всаднику арьергарда грозила смерть, если он 
ленился поднять предмет, потерянный всад-
ником передовых частей. За неоказание по-
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мощи товарищу в бою виновный приговари-
вался к смертной казни. Обеспечение войск 
припасами на марше возлагалось на полевых 
командиров. Монгольские тумэны целиком и 
полностью существовали за счет местности, 
которую покоряли, и продовольствие рекви-
зировалось абсолютно безжалостно, однако 
отнюдь не бессистемно, а слажено и эффек-
тивно, судя по тому, что они проводили ус-
пешные кампании даже в горах и пустынях 
[5, с.720]. 

Выносливость монгольских воинов и их 
коней были изумительными. В походе их 
войска могли двигаться целые месяцы без 
возимых запасов продовольствия и фуража. 
Для коня было достаточно подножного кор-
ма, овса и конюшни он не знал. Передовой 
отряд силой в 2–3 сотни, шедший впереди 
армии на расстоянии двух переходов, и такие 
же боковые отряды, исполняли задачи не то-
лько охранения марша и разведки противни-
ка, но и хозяйственной разведки1. Они дава-
ли знать, где подножный корм и водопой лу-
чше. 

Монголы вообще отличались глубоким 
знанием природно-географических и клима-
тических особенностей местности, в которой 
должны воевать, а именно: где и в какое вре-
мя травы достигают большого богатства и 
питательности, где лучше водные бассейны, 
на каких перегонах необходимо запастись 
провиантом и на сколько времени и т. д. 
Сбор этих практических сведений составлял 
обязанность особой разведки, и без них счи-
талось немыслимым приступать к военной 
операции. Кроме того, выдвигались особые 
отряды, имевшие задачей охранять кормовые 
места. Войска, если тому не мешали сообра-
жения стратегические, задерживались на ме-
стах, обильных кормами и водой, и проходи-
ли форсированным маршем районы, где этих 
условий не было. 

Каждый конный воин вел от одного до 
четырех заводных коней, так что мог в похо-
де менять лошадей, чем значительно увели-
чивалось расстояние переходов, и сокраща-
лась надобность в привалах и дневках. При 
таких условиях походные передвижения 
продолжительностью в 10–12 дней без дне-
вок считались нормальными. Быстрота пе-
редвижений монгольских войск изумляла 

                                                 
1 

Этот способ позволял суточный переход конницы 

довести до 150 верст.
 

даже их современников2 [21, р.49–50]. 
Многими источниками отмечается хо-

рошее умение монгольских воинов форси-
ровать реки. Описание этого есть у Плано 
Карпини, который отмечает способность 
монголов переправляться «через воды и 
большие реки» [4, с.52], причем как самим, 
так и вместе с большими табунами лошадей. 
Свое имущество они переправляли при по-
мощи больших кожаных мешков (с доста-
точной плавучестью), причем монгольский 
воин «плывет рядом с лошадью, которою 
управляет, все же другие лошади следуют за 
той» [4, с.52]. 

Способность монгольской армии обхо-
диться без коммуникаций обеспечивала 
крайняя выносливость людей и лошадей, их 
привычка к самым тяжким лишениям, а та-
кже царившая в армии железная дисципли-
на. В таких условиях отряды крупной чис-
ленности проходили через безводные пус-
тыни и переваливали через высочайшие го-
рные хребты, считавшиеся у других народов 
непроходимыми. С большим искусством 
монголы преодолевали также серьезные во-
дные преграды; переправы через большие и 
глубокие реки совершались вплавь: имущес-
тво складывалось на камышовые плоты, 
привязанные к хвостам лошадей, люди поль-
зовались для переправы бурдюками (наду-
тые воздухом бараньи кожи). Эта способ-
ность не стесняться естественными прегра-
дами и создала монгольским воинам репута-
цию каких-то сверхъестественных, дьяволь-
ских существ, к которым неприложимы 
применяемые к другим людям мерки [15, 
с.82-83]. 

Таким образом, с вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы. 

1. Управление монгольской армией бы-
ло организовано на высоком профессиона-
льном уровне, благодаря созданной военной 
организации и четко отлаженной системе ее 
работы, которая включала психологические 
войны и специальные пропагандистские ак-
ции, направленные на подрыв воли будуще-
го противника к сопротивлению. 

2. Особое место и важную роль в плани-
ровании монголами военных кампаний игра-
ла разведка. Планы предстоящих боевых дей-
ствий строились на основе очень тщательной 

                                                 
2
 Во время венгерской кампании 1241 г. Субэдэй 

со своей армией однажды прошел 435 верст менее, 

чем за 3 суток. 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 40 

собранной и отработанной информации. Ин-
формация собиралась через хорошо организо-
ванную разведывательную сеть, что и было 
залогом их успеха в военной кампании. 

3. Монголы создали централизованную 
военную организацию с высокой воинской 
дисциплиной, с четкой иерархией командно-
го состава (десятичная система), который об-
ладал неограниченной властью и пользовал-
ся большим авторитетом. Сила монгольского 
войска заключалась в сильных родоплемен-
ных связях, что давало им большое преиму-
щество над противником, у которого внут-
ренние (религиозные и племенные) противо-
речия разделяли и разобщали людей. 

4. Строгая дисциплина и отменная выу-
чка полевых командиров, тщательная подго-
товка и поэтапное проведение мероприятий 
перед походом, в конечном результате обес-
печивала точное выполнение приказа или 
поставленной задачи. Они слаженно и эффе-
ктивно проводили успешные кампании, с 
большим искусством и умением преодоле-
вали серьезные водные преграды, переправ-
ляясь через большие и глубокие реки. К то-
му же они без особого труда могли преодо-
левать горные вершины и пустыни. Эта спо-
собность создала монгольским воинам репу-
тацию сверхъестественных, дьявольских 
существ. 
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мпаній, а також організацію і проведення маршу, зберігаючи при цьому найсуворіший поря-
док і дисципліну. 
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Автором на основі аналізу джерел і літератури досліджено стан російської авіації та 
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Росія вступила у Першу світову війну з 
авіацією, яка по кількості поступалася лише 
авіації Німеччини – 213 аеропланів проти 232 
[1]. Але на протязі перших декількох місяців 
війни російська армія залишилась майже без 
боєготової авіації. Авіаційні загони ІІІ, V, 
VIII та IX-ї армії, які приймали найбільш ак-
тивну участь в бойових діях, з серпня по лис-
топад 1914 року втратили 90% всіх аеропла-
нів – 91 літак, з 99 боєготових [2, арк.83]. 
Значно меншими, але також не втішними, 
були втрати льотного складу. Відповідно 
статистичних даних, станом на 01.01.1915 
року російська авіація втратила: загиблими в 
авіаційних катастрофах та убитими 14 льот-
чиків і 20 льотчиків, які потрапили у полон і 
пропали без вістки. Втрати становили до 
26% всього льотного складу, який знаходив-
ся на фронті [3, с.334].  

Чому ж так сталося? Адже на той час ще 
не було масового знищення авіації на влас-
них аеродромах, не часті були і повітряні бої. 
Чому ж тоді такими значними були втрати в 
авіації? Можливо російська авіація, як і Росія 
взагалі, виявилася не готовою до війни? 

Відповідь на це запитання неоднозначна. 
Окремі її аспекти історики намагалися роз-
глядати і раніше, але це відбувалось не в 
прямій відповіді на поставлену проблему, а 
побічно, паралельно із дослідженням інших 
питань. Вся наявна інформація обривчаста. У 
цьому дослідженні ми вперше спробуємо, не 
тільки виявити нові фактори, які впливали на 
стан авіації Росії напередодні та в перші мі-
сяці війни, але й упорядкувати та узагальни-

ти вже існуючий матеріал і отримати єдину, 
повну і детальну відповідь на поставлене 
питання. 

Перше і саме головне, що на наш погляд 
найбільш виразно характеризує загальний 
стан авіації в Росії на той час – це ставлення 
держави до проблем та потреб молодої ро-
сійської авіації. Ми не будемо стверджувати 
що російське суспільство в той час не при-
давало значення авіації зовсім, це буде неко-
ректно, тому що авіація в країні все ж розви-
валась. Точніше тут буде сказати, що воно 
не розуміло перспектив авіації і тому не до-
клало зусиль для забезпечення її необхідно-
го розвитку. Для підтвердження цих слів на-
ведемо декілька, на нашу думку найбільш 
яскравих, прикладів.  

Дуже модними на той час в багатьох єв-
ропейських країнах, і в Росії в тому числі, 
були так звані пожертвування – добровільні 
внески громадян та організацій на розвиток 
чогось нового перспективного, або на під-
тримку, наприклад, того ж Російського фло-
ту, як то було після російсько-японської вій-
ни. В рік початку Першої світової війни, а 
саме 12 травня 1914 року в Санкт-Петер-
бурзі збирали кошти на розвиток повітряно-
го флоту. Кошти зібрали – аж 33 тисячі руб-
лів. При мінімальній собівартості літака, по-
будованого на російському заводі, у 5–6 тис. 
рублів ці кошти дозволили б виготовити 
тільки 5–6 літаків. Що таке для Росії 
6 літаків? Але не це дивує. Воєнне міністер-
ство, яке, відповідно логіки, повинно було 
бути призвідником процесу активізації роз-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 42 

витку авіації, пожертвувало цілих 3 рублі 44 
копійки, а канцелярія міністерства Двора – 
59 копійок [4]. При цьому двірник Військо-
вого міністерства пожертвував один рубль, 
але, на жаль, не він визначав політику дер-
жави щодо розвитку авіації. Для порівняння 
в Німеччині було зібрано понад 7 млн. марок, 
у Франції – 5 млн. франків [3, с.270]. 

Ще однією суттєвою завадою на шляху 
російської авіації були невірно розставлені 
пріоритети розвитку повітряного флоту Росії. 
За розвиток військової авіації Росії відпові-
дало, від часу створення 30 червня 1912 року, 
керівництво «Повітроплавної частини» Голо-
вного управління Генерального штабу. Але 
воно, як і вище керівництво російської держа-
ви та армії, було загіпнотизоване повітряним 
чудом техніки того часу – «Цеппелінами», на 
нашу думку, штучно розрекламованими гер-
манською пропагандистською «машиною». 
Дійсно, велетенський дирижабль «Цеппелін» 
власним загрозливим виглядом наводив жах 
на людей, особливо коли під час війни 
з’являвся над великими містами Європи і на-
носив значні руйнування, «висипаючи» на 
них десятки бомб. Проте, як з’ясувалося у 
наступному, «Цеппеліни» виявилися практи-
чно беззахисними перед швидкими та манев-
реними літаками, коли на останніх було 
встановлене стрілецьке озброєння. Але це 
буде тільки після першого року війни, а поки 
що «Цеппелін» здавався найстрашнішим по-
вітряним ворогом. Тому, не тільки Росія, а й 
інші країни Європи охопила хвороба наслі-
дування. Саме це, як ми вважаємо, призвело 
до того, що керівництво «Повітроплавної ча-
стини» всю увагу, зусилля та, саме головне, 
кошти спрямувало на розвиток повітропла-
вання (дирижаблів та аеростатів), а авіація 
розвивалась по остаточному принципу. В ре-
зультаті, на розвиток повітроплавання у пе-
редвоєнні 1912–1913 роки було витрачено 
1,5 млн. рублів. На ці кошти було закуплено 
за кордоном 4 великих дирижаблі та побудо-
вано 12 елінгів [3, с.217]. Придбані дирижаб-
лі являли собою застаріли, слабкі повітряні 
кораблі, які не могли принести і не принесли 
Росії ніякої користі [5]. А за цю суму можна 
було придбати понад 200 аеропланів та уко-
мплектувати ними заплановану решту авіа-
ційних загонів, які так і не встигли сформу-
вати перед війною і яких так не хватало. 

Тут доречно буде нагадати, що напере-
додні Першої світової війни «Велика про-
грама розвитку російської авіації», розробле-

на наприкінці 1913 року, була виконана тіль-
ки на 55% [6, арк.9]. І якщо хоча б частка 
коштів, витрачених на повітроплавання у 
свій час була спрямована на розвиток авіації, 
результати перших місяців війни могли бути 
для Росії більш сприятливими.  

Крім того, в результаті діяльності «Пові-
троплавної частини» з’явилися такі, на наш 
погляд регресивні для авіації рішення, як, на-
приклад, анулювання замовлень російським 
заводам на виготовлення аеропланів. Офіцій-
на причина такого рішення була сформульо-
вана достатньо розпливчасто – «до вивчення 
стану та організації авіації за кордоном». Як 
результат, незадовільний стан авіаційної 
промисловості в країні та нікчемно мала кі-
лькість випускаємих літаків. Доречні тут сло-
ва генерала О. Брусилова: «У мирний час ми 
не попіклувалися можливістю виготовлення 
літаків дома, у себе в Росії, і тому, … значно 
страждали від їх нестачі» [5]. 

Проте, чи ефективним було керівництво 
російською авіацією, чи ні, воно все ж таки 
існувало. Але проіснувало недовго – всього 
півтора роки, з 30 червня 1912 року по 20 
грудня 1913 року, коли наказом Воєнного 
міністра №666 «Повітроплавна частина» при 
Головному управлінні Генерального штабу 
була ліквідована. З цього дня забезпечення 
російської авіації як літаками, так і іншими 
необхідними приладдям та запасними час-
тинами відбувалося через Головне воєнно-
технічне управління, яке було переформова-
не з Головного інженерного управління. Та-
ким чином, Головне воєнно-технічне управ-
ління стало відповідальним за всі питання 
щодо постачання армії технічних засобів, в 
тому числі і авіаційного майна. Отже, дуже 
складні питання забезпечення нового роду 
військ – авіації, були поставлені поруч із 
шанцевим інструментом та іншим технічним 
майном. Як згадує колишній командувач ро-
сійською воєнною авіацією В’ячеслав Тка-
чов, «якщо ми на протязі півтора року не ба-
чили ніякого керівництва службою та підго-
товкою авіаційних одиниць з боку практич-
но самостійного органу – «Повітроплавної 
частини», то при нових умовах дійсно про це 
керівництво неможливо було і мріяти». В 
той же час, згадуючи діяльність «Повітро-
плавної частини» не можемо не відмітити, 
що перші кроки її керівництва, зокрема що-
до створення плану організації російської 
авіації, відповідно якому передбачалось фо-
рмування 63 авіаційних загонів, були дуже 
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прозорливими і перспективними для розвит-
ку військової авіації.  

Повернемося до найболючішого питання 
російської авіації напередодні війни – стану 
авіаційного тилу. Авіаційного тилу, в повно-
му розумінні цього слова, в Росії на той час 
практично не було. Як не було і авіаційної 
промисловості, яка тільки зароджувалась та 
починала розвиватись.  

Авіаційна промисловість більшості країн 
розвивалась, в основному, на базі підпри-
ємств з виробництва автомобільної техніки, 
велосипедів та мотоциклів. У Німеччині, на-
приклад, підприємства Даймлера, Бенца, за-
вод «Альбатрос» спочатку повністю працю-
вали на автомобільну промисловість, а заво-
ди Юнкерса випускали двигуни для автомо-
білів. Таким чином, досягнення, досвід, а та-
кож потенціал конструкторського та техніч-
ного складу автомобілебудування, який мали 
країни, спрямовувались на розвиток авіацій-
ної промисловості.  

Росія, на відміну від решти провідних 
європейських країн-учасниць війни, не мала 
ні велосипедної, ні автомобільної промисло-
вості, які могли б стати базою для створення 
і розвитку авіабудівних підприємств. Не було 
в Росії і виробництва двигунів, для яких не-
обхідно було виготовляти і мати спеціальні 
комплектуючі деталі - магнето, свічі, вали, 
приладне обладнання, чого також в Росії не 
було. В Росії на виробництві автомобільних 
моторів спеціалізувався тільки Російсько-
Балтійський вагонний завод (далі – РБВЗ), 
але мотори були такої низької якості, що бі-
льшість покупців (як приватних, так і держа-
вних) намагалися купувати автомобілі за ко-
рдоном. Відтак, замість підтримки та розвит-
ку російського виробника російська держава 
підтримувала іноземні виробництва.  

Не мала Росія і спеціальної сталі – осно-
ви для авіа- та двигунобудування. Навіть бо-
лти та гайки становили велику проблему. 
Але, навіть в таких умовах, аероплани в Росії 
будували, а авіабудівельні заводи створюва-
лись і розвивались.  

На початок війни в Росії функціонували 
7 підприємств з випуску аеропланів, що при-
ймали замовлення і виконували роботи по 
випуску окремих невеликих партій літаків.  

Найбільшим російським підприємством, 
яке освоїло випуск літаків, був РБВЗ. Основ-
ним призначенням заводу був випуск заліз-
ничних вагонів та автомобілів. В якості но-
вого перспективного продукту рішенням 

правління заводу були розпочаті роботи по 
виготовленню літаків, для чого було створе-
не авіаційне відділення в Петербурзі. Осно-
вні цехи заводу, які знаходились в Ризі, та-
кож були задіяні до авіаційної тематики. Го-
ловною спеціалізацією заводу спочатку ста-
ли найбільші у світі на той час і перші чоти-
рьохмоторні «Руский вітязь» та «Ілля Му-
ромець». В перші дні війни на фронті цих 
літаків ще не було. Бойових шлях «Іллі Му-
ромця» розпочнеться у тому ж 1914 році, але 
трохи пізніше. Напередодні війни випуска-
лись на заводі і малі літаки І.Сікорського – 
С-6 (перше місце на конкурсі аеропланів у 
1912 році), С-7, С-8, С-9, С-10, С-11 та С-12 
(другий приз на всеросійському конкурсі ае-
ропланів) [7, с.84]. У війну деякі з цих літа-
ків вступили тільки через декілька місяців 
від її початку. 

Московський завод «Дукс», який спеці-
алізувався переважно на виробництві вело-
сипедів та мотоциклів, перед війною освоїв 
процес виготовлення літаків «Ньюпор-IV» 
та «Фарман-VII». Всі літаки, побудовані на 
заводі перед війною були копіями цих літа-
ків. Виготовлялись вони, переважно, без 
відповідної на це ліцензії. Продуктивність 
заводу складала 10–12 літаків на місяць.  

Наступним по масштабам виробництва 
був завод С.С. Щетиніна в Петербурзі. На 
нашу думку, по значимості для російської 
армії на той час це підприємство слід вважа-
ти першим. Завод від дня свого заснування у 
1909 році спеціалізувався на будівництві лі-
таків. Головною напрямком перед війною 
був випуск гідролітаків, спроектованих під 
керівництвом конструктора Д.П. Григорови-
ча, але паралельно будувались і аероплани 
для сухопутного театру воєнних дій. До по-
чатку війни на підприємстві освоїли випуск 
літаків «Ньюпор-IV» та «Фарман-XVI». З 
осені 1912 року по квітень 1914 року завод 
виготовив для воєнного відомства 57 «Нью-
порів» та 36 «Фарманів», які склали основу 
воєнної авіації Росії, в перші дні війни [8, 
с.32]. Продуктивність заводу, який на той 
час являв собою невелике підприємство з 
декількома майстернями, становила до 7 лі-
таків на місяць.  

Літакобудівний завод акціонерного то-
вариства повітроплавання «В.А. Лебєдєв», 
який знаходився під Петербургом, перед вій-
ною спеціалізувався на виконанні замовлень 
від російського воєнного відомства по виро-
бництву літаків «Фарман-IV» та «Ньюпор-
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IV». Місячна продуктивність заводу стано-
вила 6 літаків на місяць. 

Літакобудівний завод В.В. Слюсаренка у 
Петербурзі напередодні війни являв собою 
невелику майстерню, продуктивність якої 
складала один літак на місяць [9, арк.45]. 

Однойменний завод одеського банкіра 
А.А. Анатра у передвоєнний період випускав 
літаки «Фарман-VII», «Фарман-XVI» та 

«Ньюпор-IV». Максимальна виробнича про-
дуктивність заводу становила 5 літаків на 
місяць.  

Невеликий авіаційний завод біля Києва 
відомого українського виробника цукру 
Ф.Ф. Терещенко виготовляв до війни літаки 
тільки власної конструкції. 

 
Таблиця 1 

Авіаційні підприємства Російської імперії (станом на 1914 рік) 

Підприємство 
Місце розташу-

вання 
Типи літаків, які виготовля-

лись до 1914 року 
Продуктивність, 
літаків на місяць 

РБВЗ Рига, Петербург «Ілля Муромець», С-6Б, С-7, С-8, 
С-10, С-11, С-12 

6 

Завод «Дукс» Москва «Ньюпор-IV» та «Фарман-VII» 10 
Завод Щетиніна Петербург «Ньюпор-IV» та «Фарман-XVI» 7 
Завод Лебєдєва Петербург «Фарман-IV», «Ньюпор-IV» 6 
Завод Слюсаренко  Петербург  1 
Завод Анатра Одеса «Фарман-VII», «Фарман-XVI», 

«Ньюпор-IV». 
5  

Завод Терещенко Київ Літаки власної конструкції 2 
Загальна продуктивність російських підприємств 37  

 

Таким чином, напередодні війни в Росії 
функціонувало всього 7 авіаційних підпри-
ємств (2 з них на рівні майстерень), які були 
спроможні збирати до 37 літаків на місяць. 
Літаки, випущені на 4-х підприємствах (заво-
дах «Дукс», Щетиніна, Лебедєва, Анатра) 
склали основу авіаційного угруповання росій-
ської армії в перші місяці війни, а саме літаки 
«Ньюпор-ІV» та літаки сімейства «Фарман» 
(«Фарман-ХVI», «Фарман-XX», «Фарман-
XXII», які між собою практично не відрізня-
лись). На той час ці літаки вже вважалися за-
старілими. Процес виготовлення більш менш 
сучасних аеропланів «Депердюссен» та «Мо-
ран», яких було всього 10% від загальної чи-
сельності, російські підприємства до початку 
війни не освоїли. Вже після того, як з почат-
ком війни стало зрозуміло, що із застарілими 
«Ньюпорами» та «Фарманами» на равних з 
противником воювати неможливо, були замо-
влені перші партії аеропланів «Депердюссен» 
та «Моран», які були поставлені воєнному ві-
домству тільки у жовтні 1915 року. 

Літаки «Депердюссен» та «Моран», які 
потрапили на фронт у 1914 році, як і невели-
ка кількість літаків «Ньюпор» та «Фарман», 
до початку війни були закуплені за кордо-
ном. На протязі 1913–1914 років закупки бу-
ли незначні, всього було придбано декілька 
десятків аеропланів [7, с.257]. Переважно за-
куповувались двигуни та приладне облад-
нання, яке у наступному використовувалось 

для випуску літаків на російських заводах. 
Найчисельніші закупки закордоном відбу-
лися у 1910–1911 роках, коли відділом по-
вітряного флоту Комітету з підсилення фло-
ту було закуплено 50 літаків. Ці літаки пере-
дали до російських воєнних льотних шкіл. 
Приблизно таку саму кількість літаків при-
дбали в цей період приватні особи та аеро-
клуби. Відтак більшість літаків, які потрапи-
ли на фронт в перші дні війни, були випу-
щені на російських заводах.  

Ці літаки значно відрізнялись, від літаків 
виготовлених закордоном. Частини літаків 
часто не підходили одна до одної, ламалися 
болти, які скріплювали елементи конструк-
ції. Спостерігалось погане склеювання об-
шивки крил, ненадійне кріплення стійок, по-
рушення у збиранні конструкції. Для всіх 
типів склеювання деревини та фанери на лі-
таках застосовувався тільки столярний клей. 
Казеїнового клею, якій вже широко викори-
стовувався закордоном, в Росії не було. Вво-
зилася в Росію сталь практично всіх типів, 
олово, припої, алюміній, трос, дріт, болти 
(окремих типів) і навіть деревина – червоне, 
горіх, ясен. Крім того, ввозився практично 
весь основний інструмент та все авіаційне 
приладдя. До речі, цвяхи також закуповува-
лись закордоном.  

Найбільш негативно на російське авіа-
будування впливала відсутність виробницт-
ва двигунів. Єдиний авіаційний моторний 
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завод в Росії, який виготовляв (а спочатку 
тільки збирав з французьких комплектую-
чих) мотори для воєнної авіації, був завод 
«Гном». Мотори «Гном», як решта моторів 
на аеропланах російської армії, мали повіт-
ряне охолодження. В таких двигунах вал 
знаходився у нерухомому стані, в циліндри з 
кривошипним механізмом оберталися навко-
ло вала. Одна з основних переваг цього дви-
гуна – невелика вага. В той же час, існували 
дуже суттєві недоліки: надмірно високі ви-
трати паливно-мастильних матеріалів, малий 
термін експлуатації, проблеми з обслугову-
ванням. 

У Німеччині, наприклад, авіація перед 
війною отримала надійні високоякісні мото-
ри з водяним охолодженням. І, не дивлячись 
на те, що ці мотори були значно важчі за 
французькі (через що німецькі літаки не були 
такими маневреними), завдяки їх надійності і 
потужності німецька авіація переважала 
французьку (і тим більше російську) і в 
швидкостях, і в висоті польоту. А весною 
1914 року в Німеччині під час змагань на 
приз військового міністра німецький пілот 
Бем на аероплані «Альбатрос», завдяки вста-
новленому на ньому мотору «Мерседес» по-
тужністю 100 к.с., протримався у повітрі 24 
години 10 хвилин [3, с.247; 8, с.102]. Це був 
новий світовий рекорд у тривалості польоту.  

Цілком зрозуміло, що в умовах значної 
відсталості промисловості, металургії, ма-
шинобудування, Росія вимушена була заку-
повувати літаки закордоном. А закордоном, 
зокрема у Франції, де переважно закуповува-
лись літаки, продавати сучасну авіаційну 
техніку, навіть власному союзнику, не хоті-
ли. Як пише російський дослідник Керснов-
ський «…союзники присилали нам свої по-
кидьки – непотріб, на якому більше не хотіли 
літати їх льотчики. Їх називали у нас не апа-
рати, а препарати. Потрібен був героїзм, 
вправність та висока кваліфікація льотчиків, 
щоб надавати на цих «препаратах» послуги 
рідній армії» [10]. 

Як результат, російські льотчики літали 
на аеропланах застарілих типів, які підлягали 
ремонту або заміні, і несли втрати, у більшо-
сті, не від повітряних боїв та зенітного вогню 
противника, а з причин несправності апара-
тів. Зупинка двигуна у повітрі (особливо над 
територією противника) та, у зв’язку з цим, 
посадка на непідготовленій та незнайомій ді-
лянці; руйнування аероплану у повітрі; втра-
та управління та перехід літака в некеруємий 

політ через помилки при виробництві літака 
та багато інших причин обумовили велику 
кількість втрат. Ненадійні та недосконалі 
мотори з повітряними охолодженням потре-
бували великої кількості мастила. Через це 
часто замаслювались свічки, через що відбу-
вались збої в роботі мотору. Регулювання 
роботи мотору виконувалось тільки зміною 
подачі бензину, а мотор міг працювати тіль-
ки на повних обертах. Це тільки декілька 
проблем з великого списку особливостей як 
моторів того часу, так і літаків взагалі. Біль-
шість льотчиків цих особливостей не розу-
міли, що визивало недовіру до літаків та не-
впевненість у власних діях. Відсутність, до 
того ж, будь-яких аеронавігаційних та конт-
рольних приборів (за виключенням альтиме-
тра та лічильника обертів мотора, які також 
були не на всіх літаках), відсутність засобів 
зв’язку із землею – все це породжувало у ба-
гатьох льотчиків страх перед польотом. Крім 
того, велика кількість льотчиків, які потра-
пили на фронт, закінчили авіаційні школи 
«недовченими» та «недовихованими» через 
недосконалу систему відбору та підготовки 
льотних кадрів [3, с.159]. І основне, що бі-
льшість льотчиків не мали головної необхід-
ної риси – чуття польоту.  

Ще одним фактором, який також нега-
тивно вплинув на діяльність російської авіа-
ції, була недосконала система управління. 
Авіаційні загони підпорядковувались ко-
мандирам авіаційних рот, які, в свою чергу, 
замикались на повітроплавні парки. Керів-
ництво та особовий склад повітроплавних 
парків, враховуючи те, що авіація була для 
них новим абсолютно незнайомим напрям-
ком, авіаційної техніки не знали. Це значно 
гальмувало процес технічного та тилового 
забезпечення авіаційних загонів. Навіть 
Штаб верховного головнокомандуючого, при 
всій уявній «неповазі» до авіації в той час, 
змушений був зреагувати. 30 вересня 1914 
року командуванню Південно-Західного 
фронту було направлено наказ щодо підпо-
рядкування командирів авіаційних рот без-
посередньо начальнику штабу армії та на-
дання більшої свободи діям командирів 
авіаційних загонів. В наказі було зазначено, 
що «досвід виявив необхідність зміни діяль-
ності авіаційних рот, які, залишаючись у мі-
сці постійного знаходження, втрачали зв’я-
зок з авіаційними загонами і не могли поста-
чати їм необхідне майно» [11, арк.75]. За-
значеним наказом розпочався дуже важли-
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вий, на наш погляд, процес відокремлення 
авіації від повітроплавання. 

З вищевикладеного можна робити ви-
сновок, що великі втрати російської авіації 
на початку Першої світової війни обумовле-
на впливом наступних основних факторів: 

1. Нерозуміння керівництвом держави та 
армії значення і перспектив авіації, та відсу-
тність, у зв’язку з цим, державної підтримки 
її розвитку. 

2. Невірно розставлені пріоритети розви-
тку повітряного флоту Росії, відповідно яких 
першочергова увага та фінансування приді-
лялись повітроплаванню. 

3. Неефективне керівництво розвитком 
авіації та авіабудування. 

4. Промислова відсталість Росії. 

5. Недосконала система управління авіа-
цією під час бойових дій, незадовільна робо-
та авіаційного тилу. 

6. Недосконала система відбору та під-
готовки льотних кадрів.  

7. Застаріла та неякісна авіаційна техніка.  
Кожен із визначених нами факторів сам 

по собі являє окремий комплекс складних 
взаємопов’язаних питань і потребує окремо-
го дослідження. Протягом Першої світової 
війни зазначені фактори змінювалися, як і 
змінювався їх вплив на російську авіацію. 
Дослідження динаміки цих змін дозволить у 
наступному відстежити процес розвитку 
авіації в цей період, виявити його о собливо-
сті та закономірності, що є дуже важливим 
для історії бойової авіації. 
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БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬК 11-ої АРМІЇ у травні-вересні 1916 року 
 

У статті висвітлюється діяльність 11-ї російської армії Південно-Західного фронту 
під час бойових дій на Волині у травні-вересні 1916 року. При цьому головна увага звертаєть-
ся на дії окремих частин та героїзм їх особового складу. 

Ключові слова: Перша світова війна, Південно-Західний фронт, 11-а армія, генерал Са-
харов, корпус, дивізія, полк. 
 

В історії Першої світової війни та світовій 
спадщині військового мистецтва одне з 

центральних місць посідає переможна насту-
пальна операція російських військ Південно-
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Західного фронту влітку 1916 р. Її здійснюва-
ли 4 армії, зокрема 11-а армія.  

Діяльність 11-ї армії розглядається у спе-
ціальних працях, присвячених історії Першої 
світової війни в цілому та окремим її подіям, 
в тому числі і прориву військ Південно-
Західного фронту 1916 р. До них передусім 
належать відповідні частини «Стратегичес-
кого очерка войны 1914–1918 гг.», підготов-
лені В. Клембовським та А. Зайончковським, 
а також фундаментальна праця А. Зайонч-
ковського, де розглядаються бойові дії 1914-
1918 рр. на всіх фронтах війни, зокрема і на 
російському [1, 2, 12]. Бойову діяльність 
окремих військових з’єднань розкрито у ро-
ботах А. Редкіна-Римашевського, К. Гільчев-
ського та Д. Надьожного [24, 11, 29]. Ці та 
інші праці прикладного характеру стали ре-
зультатом роботи спеціальної комісії по ви-
вченню досвіду Першої Світової війни, ство-
реної у Радянській Росії. 

Російська білоемігрантська історіографія 
також уважно вивчала події Першої Світової 
війни. Так зокрема бойова діяльність 11-ї ар-
мії знаходить своє відображення в роботах 
А. Керсновського і, певною мірою, Є. Мес-
снера [16, 19]. Їх цінність полягає насампе-
ред, у тому, що там приділяється увага бойо-
вій діяльності окремих частин, чого надто 
мало у роботах попередніх авторів і зовсім 
відсутнє у творах радянських істориків. Так, 
Є. Месснер наголошує: «З … діянь сотень 
тисяч хоробрих солдатів, з доблесті тисяч 
прапорщиків, підпоручиків, поручиків, що 
йшли попереду своїх солдатів, з мужності і 
вміння сотень штабс-капітанів, капітанів, 
підполковників, полковників, що командува-
ли батальйонами і полками, з волі і розуму 
генералів створена ВЕЛИЧНІША ПЕРЕ-
МОГА ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ» [19]. Проте бойо-
ва діяльність окремих частин і з’єднань за-
лишається майже незнаною, прізвища бага-
тьох героїв незаслужено забуті. Відтак при-
ходимо до висновку, що подвиг цих людей 
залишається маловідомим і потребує погли-
бленого вивчення. 

Радянські дослідники пізнішого часу та-
кож зробили помітний внесок у вивчення іс-
торії Великої війни. Підготовлено фундамен-
тальні праці під загальною редакцією І. Рос-
тунова та інших авторів. Вони досить точно 
передають перебіг основних подій війни, 
проте майже не приділяють уваги бойовій 
роботі військ на фронті, прізвища багатьох 
відомих воєначальників і вояків взагалі не 

називаються [25].  
Поважний внесок у вивчення історії 

Першої світової війни вносять сучасні росій-
ські історики. Для даного дослідження інте-
рес представляють роботи С. Базанова, 
С. Нелиповича, М. Оськіна [5, 6, 22, 23]. Ці 
автори уважно вивчили перебіг подій літа–
осені 1916 р. на Південно-Західному фронті, 
приділивши значну увагу бойовій діяльності 
всіх його армій, в т.ч. – і 11-ї армії. Не обі-
йшли вони увагою і внесок у збройну боро-
тьбу окремих з’єднань, частин та підрозді-
лів. 

Суттєвим джерелом для вивчення війсь-
кової історії є документи. Воєнно-політичні 
умови 1914–1918 рр. характеризують доку-
менти збірника, підготовленого В. Щацилло 
[27]. Важливі джерела включено у збірник, 
підготовлений 1940 р. для використання у 
навчальному процесі з командирами Черво-
ної армії. Вміщені тут оперативно-страте-
гічні документи досить точно передають ха-
рактер завдань, які виконували війська у 
згаданих подіях [21]. Іншим важливим ком-
плексом документів тієї доби є збірник, при-
свячений бойовому минулому російської 
армії, де вміщено відомості щодо діяльності 
окремих військових частин [15].  

На жаль до сьогодні не вдалося віднайти 
спогади командирів і бійців 11-ї армії. Не 
залишив їх і її командувач В. Сахаров. Проте 
у роботі над дослідженням використано ме-
муари командуючого військами Південно-
Західного фронту О.О. Брусилова [8].  

Загалом джерельна база з даного питан-
ня дає можливість дослідити діяльність 
військ 11-ї армії у 1916 р., що і являє мету 
даної статті.  

Наприкінці травня до складу 11-ї армії, 
що розгорталася у напрямку на Дубно, Бро-
ди, Золочів (далі – на Раву-Руську, Львів) 
входили VI-й, VII-й, ХVII-й і ХVIII-й армій-
ські корпуси і Заамурська прикордонна кін-
на дивізія [21, с.519–520]. 

При плануванні наступу командуючий 
військами Південно-Західного фронту гене-
рал від кавалерії О.О. Брусилов відвів 11-й 
армії, якою з жовтня 1915 р. командував ге-
нерал від кавалерії В.В. Сахаров, допоміжну 
роль.  

Підготовка штабів і військ до прориву 
ворожих укріплень була ретельною. Встано-
вили безперервне і досконале вивчення роз-
ташування військ противника піхотними 
офіцерами з першої лінії російських окопів; 
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кожна зміна у його розташуванні, новий окоп, 
знов виявлений кулемет, все наносилося на 
плани, які потім друкувалися і роздавалися 
ротним командирам. Зокрема в 11-й армії ці 
плани навіть друкувалися у кольорах [1, с.37–
39]. Сам Брусилов, оцінюючи підготовку опе-
рації вказує, що підготовка до неї була зразко-
вою, для чого вимагався прояв повного на-
пруження сил начальників всіх ступнів. Все 
було продумано і своєчасно зроблено. Ця 
операція доводить також, що думка, чомусь 
поширена в Росії, начебто після невдач 1915 
р. російська армія вже розвалилася, – невірно. 
В 1916 р. вона ще була міцна, і безумовно, 
боєздатна, оскільки … отримала такі успіхи, 
які до того часу ні одна армія не давала [8, 
с.244–245]. За оцінками ж британського істо-
рика Н. Корніша «Брусиловська система ме-
тодичної підготовки призвела до просування 
більш ніж на 80 кілометрів до ранньої осені 
1916 р. – успіх, не перевершений західними 
державами аж до літа 1918 р.» [17, с.63]. 

11-й армії протистояли австро-угорські 
війська – «група військ Бем Ермолі» – I-а авс-
тро-угорська армія генерала Пухалло і II-а са-
мого Бем-Ермолі [16, с.37]. 11-а армія мала 
проривати фронт на 11-кілометровій ділянці 
одним корпусом здовж шосе Озерна – Терно-
піль. На дивізію виходило до 15 км, тоді як в 
інших арміях – до 9–10 км фронту [12, с.539]. 
А. Зайончковський звертає увагу на порівняну 
слабкість її сил і нестачу наданих засобів, 
оскільки у вихідному положенні на початок 
прориву армія займала 130 км 8,5 піхотними і 
1 кінною дивізіями, тобто 134 батальйони, 49 
сотень і 382 гармати, маючи проти себе війсь-
ка 2-ї австрійської армії Бем-Ермолі і німець-
кий корпус Маршаля, всього 10 піхотних і 2 
кінні дивізії, тобто 164 батальйони, 48 ескад-
ронів і 471 гармату (з них 159 важких). Не-
зважаючи на невигідне співвідношення сил 
11-а армія провадила ще удари: головний – на 
ділянці VI-го корпусу і допоміжні – на ділян-
ках XVII-го і XVIII-го корпусів, але не мала 
резервів для развитку успіху [12, с.543]. 

Командуючий армією прийняв рішення 
здійснити прорив від Тернополя на ділянці лі-
вофлангового VI-го армійського корпусу ге-
нерала О.Є. Гутора на ділянці від Глядок до 
шосе Тернопіль – Озерна [1, с.36].  

22 травня (4 червня) 1916 р. армія пере-
йшла в наступ. Між 4 і 5 годинами ранку у 
всіх арміях почалася підготовка атаки артиле-
рійським вогнем [1, с.40]. При цьому 
Е. Людендорф підкреслює, що атака росіян 

була розпочата без значної переваги в силах 
[18, с.219]. 

VI-й армійський корпус генерала Гутора 
атакував фронт Глядки-Цебрів, захопив пер-
шу лінію окопів і чотири її висоти, але авст-
рійці підтягнули резерви і з бою повернули 
дві з них. Удар VI-го корпусу здійснювався 
на найсильнішому відтинку фронту против-
ника, який займав лівофланговий 9-й корпус 
Південної армії, підсилений німцями. Гене-
рал Гутор керував боями, поранений перед 
самим наступом. Корпус втратив половину 
свого складу – 198 офіцерів і 14 711 солдатів 
вбитими і пораненими. Особливо постражда-
ла 16-а піхотна дивізія, де Казанський полк 
втратив всіх своїх офіцерів на висоті «369». В 
4-й піхотній дивізії відзначаються дії російсь-
ких і бельгійських бронеавтомобілів [16, 
с.44]. У першому зіткненні один бельгієць за-
гинув, чотири зникли безвісти, коли група 
велосипедистів потрапила у засідку поблизу 
Цеброва. Але пізніше мали місце і певні успі-
хи, зокрема корпус першим зайняв Озерну і 
незважаючи на потужний вогонь австрійської 
артилерії, закріпився у Зборові. На церемонії 
в Озерній бельгійці отримали 104 Георгіївсь-
кі хрести [7, с.228–229].  

VI-й корпус взяв першу лінію окопів, 
відбив енергійні контратаки австрійців, але 
вночі все ж був відкинутий противником з 
позиції, що була у його руках. Наступного 
дня VI-й корпус безуспішно намагався від-
кинути противника [1, с.41]. Трофеї були не-
значні, склавши до 1300 полонених, 3 гарма-
ти, 25 мінометів і бомбометів і 15 кулеметів. 
Всі свої втрати австрійці показали в 54 офі-
цери і 2875 солдатів – вп’ятеро менше росій-
ських [16, с.43–44].  

ХVII-й армійський корпус генерала 
П.П. Яковлєва, що безпосередньо перебував 
у сусідстві з 8-ю армією, мав обмежитися 
демонстрацією [1, с.40]. Йому протистояли 
правий фланг 18-го австро-угорського кор-
пуса I-ї армії, група генерала Козака і 5-й ав-
стро-угорський корпус II-ї армії. В центрі 
російському VII-у корпусу протистояв 4-й 
австро-угорський корпус. На лівому фланзі 
проти VI-го корпуса – підсилений 9-й авст-
ро-угорський корпус, що мав 253 гармати 
проти 120 у росіян. Російському XVIII-му 
корпусу протистояла 48-а німецька дивізія з 
майже рівною по силі артилерією (74 гарма-
ти проти 84 російських) [16, с.43].  

ХVII-й корпус повів атаки від Сопанова 
на північний захід, захопив три лінії окопів і 
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відбив енергійні контратаки противника. В 
інших корпусах цього дня велася тільки арти-
лерійська стрілянина [1, с.40]. Командуючий 
армією відзначав дії 3-ї піхотної дивізії у цьо-
му бою. Наголошувалося, що ХVII-й корпус 
розтягнувся на 40 верст і нормальний склад 
його було збільшено лише двома гірськими 
батареями і трьома ополченськими дружина-
ми. Відтак визнавалося, що робота ХVII-го 
корпуса повною мірою визначна, а успіх до-
сягнуто саме завдяки використанню своїх 
скромних засобів, не вимагаючи для себе ні-
чого з інших корпусів. При цьому відзнача-
ється діяльність командира корпусу генерала 
від інфантерії Яковлєва, його начальника 
штабу генерал-майора Скобєльцина, коман-
дира 3-ї піхотної дивізії генерал-майора Шо-
льпа і всього особового складу [15, с.323]. 

23 травня (5 червня) XVII-й корпус про-
довжував атаку, розпочату напередодні і 
примусив противника до безладного відсту-
пу [1, с.40]. Корпус 22–23 травня (4–5 черв-
ня) прорвав поблизу Сопанова фронт на сти-
ку між І-ю і ІІ-ю австро-угорськими арміями, 
в результаті чого втрати противника склали 
до 17 тис. чол. (в т.ч. – 8 000 полоненими). 
Втрати ХVII-го корпусу при цьому склали 
6 000 чол [13, с.549]. В цілому ж Сахаров не 
зміг повною мірою використати успіхи про-
ривів біля Дубна і Сопанова. 

В ці дні особливо відзначилися полки 10-
й Новоінгерманландський і 12-й Великолу-
цький. Трофеями їх були 190 офіцерів, 7600 
солдатів, 5 гармат, 58 мінометів і бомбометів 
і 38 кулеметів. 9-й піхотний Інгерманландсь-
кий полк полковника Сапфірського вів бій з 
п’ятьма австро-угорськими полками і відбив 
їх [16, с.44]. 

25 травня (7 червня) з 18 годин XVII-й 
корпус вів запеклий бій з противником, що 
підтягнув сюди свіжі частини, прагнучи від-
новити своє становище. Тут 3-я піхотна диві-
зія генерала Шольпа мала поважний успіх 
поблизу Сопанова, захопивши сильні пози-
ції. Тоді було відбито потужний наступ двох 
дивізій лівого флангу Бем-Ермолі, проте ко-
мандир XVII-го корпусу генерал Яковлєв, 
упустив можливість ввести в бій надану йо-
му Заамурську кінну дивізю, що завадило за-
хопити артилерію противника [16, с.44]. По-
лонені свідчили, що резерви прибули з Сар-
ненського напрямку, з середньої Стрипи і з 
Дубенського району [1, с.42]. 

26 травня (8 червня) в 11-й армії прове-
дено перегрупування і закріплення на зайня-

тих рубежах. При цьому поблизу Сопанова 
австрійці провели три сильні контратаки, але 
були відбиті з великими для них втратами 
[1, с.43]. Війська Сопановської групи, пере-
йшовши бл. 23.00 в наступ, зустріли енер-
гійний спротив з боку противника, з 2.00 ав-
стрійці здійснили низку відчайдушних 
контратак, але росіяни їх відбили. У VII-му 
корпусі розвідники в районі Лопушно, на-
близившись до дротяних загороджень, ви-
ставили два плакати про успіхи російських 
військ, що позитивно впливало на настрої 
солдатів і офіцерів. Війська XVII-го корпусу 
збили противника з його укріпленої позиції і 
намагалися прорвати прохід для Заамурської 
кінної дивізії. VII-й і XVIIІ-й корпуси част-
ковим наступами і артилерією зв’язували 
війська противника на їх позиціях. Наголо-
шувалося, що ворог ще не зломлений і про-
довжує триматися і відбиватися, переходячи 
у контратаки, вражаючи росіян нищівним 
вогнем [15, с.326–327].  

У боях 27–29 травня (9–11 червня), які 
провадив VI-й корпус, відзначився 16-й пі-
хотний Ладозький полк полковника Сінке-
вича з 4-ї піхотної дивізії [9, с.80]. Незважа-
ючи на несприятливі умови місцевості, де 
полк провадив свій наступ та поважну силу 
артилерійського, кулеметного та рушнично-
го вогню противника, що буквально косив 
передові батальйони, підрозділи полку, за-
хоплені особистим прикладом своїх коман-
дирів, дружним натиском кинулися на про-
тивника, що вперто боронився, зламали його 
спротив і захопили першу лінію окопів. Авс-
трійців, що поспішно відступали, гренадери 
встигли закидати ручними гранатами. В по-
лон було взято лише до 200 австрійців. Ці дії 
Ладозький полк провадив спільно з 13-м пі-
хотним Білозерським. Завдання було вико-
нане, полки втримали зайняті укріплення 
противника на висоті «389» і відбили декі-
лька потужних контратак протягом всього 
дня 29 травня [15, с.337–339].  

28 травня (10 червня) Брусилов визначив 
наступне перегрупування військ: XXXII-й 
корпус, 2-а Фінляндська і 126-а дивізії пере-
давалися з 8-ї армії в 11-у; VI-й і XVIII-й ко-
рпуси – з 11-ї армії у 7-у, взамін чого 7-а ар-
мія віддавала в 11-у Звідну кінну дивізію [1, 
с.45]. Того ж дня до складу 11-ї армії пере-
давався XLV-й армійський корпус [13, 
с.549].  

Спільним ударом 2-ї Фінляндської і 101-
ї піхотної дивізій було знищено 18-й австро-
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угорський корпус [16, с.42]. 29 травня (11 че-
рвня) 11-а армія, повільно просуваючись 
вперед, зайняла Дубно. 30 травня (12 червня) 
і 31 травня (13 червня) VI-й корпус відбивав-
ся від австро-німецьких контратак, а XVII-й 
почав 31 травня (13 червня) атаку позиції по-
близу Рідкодубів, Заамурська бригада прова-
дила бій за переправу поблизу Козина. 

30 травня (12 червня) штаб фронту нака-
зав всім арміям відновити наступ 1 (14) черв-
ня, зокрема 11-а армія мала наступати на 
фронт Дружкопіль-Соколівка-Золочів-Помо-
ржани [1, с.47]. При цьому Сахаров вказав на 
слабкість 11-ї армії порівняно з іншими і не-
можливість для неї йти вперед, якщо вона не 
буде підсилена ХХIII-м корпусом. Йому було 
обіцяно увесь корпус після його перевезення. 
Пізніше Сахаров підсилив 101-у дивізію, що 
атакувала, 105-ю, направивши ос-танню від 
Козина на південь. Це призвело до поразки 
противника і відступу його з Онишківської 
позиції. XXXII-й корпус форсував Пляшівку, 
а XVII-й перейшов в енергійний наступ. Їх 
спільні дії примусили австрійців відступити з 
Ікви. 2 (15) червня XXXII-й корпус форсував 
Пляшівку і оволодів Берестечком. Тим часом 
XVII-й корпус оволодів Почаєвом і Почаївсь-
кою Лаврою, відтіснив лівий фланг II-ї авст-
ро-угорської армії за лінію кордону і так за-
кінчив бойовище під Берестечком. Удар нане-
сла 101-а піхотна дивізія генерала К.Л. Гіль-
чевского. 404-й піхотний Камишинський полк 
під ураганним вогнем кинувся в Пляшівку і 
перейшов її по горло у воді. Його 6-а рота, по-
трапивши у глибоке місце, вся втонула. Ко-
мандир полку полковник Татаров був вбитий, 
але встиг крикнути: «Вмираю! Камишинці, 
вперед!» [16, с.53]. Камишинці відкинули три 
полки противника, взявши Берестечко і захо-
пивши в полон 75 офіцерів, 3166 солдатів, 3 
гармати, 8 кулеметів, польову залізницю та ін. 
Командир 101-ї дивізії генерал К.Л. Гільчев-
ський пізніше зазначав, що полки 101-ї дивізії 
втратили 2 853 солдатів вбитими і поранени-
ми і 31 офіцера – 30% особового складу. 2(15) 
червня була перша дуже велика втрата в бою, 
проте дивізія досягла і великих успіхів. Про-
тивник в ніч на 3(16) червня поспішно очис-
тив фронт перед XXXII-м і XVII-м корпусами 
[11, с.106].  

Кіннота, в 11-й армії найменш численна, 
сприяла атакам піхоти. Гільчевський описав 
атаку кінних Заамурців: «… швидко став під-
німатися 4-й кінний полк Черемісінова …, а 
потім ми побачили, як, пошикувавши фронт і 

маючи на чолі командирів полку і сотень, 
полк з … шашками кинувся в атаку; сотні 
почали рубати австрійців, що тікали. Тікала і 
їх батарея, набої якої наступного дня ми ба-
чили розгубленими на дорозі. … 4-й полк по-
тім напоровся несподівано на … свіжу 
австрійську піхоту, яка зустріла сотні, що ата-
кували сильним рушничним вогнем. Поніс-
ши у короткий час значні втрати, заамурці 
змушені були припинити пересліду-вання і 
повернути назад. Тоді було висунуто 3-й кін-
ний Заамурський полк, що стояв у резерві, 
але і він під час атаки поніс ще більші втрати, 
ніж 4-й полк, і змушений був повернутися 
назад. Кінна бригада Дроздовського … захо-
пила дві австрійські гармати, кулемети і бага-
то полонених» [11, с.106]. Заамурська кінна 
дивізія генерала Розаліон-Сошальського за-
хопила всього 10 офіцерів, 800 солдатів і 4 
гармати. XVII-й корпус в почаївських боях 
захопив 6000 полонених і 4 гармати. Всього 
ж під Берестечком росіяни захопили до 
12 тис. полонених і 11 гармат [16, с.53]. VII-й 
корпус вночі на 3(16) червня захопив Росток-
ський ліс південніше Ново-Почаєва [1, с.50]. 

3(16) червня, вдень і вночі на 4(17) черв-
ня австро-німецькі війська намагалися атаку-
вати XLV-й корпус поблизу Голятина, але, 
потерпівши невдачу, відступили до Липи. 
ХVII-й корпус зайняв без спротиву Старий 
Почаїв, а Заамурська кінна дивізія – Радзиви-
лів. 4(17) червня противник продвжував свої 
потужні контратаки, але всі вони були відби-
ті, окрім району 126-ї дивізії, яка відійшла на 
кілька верст [1, с.54]. Цього дня відзначився 
командир 9-ї роти 16-го піхотного Ладозько-
го полку прапорщик Йосиф Орловський. На 
чолі свого підрозділу в окопах на висоті 
«389» на лівому фланзі батальйону він відбив 
три атаки противника, а коли австрійці прор-
вали фронт сусідньої 8-ї роти, кинувся на ба-
гнети і коротким ударом їх відкинув. В пода-
льшому цей офіцер організував оборону своєї 
ділянки і незважаючи на численні поранення, 
керував діями роти [15, с.339]. 

11(24) червня Сахаров продовжив свій 
наступ в районі с. Редьків, але він в цілому 
був невдалим, противник підсилився, закрі-
пився, і армія втрачала людей і набої, не до-
сягши суттєвих результатів. Брусилов вважав 
«незручним» обривати наступальний порив 
підлеглих, але Сахаров сам того ж дня ввече-
рі наказав припинити дальший наступ [1, 
с.57]. 

Станом на 13 (26) червня трофеями 11-ї 
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армії стали 594 офіцери, 24 767 солдатів, 16 
гармат, 91 кулемет і т.д. [15, с.342]. 

У боях 15(28) червня поблизу Цеброва 
відзначився 61-й піхотний Володимирський 
полк 16-ї піхотної дивізії. Його 1-й і 4-й ба-
тальйони під потужним вогнем противника 
прорвали за 4 хвилини дротяні загороджен-
ня. Особливо відзначилися підпоручик Шве-
рін і прапорщик Лапшин, які першими уві-
рвалися у ворожі окопи. Шверін встиг захо-
пити міномет і бомбомет, Лапшин загинув. 
Прапорщик Міщенко на чолі підрозділу за-
хопив діючий кулемет, біля якого був пора-
нений, а прапорщик Бібік довів свою роту до 
удару на багнети і зайняв визначену ділянку 
позиції. Також згадуються прізвища прапо-
рщика Велеславова, підпрапорщика Никоно-
ва, старшого унтер-офіцера Файницького, що 
відзначилися в цьому бою і ін. Роти встигли 
відбити першу контратаку противника силою 
до батальйону. Друга контратака велася вже 
силами до трьох батальйонів за підтримки 
артилерії, але володимирці під проводом 
підполковника Ешє, що керував боєм, підпу-
стили противника, розстріляли його і відки-
нули багнетами. Дії Володимирського полку 
підтримували батареї 16-ї артилерійської 
бригади. Четверта і п’ята контратаки були не 
менш потужними, але володимирці витрима-
ли і їх. Шосту контратаку австрійці почали 
вже вночі. Набоїв майже не залишалося. Ко-
мандир полку у своєму донесенні повідом-
ляв, що будучі бадьорі духом офіцери і сол-
дати сподівалися ще на багнети. Цю атаку 
було відбито всіма бійцями, що залишалися в 
ротах. Капітан Ніколаєв наказав всім кинути-
ся на багнети. Атаку очолювали капітан Сер-
гєєв, поручик Мартисевич, прапорщики Су-
прун, Балакін і Лобанов. Потужна атака во-
лодимирців була несподіваною для австрій-
ців і вони почали поспішно відступати, а час-
тина їх склала зброю. Сьому контратаку було 
відбито винятково багнетним ударом. Від-
значаються дії капітана Ніколаєва, що керу-
вав 3-ма батальйонами і командира 4-го ба-
тальйону капітана Сергєєва. Під час цього 
бою відзначилося багато солдатів і офіцерів 
полку. Зокрема стали відомими прізвища єф-
рейтора кулеметної команди Раздобудька, 
єфрейторів Василя Андрєєва і Миколи По-
миткіна, рядових саперів Слепченка і Яро-
щука, рядового 13-ї роти Ноздрачьова і бага-
тьох інших [15, с.342–348]. Звитяжна бойова 
робота офіцерів і солдатів Володимирського 
полку свідчить про високий бойовий дух во-

їнів у 1916 р. та готовність всієї Російської 
армії до збройної боротьби.  

17 (30) червня потужні контратаки про-
тивника почалися по всьому фронту. Росій-
ські війська їх відбивали, проте становище 
на правому фланзі 11-ї армії ставало небез-
печним, тут було у резерві лише 2 батальйо-
ни і Сахаров поставив на пасивній ділянці 
кінноту, відтягнувши в резерв стрілецький 
полк. У XLV-му корпусі 503-й полк вночі 
здійснив посилену розвідку на Ковбань з ме-
тою захоплення полонених. Один з баталь-
йонів, у темряві, непомітно пробрався до 
окопів противника, переколов його захисни-
ків і увірвався у саме село, де знищив ще 150 
солдатів противника і захопив 38 полонених 
[15, с.348–349]. XLV-й корпус, правофлан-
говий 11-ї армії – не зміг стримати напору 
головних сил Марвіца [16, с.59]. Армія опи-
нилася у складному становищі. Та незаба-
ром Сахаров отримав підкріплення: 20 черв-
ня (3 липня) зранку в 11-у армію прибули 
вся 12-а кінна і 6-а Сибирська дивізії, два 
полки V-го корпусу, що вивантажилися в 
Луцьку і Дубно. Крім того в Дубно прибули 
дві артилерійські бригади і 4-сотенний кін-
ний полк. 12-й Охтирський гусарський і 3-й 
Оренбурзький козачий полки атакували у 
кінних лавах. 19 червня (2 липня) противник 
збив ополченців 126-ї піхотної дивізії, чим 
створено небезпеку для всієї армії. Але ге-
ройська кінна атака архангелогородських 
драгунів і заамурців 1-го кінного полку під 
Нивою Золочівською врятувала становище. 
2-й Заамурський кінний полк атакував у кін-
ній лаві укріплену позицію поблизу Кшаки, 
за що його командир полковник Карницький 
отримав орден св. Георгія 3-го ступеня. Заа-
мурці надто постраждали в цій атаці, нарва-
вшись перед лісом на дротяні загородження. 
Як вказує І. Рубець, пригорок перед лісом 
було буквально всіяно трупами сірих сибір-
ських коней [26, с.17]. Даний приклад зай-
вий раз підтверджує, що кіннота під час від-
чайдушних кінних атак завжди несла великі 
втрати від артилерійського і кулеметного во-
гню. 21 червня (4 липня) підійшла 6-а Си-
бірська стрілецька дивізія і кризу було оста-
точно подолано [16, с.60]. 

У боях 16 (29) червня – 21 червня (4 ли-
пня) 11-а армія змогла стримати потужний 
натиск противника, що намагався прорвати 
фронт XLV-го корпусу з метою поставити у 
загрозливе становище VIIІ-й корпус і при-
мусити росіян відійти на р. Стир, коли сусі-
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дня 8-а армія мала почати наступ. При цьому 
всі атаки противника були відбиті, 11-а армія 
сама перейшла у контратаку і примусила 
противника перейти до оборони [15, с.350]. 
Станом на 22 червня (5 липня) контрнаступ 
противника було ліквідовано [1, с.60]. О.О. 
Брусилов свідчить, що військам Сахарова 
приходилося надто тяжко, оскільки на нього 
було проведено декілька рішучих атак про-
тивника, але він відбив їх всі і зберіг свої по-
зиції. Командуючий фронтом пізніше писав: 
«Я надто оцінив цей успіх, оскільки всі свої 
резерви, …, направляв на ударні ділянки, Са-
харову ж з даним йому оборонним завданням 
доводилося діяти, маючи порівняно невелику 
кількість військ» [8, с.241]. 

Бої продовжувалися далі. 26 червня 
(9 липня) у VII-му корпусі розвідники Вілен-
ського полку здійснили напад на с. Шпаки, 
де знищили роту противника, 1 офіцер і 90 
солдатів якої взято у полон. Охоронні під-
розділи противника врятувалися втечею, 
розвідники, підтримані ротою, увірвалися у 
с. Попівці, де відбувся бій на багнети з вико-
ристанням ручних гранат. Австрійці, не ви-
тримавши дружнього натиску віленців, втек-
ли за р. Ікву, а с. Попівці зайнято росіянами 
[15, с.353].  

На початку липня Сахаров отримав за-
вдання наступати у напрямку Броди – Львів 
[13, с.550]. Для 11-ї армії рух на Броди не 
обіцяв успіху, оскільки навіть в разі початко-
вої вдачі його неможливо було б розвинути 
через нестачу резервів. Відтак начальник 
штабу фронту телеграфував 26 червня (6 ли-
пня) Сахарову, що 11-а армія може перейти 
до оборони, поки не буде підсилена корпу-
сом. 11-й армії – 14,5 піхотним і 2-м кінним 
дивізіям – протистояли передана Лінзінгену 
група Марвіца і група військ Бем Ермолі – I-а 
і II-а австро-угорські армії – 13 піхотних і 2,5 
кінних дивізії [16, с.69]. А вночі з 23 червня 
(6 липня) на 24 червня (7 липня), вдень 24 
червня (7 липня) і ввечері 25 червня (8 лип-
ня) німці неодноразово атакували V-й корпус 
в напрямі на Дубові Корчми, підтримуючі 
атаки потужним вогнем. Їм вдалось прорва-
тися на фронті 6-ї Сибірської дивізії і дещо 
відтіснити її. Це також вплинуло на перехід 
11-ї армії до оборони [1, с.66].  

Незважаючи на те, що загальний наступ 
армій фронту було призначено на 15(28) ли-
пня, 11-й армії було наказано розпочати на-
ступ негайно. 28 червня (11 липня) Брусилов 
наказав 1(14) липня 11-й армії перейти у рі-

шучий наступ, але систематично підготов-
лений артилерійським вогнем. На всьому 
атакованому фронті противник підсилював-
ся, підтягуючи звідусіль резерви. За місяць, з 
22 червня (3 липня) російська агентура 
відзначила перевезення на Південно-
Західний фронт близько 116-ти потягів з 
австрійськими військами, 129-ти – з 
німецькими, 8 поїздів з артилерією і 46 
вагонів з колючим дротом і бетонними 
кубами. Головну увагу було звернено 
австрійцями на російську 11-у армію [1, 
с.69–71].  
становище, менш сприятливе ніж в інших 
арміях, а також приймаючи до уваги втрати 
11-ї армії, дещо звузило її роль, а саме: на-
ступ на Броди мав здійснюватися по можли-
вості, вимагалися тільки такі активні дії, які 
не дозволяли б противнику перекидати свої 
війська на північ або на Тернопільський на-
прямок. На цей час 11-а армія числила 
163 тис. бійців проти 131 тис. у противника 
[1, с.77–79]. До складу армії увійшли V-й, 
VI-й, VII-й, ХVII-й, ХХХII-й армійські і V-й 
Сибірський корпуси, крім того на короткий 
час Сахарову передавався VIII-й корпус [13, 
с.550].  

2(15) липня V-й Сибірський корпус пе-
рейшов у наступ на фронті Шклін-Міжгір’я. 
Сибіряки, підтримані сусідами – 15-ю піхот-
ною дивізією з VIII-го корпусу та 37-м Кате-
ринбурзьким полком V-го корпусу відкину-
ли одним ударом противника і прорвали йо-
го розташування на фронті Шклін–кол. Ост-
рів. 6-а Сибірська дивізія, прорвавши розта-
шування противника, примусила його до 
відступу і нестримно кинулася переслідува-
ти, збиваючи підкріплення, що прибували на 
допомогу австрійцям. Також 15-а і 10-а пі-
хотні дивізії сприяли загальному наступові і 
своїми ударами довершили розгром 48-ї і 
61-ї австрійських дивізій [15, с.363].  

У 10-й піхотній дивізії 3 (16) липня Том-
ський полк взяв 608 полонених. 4 (17) липня 
розвідники 37-го Катеринбурзького полку 
зайняли окопи противника на висотах піден-
ніше кол. Губін, захопивши 148 полонених 
[20, с.18, 22].  

У цьому бойовищі на Стиру силами V-
го армійського і V-го Сибірського корпусів 
завдано поразки групі німецьких військ ге-
нерала Г. фон Марвіца, а ХХХII-й корпус 
відкинув 1-у австро-угорську армію П. Пу-
халло фон Брлога. Всього на Стиру 11-а ар-
мія взяла 317 офіцерів 12 637 солдатів поло-

   Командування фронту, зважаючи на 
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неними, а також 30 гармат, 36 мінометів і 
бомбометів і 49 кулеметів [16, с.71]. 

7 (20) липня V-й, VIII-й, ХХХII-й і V-й 
Сибірський корпуси форсували Стир і 8 (21) 
липня відкинули противника за Липу, взяв-
ши до 14 000 полонених (в т. ч. одного гене-
рала) і 10 гармат. Гармати взято частинами 
10-ї піхотної дивізії – Могильовським і Ко-
ливанським полками [16, с.71]. 10-а дивізія 
прославилася у липневих боях, взявши в по-
лон 45 офіцерів і 3132 солдатів, переважно з 
48-ї і 61-ї австрійських дивізій і невелика кі-
лькість – з 108-ї німецької дивізії, 8 кулеме-
тів, 7 бомбометів і більше 3000 рушниць [20, 
с.26]. 101-а піхотна дивізія XXXII-го корпусу 
розбила 46-у австро-угорську дивізію, виві-
вши у неї з ладу до 10 тис. бійців. Бойовище 
на Липі 7 (20) і 8 (21) липня австрійці назва-
ли «бойовище під Берестечком» [16, с.71]. 
Удар спрямовувався з двох ділянок – з фрон-
ту Колмовиски-Новослав і з фронту Вербен-
Пляшево у загальному напрямі на Любачів-
ку. Противник вперто боронився, увівши по-
тужні резерви але вдалий маневр з півночі на 
Берестечко, запропонований і здійснений ге-
нералом Шишкевичем, вирішив результат 
боїв. Противник, зазнавши повної поразки, 
відступив на завчасно укріплену позицію за 
рр. Стир і Слонівку, залишивши росіянам бі-
льше 14 тис. полонених, десятки гармат і ін-
шу воєнну здобич. Вказувалося, що у цих 
боях було остаточно розгромлено 7-у і 25-у 
імперські, 46-у ландверну і 4-у кавалерійську 
австрійські дивізії, що дали головну масу по-
лонених [15, с.366, 369]. 

Після цих подій VIII-й корпус знов пере-
дано у 8-у армію і замінено ХLV-им. 12 (25) 
липня частини ХVII-го корпусу форсували 
Слонівку і захопили дві лінії окопів против-
ника. Того дня XLV-й, XXXII-й і XVII-й ко-
рпуси з впертим боєм просунулися вперед, 
XLV-й корпус вночі увірвався в с. Балдури, 
XXXII-й на 18 год. зайняв лінію Білявці–
Клекотів–Парипси, а ХVII-й – від Парипси 
на південь. 13 (26) липня і 14 (27) липня на-
ступ продовжено. XLV-й корпус захопив пе-
реправи поблизу Балдурів і Войтовичів, час-
тини XXXII-го дійшли до Конюшків.  

15 (28) липня противник неодноразово 
намагався провести контратаки. Але надвечір 
його впертий спротив було зламано. XVII-й 
корпус зайняв Броди і весь правий фланг 11-ї 
армії почав закріплюватися. Вночі з 19 липня 
(1 серпня) на 20 липня (2 серпня) взято ще 
с.с. Чепелі і Пеняки [1, с.80]. 

12–16 (25–29) липня Сахаров зайняв Бро-
ди і захопив близько 14 тис. полонених і 9 
гармат. Броди взяв 11-й піхотний Псковсь-
кий полк, і його командир полковник Радце-
вич-Плотницький прийняв від магістрату 
ключи від міста [16, с.75]. Після цього бойо-
вища 1-у австро-угорську армію було роз-
формовано, а з Литви на Волинь перекинуто 
1-й німецький корпус генерала І. фон Ебена.  

У відповідності із загальним планом ко-
мандуючого фронтом генерала О. Брусилова 
армія Сахарова 23 липня (5 серпня) віднови-
ла наступ. XVII-й корпус за підтримки VII-
го атакував район Звижень – висоти півден-
ніше Маркополя, вдень 23 липня (5 серпня) 
ця лінія була взята і почалася атака Залож-
ців. 24 липня (6 серпня) противника вибито з 
цього пункта і з Гнідави [1, с.86]. VII-й кор-
пус генерала Е.В. Екка у боях під Тростян-
цем і Маркополем розгромив IV-й австро-
угорський корпус, і тільки війська І. фон 
Ебена перешкодили зайняттю росіянами 
Львова. 13-а піхотна дивізія мала поважний 
успіх на р. Грабарці поблизу Маркополя, а 
34-а дивізія – під Тростянцем. Мадярський 
4-й армійський корпус був повністю знище-
ний в шестиденних боях, і лише прибуття з 
Франції 1-го німецького корпусу перешко-
дило розгрому II-ї австро-угорської армії. В 
13-й дивізії 49-й піхотний Брестський полк 
атакував Маркополь в ніч на 23 липня (5 
серпня) через річку Грабарку по груди у во-
ді. В 34-й дивізії відзначився Феодосійський 
полк. Наступ цієї дивізії призвів до очищен-
ня австрійцями найсильнішої їх позиції [16, 
с.78]. Всього VII-й корпус взяв близько 
14 тис. полонених і 6 гармат. Успіх Екка не 
вдалося розвинути, оскільки Сахарову було 
доручено проведення лише допоміжної опе-
рації і він не зміг надати Екку підтримки [13, 
с.550]. 25 липня (7 серпня) і наступної ночі в 
11-й армії йшов безперервний бій. VII-й і 
XVII-й корпуси взяли Білоголови, Городище 
і Плешківці. Противник провів ряд відчай-
душних контратак, але успіху не мав, і лише 
під Городищем, йому вдалося відновити 
своє становище. 26 липня (8 серпня) 11-а 
армія закріпилася на зайнятій лінії і вела ар-
тилерійський вогонь [1, с.86]. За всю опера-
цію у липні 11-а армія захопила такі трофеї: 
1180 офіцерів, 49 975 солдатів, 58 гармат, 
120 кулеметів і ін. [15, с.369]. 

28 липня (10 серпня) 11-а армія знов пе-
рейшла в наступ. 29 липня (11 серпня) на-
ступ розвивався незважаючи на сильні 
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контратаки противника. З 1 (14) по 3 (16) 
серпня XVII-й і VII-й корпуси поступово 
оволоділи с. с. Манаїв, Гукалов, Тустоглови і 
Зборів. 4 (17) серпня штаб фронту визначив 
11-й армії наступати своїм центром або лі-
вим флангом, залежно від обстановки, а пра-
вим рівнятися з 8-ю армією. Займаючи 99 
верст дванадцятьма з половиною дивізіями, 
вона стояла на важливому Львівському на-
прямку і була послаблена безперервними, 
хоча і досить успішними боями, і не могла 
нічого виділити для розвитку подальших ус-
піхів [1, с.90–92]. 

9(22) серпня V-й Сибірський і XVII-й 
корпуси перейшли в наступ на лінії Пеняки-
Чепелі-Звижень-Батків. Зламати супротив 
противника не вдалося і командарм планував 
повторити атаки наступного дня. Начальник 
штабу фронту генерал В.Н. Клембовський 
запропонував О. Брусилову наказати Саха-
рову припинити безцільні розрізнені атаки, 
та Брусилов не хотів обривати порив підлег-
лого. Тоді В.Н. Клембовський послав від се-
бе телеграму Сахарову з проханням повід-
омити мету наступу і з нагадуванням про не-
обхідність не розстроювати і не розслабляти 
частини до загального наступу, заплановано-
го у серпні. Сахаров відповів, що намагався 
зайняти більш вигідне вихідне положення 
для загального наступу, але атаку він відмі-
нив [1, с.94]. 

18(31) серпня головний удар наносили 
VI-й VII-й і XVII-й корпуси. Цього дня взято 
с.с. Млинівці і Пресовці. В подальші дні ус-
піх развивався, але надто повільно, а 20 сер-
пня (2 вересня) прийшлося навіть відбивати-
ся від контратак противника.  

У серпневих боях взяли участь війська, 
що в той час вважалися допоміжними. Мова 
йде про броньові частини і авіацію. Так в 
бою 18 (31) серпня броньові автомобілі вісім 
разів виїздили для вогневої підтримки 52-го 
піхотного Віленського, 133-го та 134-го пол-
ків. У наказі командарма зазначалося, що лі-
таки всі дні напередодні та в ході боїв вели 
бойову розвідку та атакували літаки против-
ника [15, с.373]. Всього ж у складі 11-ї армії 
перебувало 3 авіазагони – 7-й і 2-й Сибірсь-
кий та 6-й армійський [3, с.13]. 

22 серпня (4 вересня) наступ завмер. У 
цей час війська армії оволоділи н.п. Кабарів-
ці і Грабківці [1, с.94]. 1 (13) вересня армії 
Південно-Західного фронту отримали нову 
директиву, яка вимагала: 11-й армії з вклю-
ченням до неї III-го Кавказького з VII-м Си-

бірським корпусам наступати на Львів. В 
ударну групу увійшли XVII-й корпус, 13-а і 
34-а піхотні дивізії, Саратовська ополченсь-
ка бригада і 3 Воронезькі дружини. 486-й пі-
хотний Верхнємедведицький полк захопив у 
полон 15 офіцерів, 800 солдатів і 4-гарматну 
батарею. Маючи близько 7 тис. багнетів, 
бригада в літніх боях взяла 5 тис. полонених 
і на вересень втратила половину особового 
складу [16, с.78]. 

XVII-й корпус почав атаку Ярославичів і 
Манилівки. 4 (17) вересня вступив у бій і V-
й Сибірський. Противник чинив впертий 
опір, обливаючи наступаючих гарячою рі-
диною, і атаки були невдалими, втрачено 
навіть було і те, що здобули напередодні. 10 
(23) вересня атакували V-й Сибірський і 
XVII-й корпуси, бої були успішними, але 
наступного дня Сибірський корпус контр-
атакою противника було відтіснено у своє 
вихідне положення. 14 (27) вересня 11-а ар-
мія знов почала атаки. 18 вересня (1 жовтня) 
вони продовжувалися. 17 (30) вересня лівий 
фланг генерала Сахарова – VI-й корпус – 
мав незначний успіх поблизу Красного – і 
цим вичерпалася вся наступальна операція 
11-ї армії. Трофеями боїв під Красним було 
59 офіцерів и 1928 солдатів полоненими [16, 
с.78]. 11-а армія припинила наступ для пере-
групування. Наступного дня продовжувало-
ся те ж саме, і тільки 21 вересня (4 жовтня) 
армія відовила наступ [1, с.100–101, 104]. 

23 вересня (6 жовтня) 11-а армія повер-
нулася у вихідне положення. Атака фронту 
на цей раз не змінила стратегічного поло-
ження сторін [1, с.107]. Цим і закінчилися дії 
доблесних військ 11-ї російської армії у про-
риві Південно-Західного фронту 1916 року. 

На долю військ 11-ї армії випало най-
складніше завдання з усіх армій Південно-
Західного фронту. Ці війська в цілому його 
виконали в період боїв травня-червня 1916 
року. Зауважимо, що австро-угорські та ні-
мецькі війська були достойним і сильним 
противником, що зберігав потужний потен-
ціал і готовність до рішучих дій. 

Важливою запорукою успіху у цих боях 
була ретельна підготовка артилерії та органі-
зація її взаємодії з піхотою, що видно на при-
кладах бойової діяльності військ. Окремо слід 
відмітити влучну стрільбу російських арти-
леристів і взаємодію самих батарей. Біль-
шість піхотних дивізій діяли з повною відда-
чею сил і самопосвятою. При цьому заува-
жимо, що успіх переважно супроводжував ті 
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війська, чиї командири відважувалися на про-
ведення бойових дій нетрадиційними спосо-
бами, проявляючи ініціативу і самостійність.  

В 11-й армії вдалося в основному успіш-
но використати порівняно нечисленну кінно-
ту, що видно на прикладі діяльності Заамур-
ської кінної дивізії, особливо 19 червня, коли 
її відчайдушною атакою вся армія була фак-
тично врятована від можливої поразки.  

Командування армії не завжди могло 
вчасно побачити та оцінити свій успіх і від-
повідно організувати подальший наступ, хо-
ча тут часто давала про себе знати і відсут-
ність резервів. Проте російським командирам 
доцільно було врахувати і ту обставину, що у 
противника їх також не було і діяти з біль-

шою рішучістю.  
На прикладі звитяжної бойової діяльно-

сті військ 11-ї армії видно, що в цілому 
російські війська, хоч і надто послаблені 
попередніми поразками 1915 року, все ж 
могли воювати і одержувати перемоги. 
Морально-психологічний стан російських 
військ дозволяв їм виконувати свої завдання.  

Дослідникам доцільно у подальшому 
більш поглиблено вивчати бойову діяльність 
окремих військових частин, чия героїчна іс-
торія може активно використовуватися у 
військово-патріотичному виховані військо-
вослужбовців сучасних Збройних Сил Укра-
їни, і примножить вітчизняну скарбницю 
військової слави.  
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Наукові підходи щодо дослідження про-
блем охорони державних секретів дають мо-
жливість пізнати складну систему забезпе-
чення інформаційної безпеки, виявити при-
таманні їй історичні закономірності, основні 
взаємозв’язки й пріоритети.  

Оскільки Україна є спадкоємцем радян-
ської системи охорони державних секретів, 
пропонується дослідити окремі історичні ас-
пекти її формування. 

У кожній державі основними продуцен-
тами державних секретів є армія, флот, обо-
ронна промисловість. У зв’язку з цим, автор 
звернув основну увагу на діяльність радянсь-
кої спецслужби по захисту державних секре-
тів у військових формуваннях та військо-
промисловому комплексі (далі – ВПК). 

У боротьбі із зовнішніми загрозами для 
безпеки Червоної армії і флоту, оборонних 
підприємств одне із центральних місць за-
ймають контррозвідувальні та режимно-
секретні заходи, що ускладнюють розвідкам 
противника отримання секретної інформації. 
Ця система заходів повинна бути адекватною 
розвідувальній активності іноземних спецс-
лужб, повинна постійно розвиватись і вдос-
коналюватись 

Діяльність органів Всеросійська надзви-
чайна комісія – Об’єднане державне полі-
тичне управління (далі – ВНК-ОДПУ) по за-
хисту державних секретів у Червоної армії та 
на флоті, а також у військовій промисловості 
у період 1918–1927 рр., тобто періоду їх ста-
новлення, є малодослідженою, але повністю 
увагою не залишеною. 

Найпомітнішою роботою на цю тему є 
монографія «Органы государственной безо-
пасности и Красная армия» російського істо-
рика спецслужб О. Здановича, який має екс-
клюзивний доступ до архівів Федеральної 

служби безпеки РФ [1]. Він в окремому роз-
ділі монографії розглянув роль органів ВНК-
ОДПУ у реалізації заходів щодо захисту 
державної і військової таємниці у Робітничо-
селянській Червоній армії (далі – РСЧА) за 
період 1921–1934 років. Цю роботу відрізняє 
науковість, широке використання архівних 
джерел (щоправда за обмежений період), 
недоступних для українського дослідника.  

Для О. Здановича характерною є помір-
кована глорифікація радянських спецслужб. 
Це невластиве для більшості сучасних ро-
сійських істориків спецслужб, які продов-
жують досліджувати її з більшовицьких по-
зицій.  

Діяльність особливих відділів, підрозді-
лів ВНК-ОДПУ, відповідальних за контр-
розвідувальне забезпечення у військових 
формуваннях, досліджував український іс-
торик О. Божко [2], який розглядав організа-
ційно-правові аспекти їх діяльності, зовсім 
не торкаючись питань охорони державних 
секретів. 

Загальні аспекти охорони державних се-
кретів, в т.ч. і у військових формуваннях у 
зазначений період дослідженні у колектив-
ній монографії українських дослідників 
«Нарис історії охорони державної таємниці 
в Україні» [3] та в статтях О. Ботвінкіна [4; 
5]. Питання становлення та розвитку кримі-
нально-правової охорони державної таємни-
ці в Україні, в т. ч. у період 1918–1927 років 
розглянуті в іншій колективній монографії 
українських дослідників [6]. 

Необхідно також згадати роботу Ю. Ша-
повала та В. Золотарьова «Всеволод Балиць-
кий: Особа, час, оточення», в якій автори, 
спираючись на архівні документи, відтво-
рюють роль таємної поліції в Україні в 20–
30 роки минулого сторіччя [7].  



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 57 

Питання діяльності радянського военп-
рому – ВПК розглянуто у книзі російського 
історика А. Соколова «От военпрома к ВПК: 
советская военная промышленность. 1917 – 
июнь 1941 гг.» [8]. Автор цієї праці не обі-
йшов (хоча побіжно) питання режиму секре-
тності в оборонній промисловості. 

Вже у 1918 році паралельно із розбудо-
вою Всеросійської надзвичайної комісії (далі 
– ВНК) відбувалась реорганізація військової 
контррозвідки, що дісталася більшовикам у 
спадок від попереднього режиму. Першим 
більшовицьким контррозвідувальним орга-
ном був так званий Воєнконтроль, створений 
у травні 1918 р. при оперативному штабі На-
ркомвоєну, а з осені того ж року перепідпо-
рядкований Революційній військовій раді ре-
спубліки (далі – РВРР).  

Та чимало його працівників були не надто 
лояльні до радянської влади. Сумніви в на-
дійності старих контррозвідників ускладню-
валися численними реорганізаціями структу-
ри та неможливістю в умовах громадянської 
війни чітко розмежувати боротьбу зі шпигун-
ством і контрреволюцією. Все це привело до 
тривалої боротьби за контроль над контрроз-
відкою між військовим відомством та ново-
утвореною політичною поліцією.  

Організацію органів контррозвідки мож-
на назвати першим кроком у створенні 
централізованої системи захисту державних 
секретів.  

Органи безпеки в Україні завжди діяли 
під жорстким контролем центру. В Україні 
Всеукраїнську надзвичайну комісію (далі – 
ВУНК) створили 3 грудня 1918 р. На початку 
1919 р. були створені органи ВУНК на міс-
цях у відповідності з постановою більшови-
цького уряду України «Про всеукраїнську, 
фронтову і місцеві надзвичайні комісії [7, 
с.20]. 

9 березня 1919 р. ВУНК прийняла рі-
шення про організацію в Україні особливих 
відділів на зразок тих, що діяли з 19 грудня 
1918 р. у РСФРР. 

На зазначені органи поширювалась дія 
прийнятих урядом РСФРР та ВНК нормати-
вно-правових актів. А 6 травня 1919 р. Рада 
Народних Комісарів УСРР прийняла Поло-
ження про особливий відділ при ВУНК, яко-
му доручалось проводити боротьбу з контр-
революцією і шпигунством в Червоній армії і 
на флоті УСРР як на фронтах, так і в тилу [4, 
с.251].  

Повноваження ВУНК вести боротьбу з 

усіма контрреволюційними проявами, шпи-
гунством, злочинами за посадою як на внут-
рішньому фронті, так і в армії та на флоті 
були закріплені в новому Положенні про 
Всеукраїнську і місцеві надзвичайні комісії, 
прийнятому Всеукраїнським Центральним 
Виконавчим Комітетом (далі – ВУЦВК) 
30 травня 1919 р. [5, с.38].  

24 червня 1919 р. Рада робітничо-
селянської оборони УСРР прийняла спеціа-
льну постанову «Про збереження військової 
таємниці». Відповідно до цієї постанови вій-
ськовослужбовці, які розголосили військові 
секрети, з власної волі або мимоволі озна-
йомили з ними сторонніх осіб, підлягали су-
ду військово-революційного трибуналу.  

У цьому випадку йшлося про необереж-
не розголошення військової таємниці у фор-
мі самовпевненості або злочинної недбалос-
ті, тому що умисне розголошення найчасті-
ше розцінювалося як діяння контрреволю-
ційного характеру, і відповідно до цього, ви-
нуватий підлягав негайному покаранню як 
ворог радянської держави, тобто розстрілу 
[9, с.49]. 

Розголошення військової таємниці роз-
глядалося як один із найтяжчих військових 
злочинів, бо створювало ймовірність отри-
мання секретних відомостей противником, 
що ставило під загрозу зриву бойові операції 
і, таким чином, становило загрозу утвер-
дженню більшовицького режиму на терито-
рії України.  

Зрозуміло, що нова влада приділяла ува-
гу розгляду військово-революційними три-
буналами кримінальних справ за фактами 
розголошення військової таємниці.  

Так, наприклад, виїзна сесія військово-
революційного трибуналу Південно-Західно-
го фронту розглянула справу комісара опера-
тивного управління штабу Другої кінної армії 
Воцелька. На агітпункті станції Синельнико-
ве підсудний розголосив оперативні таємні 
відомості випадковим особам (мабуть тим, 
кого агітував за радянську владу).  

Його було засуджено до «умовного роз-
стрілу» із заміною згаданої міри направлен-
ням в штрафну роту строком на один рік. 
Трибунал обмежився такою «м’якою» мірою 
покарання виключно з огляду на особисті 
позитивні якості підсудного [10, арк.26–27]. 

Поразки на фронтах обумовили подаль-
шу реорганізацію спецслужб. Постановою 
Ради народних комісарів (далі – РНК) УСРР 
від 16 серпня 1919 р. робота ВУНК згорта-
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ється. І лише майже через півроку – 11 грудня 
1919 р., більшовики створюють Всеукраїнсь-
кий революційний комітет (Всеукрревком), а 
при ньому Управління надзвичайних комісій і 
особливих відділів, яке невдовзі очолив мос-
ковський більшовик В. Манцев [11, с.362]. Хо-
ча формально ВУНК створювалась як відділ 
Наркомату внутрішніх справ, а в 1920 р. була 
підпорядкована РНК УСРР, реально відбува-
лося її перетворення у своєрідну репресивно-
каральну структуру більшовицької партії.  

Постановою ВУЦВК від 17 березня 
1920 р. Управління надзвичайних комісій і 
особливих відділів перетворене у Централь-
не управління надзвичайних комісій України 
по боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією 
і посадовими злочинами (далі – ЦУПЧРЕЗ-
КОМ). Це управління було підпорядковано 
безпосереднє Раднаркому [7, c.28].  

З травня 1920 р. основними завданнями 
цієї структури було визначено боротьбу з 
контрреволюцією, шпигунством та бандити-
змом. При ЦУПЧРЕЗКОМі був створений 
особливий відділ для охорони кордонів, ве-
дення контррозвідки, боротьби із шпигунст-
вом і бандитизмом. Начальник ЦУПЧРЕЗ-
КОМу одночасно був членом колегії ВНК і 
начальником особливого відділу Південного 
і Південно-Західного фронтів.  

Варто звернути увагу на той факт, що в 
практичній діяльності українські чекісти вже 
керувались не вказівками ВНК, а ЦУПЧРЕ-
ЗКОМу, тобто розбудова української радян-
ської державності відобразилась і на станов-
ленні її спецслужб.  

Разом з підрозділами Червоної Армії і 
частинами особливого призначення чекісти 
відігравали вирішальну роль у діях проти 
українських повстанців, що супроводжува-
лись терористичними акціями проти селянс-
тва, знищенням заручників, винищенням по-
літичних суперників більшовицького режиму 
[7, c.28].  

На даному етапі окремого чекістського 
підрозділу, виключною прерогативою якого 
був би захист секретних відомостей, створе-
но не було, ця функція виконувалась у рам-
ках проведення кількома органами контрроз-
відувальних заходів у найважливіших галу-
зях життєдіяльності держави (військовій, 
економічній тощо). 

Зрештою, на початку 1920-х років у спів-
робітників ВНК-ВУНК не було не лише до-
свіду щодо захисту секретів, але і чіткого ро-
зуміння самого змісту вказаної системи за-

ходів. У роки Громадянської війни цьому 
питанню не приділялося належної уваги. Зо-
крема, на Першому Всеросійському з’їзді 
особливих відділів в грудні 1919 р. серед пи-
тань, винесених на порядок денний, не було 
жодного пункту про захист секретів [1, 
c.483]. 

У грудні 1920 р. між РСФРР і УСРР бу-
ло підписано нову угоду про воєнний та гос-
подарський союз, яка фактично закріплюва-
ла делегування Україною своїх повноважень 
у військовій сфері радянській Росії.  

Цією угодою, зокрема, було запровад-
жено посаду Уповноваженого РВРР в Укра-
їні. Наказом РВРР від 3 грудня 1920 р. Ко-
мандуючим Збройними Силами України і 
Криму та Уповноваженим РВРР було при-
значено М.Фрунзе [12, с.98]. 

Відповідно до Постанови Ради праці та 
оборони від 18 серпня 1920 р. Народному 
комісаріату внутрішніх справ (далі – НКВС), 
окрім того, що він контролював виїзд за ме-
жі країни, було надано виключне право ви-
значати порядок в’їзду і виїзду в окремі міс-
цевості.  

Таким чином, вперше було введено по-
няття території чи району з особливим ре-
жимом (поняття укріпленого району місти-
лось ще у Кримінальному уложенні 1903 р., 
але при цьому ніхто не контролював режим 
в’їзду і виїзду з даного району). Значно піз-
ніше ці райони і території трансформувалися 
в «закриті» міста» [13]. 

17 січня 1921р. РНК РРФРР прийняв де-
крет «Про повітряні пересування». РВРР на-
давалося право забороняти або обмежувати 
польоти над певними місцевостями. Заборо-
нялося мати під час польотів на борту фото-
графічні, радіотелеграфні і радіотелефонні 
апарати. 

25 січня 1921 р. за вказівкою ЦК РКП(б) 
і радянського уряду на базі Економічного 
відділу ВНК (створеного Постановою Коле-
гій ВНК від 30 вересня 1919 р.) було створе-
но Економічне управління (далі – ЕКУ), а на 
місцях – відділи, на які було покладене за-
вдання боротьби з економічним шпигунст-
вом, контрреволюційним саботажем, спеку-
ляцією і посадовими злочинами в установах 
і на підприємствах промисловості, коопера-
ції, Наркомпроду, Зовнішторгу тощо [14, 
c.36]. На базі особливого, секретного, опера-
тивного, інформаційного та іноземного від-
ділів було створено Секретне-оперативне 
управління (далі – СОУ), на яке було покла-
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дено керівництво боротьбою зі шпигунством 
у Червоній армії і на флоті [15, с.59]. 

Пізніше керівництво ДПУ здійснило 
спробу розмежувати контррозвідувальні фу-
нкції між оперативними підрозділами. У тра-
вні 1922 р. з особливого відділу було виок-
ремлено контррозвідувальний відділ (далі – 
КРВ) у складі Секретно-оперативного управ-
ління ДПУ в центрі (аналогічно і на місцях у 
складі секретно-оперативних управлінь губ-
відділів ДПУ).  

На КРВ покладалося ведення контрроз-
відувальної роботи за кордоном і всередині 
країни (на об’єктах промисловості, транспо-
рту та ін., а також у Червоній армії і Військо-
во-морському флоті) [14, c.130–131]. 

Військові підприємства у червні 1921 р. 
із підпорядкування надзвичайним органам 
радянської влади були передані у підпоряд-
кування Головного управління воєнної про-
мисловості (далі – ГУВП, Воєнпром) при 
Вищій Раді народного господарства (прибли-
зно 60 заводів, на яких працювало біля 100 
тис. працівників). Главою ГУВП було при-
значено П.Богданова [8, с.30]. 

Кадрові військові підприємства, НДІ, КБ 
Воєнпрому поступово почали насичуватись 
лабораторним, дослідно-виробничим, випро-
бувальним обладнанням і стендами. Воєнп-
ром відрізнявся режимом секретності, під-
вищеною дисципліною та організацією праці 
[8, c.42].  

У грудні 1921 р., за угодою з військовим 
комісаром Штабу РСЧА, особливий відділ 
ВНК підготував циркулярний лист «Про за-
вдання особливих відділів у зв’язку з полі-
тичним моментом».  

У формулюванні завдань, виділених в 
цьому циркулярі, також немає ні слова про 
захист секретів, хоча боротьба з шпигунст-
вом поставлена у ньому на одне з перших 
місць. Нарешті, в Положенні про особливі 
відділи ДПУ, затвердженому ВЦВК РСФРР 
6 лютого 1922 р., також не було вказівки на 
необхідність охорони таємниці [16, с.21–22]. 

Все це свідчило про досить абстрактне 
уявлення про організацію боротьби з шпи-
гунством, сутністю якої і є збереження дер-
жавних секретів [1, c.484]. 

Раніше від спецслужбістів увагу на про-
блему захисту секретів звернули військові. 
Саме одному з них належать перші теорети-
чні напрацювання щодо таємниць. Так, на 
початку 1921 р. помічником командувача За-
хідним фронтом М. Какуріним було видано 

посібник «Військова таємниця» [17].  
Його постать цікава не тільки у зв’язку з 

його науковою діяльністю. Під час громадян-
ської війни колишній полковник Генштабу 
царської Росії М. Какурін встиг змінити бага-
то армій, в тому числі й дві українські: а саме 
армію гетьмана Павла Скоропадського та 
Українську Галицьку армію. Фрагменти цьо-
го періоду його життя висвітлені вітчизняним 
істориком Я. Тинченком [18]. 

У посібнику «Військова таємниця» 
М. Какурін на підставі власного фронтового 
досвіду, та на історичних прикладах показав 
важливість збереження в таємниці планів 
командування, нових військових винаходів 
тощо, а потім показав читачам своє бачення 
системи режимних заходів, які слід застосо-
вувати на практиці.  

Зокрема, він запропонував різко обмежу-
вати коло осіб, яким довіряється таємниця, 
організувати вивчення їх моральних і служ-
бових якостей; чітко визначити перелік охо-
ронюваних відомостей; з’ясовувати, що вже 
відомо противнику, і коригувати на цій осно-
ві свої дії; боротися з фактами розголошення 
секретних відомостей незалежно від чинів і 
посад; особливо виділити мобілізаційне діло-
водство; організувати безпечне зберігання і 
перевезення секретних документів. 

Йому ж належить і нове визначення вій-
ськової таємниці. «Під військовою таємни-
цею, – писав М. Какурін, – я розумію насам-
перед план війни та операції, всі відомості і 
дані, необхідні для складання та з’ясування 
цього плану, та всі дані і відомості, які дають 
можливість противнику розробити свій план 
війни та операції найбільш відповідно до об-
становки» [17, c.6]. 

Ймовірно, що праця М. Какуріна не за-
лишилася без уваги особливого відділу фро-
нту, який, на думку військових, і повинен 
був в мирних умовах в основному займатися 
контррозвідкою, тобто боротьбою зі шпи-
гунством на основі захисту секретів.  

Однак реальних дій у вигляді підготовки 
спільно з командуванням будь-яких норма-
тивних документів з питання збереження 
державної та військової таємниці не було ні 
на Західному фронті, ні в центральних уста-
новах військового та чекістського відомств 
[1, c.485]. 

13 жовтня 1921 р. Декретом РНК РСФРР 
було затверджено «Перелік відомостей, що 
становлять військову і державну таємницю і 
не підлягають поширенню».  
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Перелік складався з трьох глав: перша 
включала військові відомості (26 параграфів) 
і мала два розділи, які забороняли публікува-
ти: А – у мирний час, Б – у воєнний час, дру-
га глава містила відомості економічного ха-
рактеру, а у третій було викладено положен-
ня про те, що передрук тих чи інших відомо-
стей та повідомлень з питань, перерахованих 
у другому розділі, дозволялося лише з дозво-
лу відповідних наркоматів або їх уповнова-
жених на місцях [19, с.158]. 

Тим же Декретом було затверджено і 
Положення про військову цензуру, в якому 
вказувалося, що органом військової цензури 
є підвідділ військової цензури інформаційно-
го відділу ВНК. На місцях, згідно з Поло-
женням, організовувалися відповідні відді-
лення і пункти в чекістських апаратах [1, 
с.485]. 

Переліки секретних відомостей були тим 
фундаментом, на якому будувалися інші за-
ходи щодо захисту військової і державної та-
ємниці. Над втіленням їх у життя працювало 
спільно військове командування і особливі 
відділи ВНК-ОДПУ.  

Якщо військове командування діяло зде-
більшого у сфері організації режимно-
секретної роботи, підтримки її на належному 
рівні шляхом застосування адміністративних 
і дисциплінарних заходів, то органи держбе-
зпеки концентрували свою увагу на виявлен-
ні недоліків, які можуть спричинити виток 
секретної інформації. 

Для управління шифрувальною справою 
у всіх відомствах країни, постановою Малого 
Раднаркому №672 від 5 травня 1921 р. на базі 
8-го спецвідділу ВНК був створений Спеціа-
льний відділ при ВНК (далі – Спецвідділ або 
Спецвідділ при ОДПУ). У постанові №672 
зокрема зазначалось: «…2. Спеціальний від-
діл при ВНК об’єднує всі шифрувальні орга-
ни РСФРР, контролює і направляє всю дія-
льність таких органів. 

Усі розпорядження і циркуляри Спеціа-
льного відділу при ВНК з усіх питань шиф-
рувальної та розшифрувальної справи є 
обов’язковими до виконання всіма відом-
ствами РСФРР…» [20, с.364]. 

На цей час у РСЧА вже існувало Шифру-
вальне відділення звітно-організаційного від-
ділу організаційного управління Всеросійсь-
кого Головного штабу, створеного наказом 
РВРР №217 від 13.11.18 р., а відразу після 
створення Спецвідділу у тому ж таки травні 
1921 р. заступником голови РВРР Е. Склян-

ським було затверджено «Положення про 
Центральний шифрувальний відділ штабу 
РСЧА» і його штат, а також штати шифрор-
ганів штабів фронтів, округів, армій, дивізій, 
бригад.  

Центральний шифрувальний орган РСЧА 
складався з чотирьох відділень загальною 
чисельністю 27 осіб. У 1926 р. Центральний 
шифрувальний відділ був перетворений у  
2-й відділ Управління справами Народного 
комісаріату з військових і морських справ 
[21]. 

Що ж до порядку обробки та зберігання 
секретних документів, то до 1922 р. спроб 
його унормування не робилось. У лютому ж 
1922 р. у складі Спецвідділу було виокрем-
лено відділення, на яке було покладено 
обов’язки зі спостереження за всіма держав-
ними, військовими, партійними і громадсь-
кими організаціями з питань збереження 
державної таємниці, також на Спецвідділ 
покладалось завдання з розробки норматив-
них документів з цього питання.  

Це була перша спроба наведення ладу у 
цій сфері. А вже невдовзі це питання розгля-
далось першими особами держави. 30 серп-
ня 1922 р. Секретаріат ЦК РКП(б) прийняв 
постанову «Про порядок збереження і руху 
секретних документів». У цьому документі 
вперше зазначалася необхідність створення 
«спеціально створених секретних частин у 
складі однієї або декількох осіб – виключно 
членів РКП(б)», що мали займатись органі-
зацією і веденням секретного діловодства. 
Загальне керівництво секретним діловодст-
вом у країні зазначеною постановою покла-
далось на Спецвідділ при ОДПУ [22, с.142]. 

Протягом усього досліджуваного пері-
оду не було року, щоб не траплялися суттєві 
порушення у справі збереження секретних 
відомостей. Так, вже в липні 1922 р. за під-
писом начальника секретно-оперативного 
управління і одночасно керівника особли-
вого відділу ДПУ Г. Ягоди в усі місцеві ор-
гани була направлена поштотелеграма про 
необхідність посилення роботи щодо захис-
ту військових і державних таємниць [1, 
с.491]. 

У документі йшлося про 14 випадків 
розкрадання секретної документації за пер-
шу половину 1922 р. Особливим і контрроз-
відувальним відділам пропонувалося: 1) оз-
найомитися з порядком зберігання, користу-
вання і перевезення секретних документів; 
2) попередити всіх осіб, допущених до гри-
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фованих відомостей, про персональну відпо-
відальність і про те, що в разі пропажі секре-
тних документів вони підлягають негайному 
арешту і притягненню до слідства; 3) встано-
вити секретне спостереження за військовос-
лужбовцями, які є важливими секретоносія-
ми; 4) за затримання осіб, що грубо порушу-
ють режимні заходи, розкриття фактів втрат 
або розкрадання секретних документів пред-
ставляти осіб, що відзначились до різного 
роду заохочень.  

В усіх випадках, коли мова йде про про-
ведення заходів щодо зміцнення системи ре-
жимно-секретної роботи, особливі відділи 
зобов’язувалися виступити їх ініціаторами. 
Особливу увагу наказувалось звернути на 
розслідування фактів зникнення важливих 
документів.  

Останнє було винятково актуальним, 
оскільки недостатньо кваліфіковане розслі-
дування кричущого випадку зникнення мобі-
лізаційного плану 25-ї стрілецької дивізії, що 
мало місце на початку червня 1922 р., не до-
зволило встановити конкретних винуватців.  

Ягода Г. зажадав від особливого відділу 
Київського військового округу передати рев-
трибуналу всіх, хто порушував наказ РВРР 
про порядок зберігання мобілізаційних та 
інших секретних документів, а також співро-
бітників особливого відділення ДПУ при 25-ї 
дивізії, які не прийняли належних заходів 
щодо розкриття недоліків у режимно-
секретній роботі. 

Звітуючи про роботу за 1923 р., ДПУ 
України повідомило в Москву, що була про-
ведена кампанія з перевірки секретного діло-
водства у військових частинах. У результаті 
цілий ряд осіб було віддано під суд, а окремі 
ненадійні військовослужбовці були усунені 
від роботи з секретними документами.  

Однак, як з’ясувалося пізніше, навести 
порядок в режимно-секретній роботі не вда-
лося. Не дали належного результату заходи з 
розслідування пропажі мобілізаційного за-
вдання 2-го кінного корпусу, що знаходився 
особисто у комкора Г. Котовського. Цілком 
таємні документи втратив і командир 1-го 
кінного корпусу В. Примаков. В обох випад-
ках документи знайдені не були. До відпові-
дальності за ці порушення комкори притяг-
нуті не були [1, c.492]. 

Втім, поступово, радянська влада здійс-
нювала режимні обмежувальні заходи в усіх 
сферах життя суспільства від режиму паспо-
ртизації, який був спрямований, зокрема, на 

контроль за пересуванням громадян до всю-
дисущої цензури.  

6 червня 1922 року у Москві був створе-
ний Головліт – Головне управління у спра-
вах літератури і видавництв. Він виник як 
орган Наркомату освіти, а невдовзі така 
структура за постановою РНК України від 
11 серпня 1922 р. була створена при Нарко-
маті освіти УСРР. Головліт був покликаний, 
зокрема, охороняти військово-економічні та-
ємниці, для чого за участі зацікавлених ві-
домств складався список відомостей, що не 
підлягали оголошенню [7, c.87–88]. 

Зрозуміло, органи цензури діяли у тіс-
ному зв’язку із спецслужбою. Чекісти ство-
рили свого роду попередника-двійника цен-
зури – систему політичного контролю. По-
ложення про нього було ухвалено РНК 
РСФРР 21 грудня 1921 р.  

Саме цей документ скасовував службу 
військової цензури і замість неї впроваджу-
вав підрозділи політичного контролю при 
Секретно-оперативному управлінні ВНК-
ДПУ, які здійснювали всебічний політконт-
роль за всіма сферами інформаційної, куль-
турної, духовної діяльності – від роботи 
друкарень, змісту топографічних карт до 
змісту кінофільмів, поштових марок і репер-
туарів бродячих акробатів [7, c.88–89]. 

У жовтні 1923 р. оперативне забезпе-
чення Воєнпрому було покладено на ЕКУ, у 
складі якого було створено 3-тє відділення, 
відповідальне за військову промисловість 
(начальник Р. Лепсис) [23, с.162]. Але через 
три місяця ці функції було повернуто до осо-
бливого відділу ОДПУ. 

У 1923 р. Спецвідділ при ОДПУ розро-
бив, за участю, у тому числі і військового ві-
домства, Перелік питань, листування з яких 
є таємним. 22 грудня 1923 р. цей перелік бу-
ло направлено центральним установам ра-
зом із супровідним листом за № 23981 [24, 
арк.38]. 

На початку січня 1924 р. Спецвідділ, ви-
ходячи з виявлених численних порушень у 
зберіганні та пересиланні секретної докуме-
нтації, прийшов до висновку, що багато вій-
ськовослужбовців – секретоносіїв не можуть 
на практиці адаптувати загальний перелік 
таємних відомостей, і зробив спробу дещо 
конкретизувати його. Доповнення і роз’яс-
нення були оголошені наказом ОДПУ від 
8 січня 1924 р. [1, c.487]. 

Після створення у грудні 1922 р. Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік від-
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булося й об’єднання радянських республі-
канських ДПУ. 

Постановою Президії ЦВК СРСР від 
2 листопада 1923 р. створювалось Об’єднане 
державне політичне управління при РНК 
СРСР. ДПУ союзних республік виділялися зі 
складу республіканських НКВС і підпоряд-
ковувались ОДПУ при РНК республік [14, 
c.134].  

При раднаркомах республік ОДПУ мало 
своїх уповноважених, через яких координу-
вало роботу місцевих органів держбезпеки. 
Призначений головою ДПУ України В.Бали-
цький одночасно був уповноваженим ОДПУ 
СРСР при РНК УСРР [11, с.362]. 

У другій половині 1923–1924 рр. ОДПУ 
здійснювало заходи, які ускладнювали іно-
земним розвідкам добувати військові таєм-
ниці. Серед усього іншого, посилювався кон-
троль за каналом в’їзду – виїзду. Так, 23 сер-
пня 1923 р. наказом ОДПУ №353 було вве-
дено в дію «Інструкцію щодо порядку при-
йму, відправки, обліку і реєстрації континге-
нтів, що повертаються із-за кордону».  

Інструкція встановлювала порядок так 
званої «політичної фільтрації». В документі, 
зокрема, зазначалось, що политфільтрація 
встановлювалась для виявлення наступних 
осіб: (мовою оригіналу) «…агентов направ-
ляемых нашей зарубежной белой эмиграцией 
и иностранным империализмом для прове-
дения шпионской работы в Красной армии и 
хозяйственных органах Республики; органи-
зации бандитских и контрреволюционных 
выступлений; подрыва и дезорганизации во-
енных и хозяйственных органов Республики. 

Выявленный во время политфильтрации: 
шпионский, контрреволюционный, преступ-
ный и скрывающийся под чужой фамилией 
элемент, направляются вместе с документа-
ми в тюрьмы ГПУ, коему карантинный 
пункт подчинен. Лица, прошедшие политфи-
льтрацию подлежат рассеиванию по СССР 
по месту своего прежнего места жительства в 
России или жительству родственников» [25, 
арк.32]. 

На початку 1924 р. КРВ ДПУ України 
завів агентурну справу «Штаб». Підставою 
стало повідомлення з ОДПУ про наявність у 
французької військової місії у Варшаві низки 
наказів штабу Українського військового 
округу (далі – УВО).  

У результаті вжитих пошукових заходів 
чекісти прийшли до думки, що можливим 
агентом поляків чи французів є начальник 

адміністративно-організаційної частини 
штабу УВО В. Шокуров, колишній офіцер, 
дворянин, людина, що витрачає значно бі-
льше коштів, ніж отримує їх у вигляді гро-
шового забезпечення. Серед зв’язків Шоку-
рова встановили якогось В. Філіпса, етніч-
ного француза, що працював консультантом 
штабу округу. 

Одночасно розкрилася картина грубих 
порушень секретного діловодства в штабний 
типографії, за яку за службовими обов’я-
зками відповідав саме В. Шокуров. Під підо-
зру потрапили ще кілька працівників штабу, 
але довести причетність їх, так само як і го-
ловного фігуранта, до агентури іноземних 
спецслужб не вдалося. Справа обмежилася 
покараннями за порушення у секретному ді-
ловодстві, і за упущення по службі [1, c.492]. 

У 1924 р. ОДПУ ініціювало постанову 
Ради праці та оборони СРСР, відповідно до 
якої під страхом кримінальної відповідаль-
ності заборонялося проводити фото-кіно-
зйомку військових частин, складів, будівель, 
фортечних споруд, військових таборів, по-
ртових споруд та бойових суден без спеціа-
льного на те дозволу Політичного управлін-
ня РСЧА і її уповноважених органів.  

Роз’яснюючи прийняту постанову, Рев-
військрада своїм наказом зобов’язала Полі-
тичне управління давати такий дозвіл тільки 
після узгодження з ОДПУ [1, c.487]. 

У березні 1924 року на одному із засі-
дань РВР СРСР під головуванням начальни-
ка Політуправління О.Бубнова були розгля-
нуті питання секретного листування. Були 
прийняті рішення зі спрощення секретного 
діловодства [26, с.114], запропоновано вида-
ти перелік відкритих військових частин, по-
силити військову цензуру тощо. Пропозиції 
затвердили на засіданні РВР 18 березня 1924 
року [27, с.373]. 

Починаючи з 1924 р. в СРСР почала ак-
тивно вирішуватись проблема організації 
воєнної промисловості. Посилювались і 
контррозвідувальні заходи, спрямовані на 
недопущення витоку секретної інформації з 
оборонних об’єктів.  

На XIV з’їзді ВКП(б), який відбувся у 
грудні 1925 р., партійне керівництво оголо-
сило план соціалістичної індустріалізації, 
яка повинна була посилити її обороноздат-
ність, оскільки головною зовнішньополітич-
ною тенденцією в ті роки Політбюро вважа-
ло загострення протиріч між СРСР і капіта-
лістичними країнами. 
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В силу цих обставин, за даними органів 
ОДПУ, головну увагу іноземних розвідок 
було зосереджено на отриманні даних щодо 
економічних ресурсів СРСР і на вивченні ви-
робничих можливостей радянської військо-
вої і цивільної промисловості [28, с.349].  

До кінця 1927 р. контррозвідувальне за-
безпечення Воєнпрому здійснював особли-
вий відділ ОДПУ. Той, який у своїй довідці у 
грудні 1924 р. щодо роботи військової про-
мисловості і апарату ГУВП зазначав, що 
«апарат ГУВП ні нащо не гідний».  

У зв’язку з цім на думку «особістів» для 
обороноздатності країни склалось загрозливе 
положення. У довідці зазначалось про низьку 
якість продукції, нехлюйство, пияцтво, про-
пажу «винаходів» на шляху взаємодії Війсь-
кового відомства і Воєнпрому тощо. Наго-
лошувалось, що стан справ мобілізаційної 
підготовки вкрай поганий. Про забезпечення 
режиму секретності у довідці не згадувалось.  

Відповідальність за недоліки поклада-
лась на «спеців» (які отримали вищу освіту 
до 1917 р. і мали значний досвід). Їх пропо-
нувалось замінити «ідейними кадрами» [8, 
c.56].  

«Особісти» вважали за потрібне контро-
лювати у Воєнпромі все: від конструкторсь-
ких креслень та технологічних процесів до 
політичної благонадійності науковців, конс-
трукторів, слюсарів та вантажників.  

І на те, як вони вважали, були «підста-
ви»: як дослідив історик спецслужб О. Здано-
вич, серед інших чекістських підрозділів, 
станом на 1921 р., «особісти» вирізнялись 
освітнім рівнім в кращій бік. Серед них (на 
1921 р.) 1,9% мали вищу освіту, 24,5% – се-
редню. Зовсім неписьменних було лише 
1,2%. До того ж переважна більшість «осо-
бистів» були членами більшовицької партії 
або комсомолу [1, c.198].  

Тим не менше, реальний контроль за ре-
жимом секретності залишився за Спецвідді-
лом при ОДПУ Г. Бокого, але його можливо-
стей вистачало тільки на центральний апарат 
ГУВП. 

У січні 1925 р. керівництво ГУВП у 
зв’язку з розробкою п’ятирічного плану вій-
ськового будівництва доповідало М. Фрунзе 
про необхідність мобілізаційного розгортан-
ня промисловості [8, c.55]. 

У 1925 р. за ініціативою Спецвідділу по-
силювалися заходи, спрямовані на недопу-
щення витоку секретної інформації з об’єк-
тів Воєнпрому.  

У 1925–1926 рр. Спецвідділом при 
ОДПУ було видано низку інструкцій, які рег-
ламентували питання режиму секретності, 
організації і ведення секретного діловодства, 
а саме: «Інструкцію з ведення секретного і 
шифрувального діловодства», «Інструкцію 
місцевим органам ОДПУ щодо спостережен-
ня за постановкою секретного і мобілізацій-
ного діловодства», «Інструкцію з ведення ар-
хівного діловодства і здавання справ в органи 
Центрархіву», «Інструкцію про порядок ви-
готовлення і конвертування кореспонденції, 
яка пересилається дипломатичною поштою, 
«Інструкцію про порядок стенографування на 
секретних нарадах і засіданнях», «Інструкцію 
про порядок ведення і зберігання секретного 
листування» [29].  

На думку історика А. Соколова, секрет-
ність у військової промисловості у 1920-і 
роки була пов’язана не тільки з новими роз-
робками, а більше з небажанням викрити 
перед широким загалом і потенційними су-
противниками слабкість військової промис-
ловості, виробничі потужності якої станом 
на 1926 р. помітно поступались рівню 
1916 р. [8, c.62]. 

Зв’язок практики боротьби зі шпигунст-
вом у мирний час з чітким визначенням сек-
ретних відомостей був не настільки очевид-
ний для різних державних відомств СРСР, 
не виключаючи в певній мірі і військове.  

Ось чому ОДПУ ініціювало у 1925 р. 
створення при РНК СРСР комісії з розробки 
досить важливої постанови вищих законода-
вчих і виконавчих органів країни – «Про 
шпигунство, а так само про збирання та пе-
редачу економічних відомостей, що не під-
лягають оголошенню». 

14 серпня 1925 р. ЦВК і РНК СРСР вже 
затвердили постанову, яка розширила та 
конкретизувала поняття шпигунства, наве-
дене у ст. 66 КК УСРР 1922 р. Так, залежно 
від характеру відомостей, на які здійснюва-
лось посягання, законодавець встановлював 
два види шпигунства [30, с.390].  

До першого виду належали «передача, 
викрадення чи збирання з метою передачі 
відомостей, які за своїм змістом є держав-
ною таємницею, що спеціально охороняєть-
ся, іноземним державам, контрреволюцій-
ним організаціям чи приватним особам».  

До другого виду шпигунства належали 
«передача або збирання з метою передачі 
економічних відомостей, що за своїм зміс-
том не становлять державної таємниці, яка 
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спеціально охороняється, але не підлягають 
оголошенню за прямою забороною закону чи 
за розпорядженням керівників відомств, 
установ і підприємств, за винагороду чи без-
оплатно організаціям чи особам, зазначеним 
у ч. 1 цієї статті». 

Цей вид шпигунства у ст. 66 КК УСРР 
1922 р. не передбачався взагалі, відповідаль-
ність за нього вводилася вперше, а мірою по-
карання визначалося позбавлення волі на 
строк до трьох років. 

Слід зазначити, що чи не найважливішим 
нововведенням цієї постанови було вперше 
закріплене на законодавчому рівні визначен-
ня державної таємниці, що дозволило конк-
ретизувати предмет злочину. Так, у примітці 
1 до ст. 1 постанови ЦВК і РНК СРСР від 14 
серпня 1925 р. зазначалося, що «державною 
таємницею, що спеціально охороняється» 
вважаються «відомості, перераховані в особ-
ливому переліку, що затверджується Радою 
Народних Комісарів СРСР і публікується до 
загального відома» [30, с.390].  

Розробка такого переліку продовжува-
лась до 27 квітня 1926 р., коли РНК СРСР 
прийняла постанову «Про затвердження пе-
реліку відомостей, що є за своїм змістом 
державною таємницею, яка спеціально охо-
роняється». Це був перший відкритий зага-
льносоюзний перелік відомостей, що стано-
вили державну таємницю.  

Державна таємниця розподілялася на ці-
лком таємні відомості, таємні відомості та на 
такі відомості, що не підлягають розголо-
шенню [31, с.213]. Всі відомості, що місти-
лись у цьому переліку, поділялися на три 
групи: відомості військового характеру, ві-
домості економічного характеру та інші ві-
домості. 

До відомостей військового характеру на-
лежали такі дані: 

дислокація частин, закладів та установ 
РСЧА та об’єктів військової охорони, за виня-
тком зазначених в особливій інструкції На-
родного комісаріату з військових і морських 
справ; 

організація, чисельність, підготовка, тех-
нічне і військово-інженерне устаткування, 
фінансування, постачання та загальний стан 
Збройних сил СРСР; 

мобілізаційні й оперативні плани (як зага-
льні, так і часткові), розрахунки, проекти і за-
ходи, а також мобілізаційна готовність РСЧА, 
промисловості, транспорту, зв’язку і країни 
загалом; 

дислокація, устаткування, стан, фінансо-
во-виробничі плани, продуктивність усієї 
воєнної промисловості, а також іншої про-
мисловості в частині військових замовлень; 

винаходи нових технічних та інших за-
собів військової оборони; 

оголошені секретними чи такими, що не 
підлягають оголошенню, видання і докумен-
ти щодо оборони СРСР, а також дані, підго-
товлені на основі згаданих видань і докуме-
нтів. 

Керуючись Постановою РНК СРСР, у 
червні 1926 р. Спецвідділ видав розширений 
«Перелік питань цілком таємного, таємного і 
такого, що не підлягає оголошенню листу-
вання». Він складався з 4 розділів: питання 
військового характеру входили до першого 
розділу.  

До цілком таємних відомостей розділу 
віднесено 26 пунктів, пп. 1–15 стосувались 
питань мобілізаційного характеру. 

Інші пункти, що стосувалися цілком та-
ємних, наведено в авторському перекладі: 

16. Питання військово-інженерної, пові-
тряної та військово-хімічної підготовки кра-
їни.  

17. Особливо важливі винаходи та про-
позиції, дослідні замовлення нових предме-
тів озброєння за винаходами, що мають ціл-
ком таємний характер; описи, креслення, 
кошториси на ці предмети.  

18. Оперативно-розвідувальні та освідо-
мчі зведення та відомості.  

19. Дислокація військових частин, управ-
лінь, установ РСЧА та заводів військової та 
авіаційної промисловості у мирний час.  

20. Стан і виробничий план підприємств 
військової і авіаційної промисловості; 

21. Про нове будівництво військових і 
авіаційних заводів.  

22. Фотозйомки та плани фортець, укрі-
прайонів, військових портів, вогневибухоск-
ладів, заводів військової та авіаційної про-
мисловості та технічних озброєнь на шляхах 
сполучень стратегічного значення.  

23. Плани комерційних перевезень на 
воєнний час, матеріали до них та листування 
по їх розробці.  

24. Графіки і розклад руху поїздів з пояс-
нювальною запискою до них, вузлові угоди. 

25. Плани відновлення та руйнування 
шляхів сполучення та листування з них. 

26. Масові негативні явища в політич-
ному і моральному стані військових частин, 
які характеризують їх розкладання. 
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До таємних було віднесено 20 пунктів 
[32, арк.247–252]. 

Для організації ефективного захисту дер-
жавної таємниці необхідним було встанов-
лення ділових контактів між ОДПУ і адміні-
страцією особливо важливих підприємств.  

23 жовтня 1926 р. була оголошена Ін-
струкція про характер взаємовідносин місце-
вих органів ОДПУ з директорами військових 
заводів, в якій підкреслювалось, що основою 
цих стосунків повинні стати взаємна допомо-
га та інформація [14, c.193]. 

12 травня 1927 р. РНК СРСР затвердило 
«Положення про воєнізовану охорону про-
мислових підприємств і держустанов», на 
підставі якого, Вищій раді народного госпо-
дарства (далі – ВРНГ) та її підрозділам на мі-
сцях дозволялось формувати збройні воєні-
зовані команди для охорони підприємств 
(далі – ВОХР).  

Положення встановлювало, що основна 
роль в організації воєнізованої охорони нале-
жить ОДПУ, територіальні органи якого наді-
лялися не тільки правом формування команд 
ВОХР, але і правом контролю за організацією 
несення служби на охоронюваних підприємс-
твах і установах. Причому, команди виключа-
лися з підпорядкування місцевим гарнізонах 
РСЧА, а права і обов'язки начальника гарні-
зону щодо команд воєнізованої охорони, по-
кладалися на директорів відповідних підпри-
ємств (заводів, фабрик, трестів і відомств).  

Органи НКВС усувалися від забезпечен-
ня охорони промислових об’єктів з поступо-
вою заміною на підрозділи воєнізованої охо-
рони. 

Прагнучи створити таку структуру, яка 
була б максимально наближена до армійсь-
кої, в першу чергу були розроблені штати 
команд воєнізованої охорони, причому про-
понувалося озброїти їх не тільки гвинтівками 
і револьверами, але й кулеметами [33].  

У структурі ВРНГ, було створено Голо-
вне управління воєнізованої охорони. В ме-
жах армійських військових округів створю-
валися штаби промислових округів ВОХР, в 
підпорядкуванні командування яких перебу-
вали полки, батальйони й окремі роти. 

Після реорганізації ВРНГ, ВОХР входи-
ли в структуру Наркомтяжпрому СРСР і ли-
ше в 1931 р. були підпорядковані ОДПУ. 

Вживалися заходи з засекречування і ма-
скування об’єктів військової промисловості. 
Так, 9 липня 1927 року спільним наказом 
ВРНГ, Народного комісаріату військових і 

морських справ і ОДПУ було введено в дію 
систему заходів із засекречування роботи 
підприємств військової промисловості [14, 
c.193].  

З цією ж метою Постановою Президії 
ЦВК СРСР від 26 червня 1927 р. посилюва-
лася кримінальна відповідальність посадо-
вих осіб за невжиття заходів із забезпечення 
збереження державних секретів. 

За ініціативою Особливого відділу 
ОДПУ Реввійськрада СРСР у липні 1927 ро-
ку видала наказ № 372 про додаткові заходи 
щодо збереження військової таємниці. У на-
казі зазначалося, що у військах спостеріга-
ються випадки злочинно-легковажного ста-
влення до роботи з секретними носіями, а 
також є факти розголошення військовослу-
жбовцями військової таємниці [1, c.493]. 

У цей час у суспільному житті вже від-
чувалось наближення «Року великого пере-
лому», з його подальшими трагічними нас-
лідками. Тож, у 1927 р. почало відбуватись 
посилення режиму секретності, збільшення 
секретного документообігу, переважно мо-
білізаційного характеру. 

Упродовж 1927 року офіційна пропаган-
да активно роздмухувала тези про начебто 
навислу загрозу війни проти СРСР з боку 
країн Малої Антанти та так званих «ліміт-
рофів». Особливо загрозливими виглядали 
Польща та Румунія. З боку головних штабів 
і воєнних діячів надходили наполегливі ви-
моги мілітаризації, посилення оборонної 
складової п’ятирічного плану. 

Ці події увійшли в історію як «воєнна 
тривога 1927 року». На початку 1927 р. у 
складі ВСНГ було створено мобілізаційно-
планове управління (далі – МПУ), яке відпо-
відало за мобілізаційне планування всій про-
мисловості країни [8, c.77]. 

У грудні 1927 р. функції оперативного 
супроводження військової промисловості 
було передано від особливого відділу ОДПУ 
до ЕКУ ОДПУ [23, c.164]. 

Отже, період 1918–1927 рр. – це період 
становлення радянської системи захисту 
державних секретів. До закінчення Грома-
дянської війни ні військові, ні співробітники 
ВНК не виробили нормативних визначень 
таких понять, як «шпигунство» і «таємни-
ця», тому трактували їх досить довільно.  

Особливі відділи основними своїми за-
вданнями мали: пошук і виявлення у війсь-
кових формуваннях і військовій промисло-
вості різних антирадянських елементів, шкі-
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дників, шпигунів, здійснення політичного 
контролю за військовослужбовцями всіх ра-
нгів, співробітниками (в першу чергу «спе-
ців») оборонних підприємств. Шпигуни різ-
ного штибу дуже часто не пов’язувались з 
секретними відомостями, а визначались «ре-
волюційною свідомістю».  

Поступово, до середини 1920-х років 
склалося розуміння того, що керівництво 
військових формувань, військової промисло-
вості повинно вживати заходів до охорони 
секретних відомостей, а співробітники орга-
нів держбезпеки захищати їх, використовую-
чи свої специфічні методи, включаючи вияв-
лення вузьких місць і порушень секретного 
діловодства та інших режимних заходів. Од-
ним з основних методів реалізації отриманої 
інформації за вказаним напрямом є інформу-

вання командування і наступний контроль за 
повнотою та ефективністю вжитих заходів. 
Сюди ж можна віднести самостійне або спі-
льно з командуванням і військовою проку-
ратурою проведення розслідувань фактів 
втрати важливих документів і розголошення 
секретної інформації. 

Підвалини радянського режиму секрет-
ності у 20-ті роки минулого сторіччя були 
закладені Спецвідділом при ОДПУ спільно з 
партійними органами. Режим секретності 
став одним із стовпів радянської влади, а в 
певному значенні – опорою держави у про-
веденні її внутрішньої і зовнішньої політики. 
Сама система захисту секретів формувалася 
в умовах військово-мобілізаційної моделі 
розвитку економіки та тоталітарного полі-
тичного режиму. 
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Військова історія свідчить про виняткову 
важливість проблеми підготовки військових 
кадрів. Вищі навчальні заклади традиційно 
займали провідну роль в підготовці резерву 
офіцерів запасу. На відміну від навчання со-
лдатів, навчання командирів потребує більше 
часу і спеціальної підготовки. Зрозуміло, що 
командні кадри готують в спеціальних на-
вчальних закладах - училищах і академіях,    ром штабу Червоної Армії, він писав: «Зага-
проте утримувати їх велику кількість занадто 
дорого. Їх було стільки, щоб задовольнити 
повсякденну необхідність військ мирного ча-
су. Готувати так резерви на випадок війни 
було за економічними міркуваннями недоці-

льно. Потрібно було знайти таку форму під-
готовки командирів, яка б забезпечила до-
статню їх чисельність, не вимагала б вели-
ких витрат. М.В. Фрунзе звернувся до світо-
вого досвіду у цій галузі - підготовці резерву 
командних кадрів у цивільних вищих і сере-
дніх спеціальних навчальних закладах. У 
1924 році, ще будучи начальником і коміса-

льна наша мета – поставити справу так, щоб 
кожен закінчивши цивільний ВУЗ вже був 
підготовлений до ролі командира з найбільш 
близькою до даного ВУЗу спеціальності і 
потребував лише в невеликій практичній 
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підготовці» [4, с.124]. 
Військова підготовка студентів була вве-

дена постановою ЦВК і РНК СРСР від 20 
серпня 1926 року. Назвали її тоді вищою до-
призовною військовою підготовкою (далі – 
ВДВП). Постановою ЦВК і РНК СРСР для 
учнів вузів і технікумів була встановлена 
вища допризовна підготовка, на яку відводи-
лося 180 годин теоретичних занять і 2 місяці 
літньої практики у військових таборах. За за-
думом вона повинна була стати першим ета-
пом підготовки середніх командних кадрів. 
Успішно закінчивши ВДВП, студент, який 
виявив бажання вступити на навчання до 
військового училища, зараховувався туди на 
скорочений курс без вступних іспитів. У разі 
призову в Збройні сили, студенти, що прой-
шли ВДВП, прирівнювалися до тих, що за-
кінчили військові школи відповідного роду 
військ і зараховувалися на посади молодшо-
го начальницького складу. Студенти, що за-
кінчили вузи і технікуми і пройшли в них 
вищу допризовну підготовку, служили в ар-
мії 9 міс. і на флоті 1 рік. Здавши іспити, во-
ни звільнялися у якості середнього начскладу 
запасу [3, с.132]. 

Введення ВДВП вирішувало дві надзви-
чайно важливі задачі: по-перше, звільняло 
державу від значних витрат на підготовку ре-
зерву командних кадрів і, по-друге, звільняло 
студентів, майбутніх висококваліфікованих 
фахівців, від призову на дійсну військову 
службу і допомагало використовувати їх за 
прямим призначенням з користю для народ-
ного господарства. У цьому дуже вдало по-
єднувалися особисті та громадські інтереси. 

Важливу роль у підготовці командних 
кадрів мала постанова ЦВК і РНК СРСР від 
14 серпня 1930 «Про обов’язкову військову 
службу». У цьому документі вища допризов-
на військова підготовка замінювалася вищою 
вневійськовою підготовкою (далі – ВВП) [7]. 
Ранг військової підготовки підвищувався і 
прирівнювався до дійсної військової служби. 
В Постанові було зазначено: «Трудящі, які 
навчаються у вищих навчальних закладах та 
технікумах, проходять вищу вневійськову 
підготовку. Дана підготовка є дійсною війсь-
ковою службою і замінює для них строкову 
службу в кадрах». Але ця Постанова досить 
істотно підвищила вимоги до військових ка-
федр. Всього на військову підготовку, за но-
вими вимогами, відводилося залежно від 
профілю навчання від 430 до 580 навчальних 
годин у стінах вузів і 3–4 місяці табірного 

збору у військах. У 1932 р. командирів сере-
дньої ланки по 17 військово-облі-ковими 
спеціальностями в СРСР готували 162 ВНЗ і 
49 технікумів [2, с.133]. 

З прийняттям у 1939 р. IV сесією Верхо-
вної Ради СРСР Закону «Про загальний вій-
ськовий обов’язок» у вищих навчальних за-
кладах країни була введена допризовна вій-
ськова підготовка студентів. Загальне керів-
ництво допризовної підготовки студентів 
було покладено на Наркомат оборони СРСР. 
Навчально-методичне керівництво, плану-
вання фінансового забезпечення, організація 
підготовки та перепідготовки військових ке-
рівників, в тому числі керівництво роботою 
військово-фізкультурних кабінетів та інсти-
тутів і університетів, було покладено на 
Управління військової та фізкультурної під-
готовки студентів та учнів Наркомату освіти 
РРФСР, що був сформований на початку 
1940, і інспекторський апарат в місцевих ор-
ганах військового управління [1]. 

До допризовної підготовки в вузах залу-
чалися студенти, які не пройшли дійсну вій-
ськову службу. Навчання велося в обсязі 
програми підготовки одиночного бійця. Ви-
ходячи з обєктивної потреби Збройних сил, 
у разі початку війни в медичних кадрах сту-
дентки вищих навчальних закладів готува-
лися як помічники середнього медичного 
персоналу. Відповідно до прийнятого зако-
ну, вища вневійськова підготовка була вста-
новлена тільки в деяких вищих навчальних 
закладах країни. У 1941 р. підготовку ко-
мандних кадрів проводили 10 військових 
факультетів при цивільних вищих навчаль-
них закладах [14, с.198]. 

Таким чином, створена система підгото-
вки офіцерських кадрів у військових навча-
льних закладах і на кафедрах цивільних на-
вчальних закладів на передодні Великої Віт-
чизняної війни в цілому забезпечували по-
требу Червоної армії в комначскладі. [5, 
с.51–52]. 

З початком Великої Вітчизняної війни і 
масовим закликом в діючу армію, в тому чи-
слі і студентів випускних курсів вузів , ева-
куацією вищих навчальних закладів у глиб 
країни, проведення допризовної підготовки 
у вузах значно ускладнилося. Крім того, в 
нових умовах її рівень і зміст не відповідали 
потребам війни, що почалася. 17 вересня 
1941 р. ДКО прийняв Постанову № 690 
«Про загальне обов’язкове навчання війсь-
ковій справі громадян СРСР». Телеграмою 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 69 

Главвсеобуча СРСР від 5 жовтня 1941 р. бу-
ло встановлено, що студенти проходять 110-
годинну програму загального навчання у на-
вчальних закладах. Основним змістом до-
призовної підготовки учнівської молоді та 
студентів було вивчення статутів, стрєлкової 
зброї, дій в основних видах бою, а також 
стройова та вогнева підготовка, виховання 
молоді в дусі любові до Батьківщини і готов-
ності до її захисту. Так, наприклад, військове 
навчання в 6 вузах Омської області почалося 
в листопаді-грудні 1941 р. р. і було заверше-
но з 1 по 15 квітня 1942 р. На іспитах з війсь-
кової підготовки студенти показали високі 
результати. Завершили навчання 465 чол. 
(100%). Станом на 15 липня 1942 р. в 33 ви-
щих навчальних закладах СибВО до обов’яз-
кового військового навчання було залучено 
3927 студентів [6, с.248]. 

У 1942–1943 навчальних роках військо-
во-фізична підготовка студентів та учнівсь-
кої молоді надбала чіткої і логічної системи. 
На допризовну підготовку студентів 1–2 кур-
сів вузів відводилося 4 години на тиждень і 
для 3 курсу – 5 годин на тиждень. Загальний 
контроль за станом загального обов’язкового 
військового навчання студентів на місцях, 
крім керівництва наркоматів і відділів на-
родної освіти, партійних органів, також було 
покладено на місцеві органи військового 
управління, у складі яких були інструктори 
по вузах. Ключовим моментом в організації 
військового навчання учнівської молоді та 
студентів стала прийнята РНК СРСР Поста-
нова № 1729 від 24 жовтня 1942 р. «Про по-
чаткову і допризовну підготовку учнів 5–
10 класів неповних середніх і середніх шкіл і 
технікумів». Дана Постанова встановлювала 
в Наркомпросу союзних і автономних респу-
блік посади заступників наркомів по війсь-
ковому навчанню, а в обласних і крайових 
відділах народної освіти - посади заступників 
завідуючих по військовому навчанню [11, 
с.412]. 

Постановою РНК СРСР № 1730 від 
24 жовтня 1942 р. було затверджено Поло-
ження «Про початкову та допризовну війсь-
кову підготовку». На підставі вказівки Голо-
вного управління формування та укомплек-
тування РСЧА №104 від 6 лютого 1943 р., у 
другому семестрі 1942–1943 рр. навчального 
року військова підготовка студентів, що 
пройшли в 1941–1942 навчальному році 110-
годинну програму загального навчання, була 
продовжена. На її проведення у весняному 

семестрі було додатково відведено 80 год. У 
тому числі для чоловіків на тактичну підго-
товку – 23 год., на вогневу – 10 год., 26 год. 
на стройову підготовку, по 8 год. на військо-
ву історію і військову топографію та 5 год. 
на вивчення загальновійськових статутів. У 
жінок тактична підготовка була замінена 
спецпідготовкою, що передбачає підготовку 
телефоністок, радисток, сандружинниць. На 
її проведення було виділено 40 годин. За-
вданням допризовної військової підготовки 
студентів було вдосконалення одиночної 
підготовки та підготовки бійця, здатного ді-
яти в складі відділення та взводу. В якості 
інструкторів військової справи з предметів 
навчання у вузах активно використовували-
ся студенти з числа командного складу запа-
су і відставки. Станом на 1 лютого 1943 р., 
військові кафедри тільки в СиБВО діяли у 47 
вищих навчальних закладах. З них 17 – у 
Новосибірській області, 9 – в Омській, 4 – в 
Кемеровській, 5 – в Красноярському і 12 – в 
Алтайському краях. У Забфронті військові 
кафедри діяли в 16 вузах. З них: в Іркутській 
області – 10, у Читинській – 2, Бурят-
Монгольській АРСР – 2 і Якутській АРСР – 
2 [9, с.320]. 

Разом вже існуючими кафедрами війсь-
ково-фізичної підготовки у ряді вузів, як, 
наприклад, у Томському державному уні-
верситеті, Томському і Московському елек-
тромеханічних інженерних інститутах, в Ір-
кутському державному педагогічному інсти-
туті та в інших вузах, почали послідовно 
створюватися кафедри військово-фізичної 
підготовки, офіцери та викладачі яких стали 
головними організаторами всієї військово-
масової роботи у вузах.  

У 1943 р. потреба у формуванні мобілі-
заційного запасу командирів середньої лан-
ки визначила прийняття рішення керівницт-
вом країни про відновлення підготовки офі-
церів запасу для Збройних Сил у цивільних 
вищих навчальних закладах. На підставі Роз-
порядження РНК СРСР № 150032-Р від 10 
серпня 1942 р. «Про військове навчання сту-
дентів у вищих навчальних закладах» Нар-
комат оборони СРСР приступив до розробки 
програм військової підготовки студентів у 
відповідності з основними профілями вузів. 
Станом на 2 серпня 1943 р. Управлінням вій-
ськової підготовки учнів цивільних навчаль-
них закладів Наркомати оборони були скла-
дені і підготовлені Програми військової під-
готовки студентів за 14 профілями. До 
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23 серпня 1943 р. було встановлено термін 
розробки програми військової підготовки 
студентів за спеціальністю «Автомобільна 
служба». На початку 1943–1944 навчального 
року розробка програм військової підготовки 
студентів була завершена [8, с.125]. Поста-
новою РНК СРСР №413 від 13 квітня 1944 р. 
та наказом наркома оборони СРСР №75 у 
вищих навчальних закладах знову була вве-
дена військова підготовка студентів. Відпо-
відно до ухваленого рішення в вузах стали 
організовувати військові кафедри, на яких 
починаючи з 1 вересня 1944 р. стала прово-
дитися обов’язкова військова підготовка з 
числа студентів, офіцерів і сержантів запасу. 
До військової підготовки у вузах залучалися 
всі студенти. Військова підготовка мала на 
меті виховати студентську молодь у любові 
до Батьківщини і відданості радянській владі, 
сформувати дисциплінований, фізично міц-
ний і витривалий, що опанувала військовою 
справою офіцерський і сержантський склад 
запасу Збройних сил [9, с.285]. 

Профіль військової підготовки в кожно-
му вузі і програма з військової підготовки за-
тверджувалися Наркоматом оборони і Комі-
тетом у справах вищої школи при РНК 
СРСР. На комплектування сформованих в 
країні військових кафедр було направлено 
кілька тисяч офіцерів. З них 70% – учасники 
Великої Вітчизняної війни. В усіх навчаль-
них закладах було замінено 2 300 офіцерів, 
які не мають бойового досвіду. Викладачами 
загальновійськових дисциплін були призна-
чені в своїй більшості офіцери, що закінчили 
курси «Постріл». Керівництво військовою 
підготовкою студентів покладалося на Нар-
комат оборони і Комітет у справах вищої 
школи при РНК СРСР. В управліннях навча-
льними закладами наркоматів були створені 
відділи військової підготовки. Кадрове та 
матеріальне забезпечення військової підгото-
вки студентів навчальною зброєю, патрона-
ми, зразками озброєння, програмами, стату-
тами, військово-навчальними посібниками 
покладалося на Наркомат оборони, а поста-
чання всім іншим майном здійснювалося на-
родними комісаріатами, у введенні яких зна-
ходились вузи [12, с.93]. 

Військові кафедри в основному були не 
багаточисельнними. Організаційно-штатна 
структура, наприклад, військової кафедри 
Тюменського державного педагогічного ін-
ституту включала: начальника військової ка-
федри, який виконував функції начальника 

навчальної частини, двох старших виклада-
чів загальновійськових дисциплін та фізпід-
готовки. У вузах з числом студентів понад 
500 осіб наказом наркома оборони була 
встановлена посада начальника навчальної 
частини військової кафедри. Навчальні час-
тини військових кафедр очолювали, як пра-
вило, їх начальники. Окрім загальної органі-
зації та планування навчального процесу на 
них покладалося також затвердження конс-
пектів викладачів.  

При формуванні нових військових ка-
федр виникли певні труднощі з укомплекту-
ванням їх навчально-матеріальної бази . Під 
військові кабінети, склади зброї і військово-
навчального майна у вузах відводилися спе-
ціальні приміщення. Обладнувалися гімнас-
тичні зали, навчальні полігони, спортивні 
майданчики та гімнастичні містечка. Однак 
у більшості вузів навчальних приміщень бу-
ло недостатньо [9, с.287]. 

З метою забезпечення навчального про-
цесу майбутніх офіцерів стала використову-
ватися навчально-матеріальна база суспіль-
но-оборонних організацій. Військове на-
вчання студентів на військових кафедрах у 
ВНЗ складалося з курсу військової підготов-
ки, що проводиться у вузі, та навчальних 
зборів у військах. За період навчання на вій-
ськову підготовку студентів відводилося 450 
годин у вузах з 5-річним терміном навчання, 
360 годин – у вузах з 4-річним терміном на-
вчання і 150 годин у вчительських інститу-
тах з 2-річним терміном навчання. Крім то-
го, за винятком студентів педагогічних ін-
ститутів, студенти, що проходять військове 
навчання, двічі призивалися на навчальні та-
бірні збори при військових частинах у вузах 
з 5-річним терміном навчання при переході з 
2-го курсу на 3-й і з 4-го на 5-й; з 4-річним 
терміном навчання - при переході з 1-го кур-
су на 2-й і з 3-го на 4-й [10, с.286]. 

У політично-масовій та виховній роботі 
зі студентами протягом всієї війни особливий 
наголос робився на формування у них любові 
до Батьківщини, до Червоної армії, високих 
морально-бойових, психологічних і профе-
сійних знань. У цих цілях в рамках навчаль-
но-виховного процесу проводилися лекції та 
бесіди про героїчне минуле російського на-
роду і Червоної армії, великих російських 
полководців О.В. Суворова, М.І. Кутузова, О. 
Невського, К. Мініна і Д. Пожарського. Під 
час вивчення військової історії студенти озна-
йомлювалися з військовим минулим російсь-
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кого народу і воєнним мистецтвом прослав-
лених полководців О.В. Суворова, М.І. Куту-
зова. Знайомство з основними родами військ 
проводилося за допомогою екскурсій у війсь-
кові училища, військові частини, на аеродро-
ми, полігони та навчальні центри [7, с.186]. 

З метою вивчення досвіду фронту вико-
ристовувалися виступи офіцерів і червоноар-
мійців – учасників Великої Вітчизняної війни, 
тематичні вирізки з газет, лекції та бесіди по 
найважливіших військових операцій Радянсь-
ких Збройних Сил, діям окремих видів і родів 
військ. Досвід Великої Вітчизняної війни офі-
цери викладачі військових кафедр вузів ви-
вчали як самостійно, так і в ході командирсь-
ких занять і методичних зборів. На командир-
ських заняттях і засіданнях, організованих 
військовою кафедрою Іркутського державно-
го інституту, начальник військової кафедри та 
викладач загальновійськових дисциплін за га-
зетами і журналами вивчали тактичне засто-
сування мінометів і нові елементи в загально-
військовий тактиці. Викладач фізпідготовки 
вивчав значення видів військового спорту 
(лижі, плавання і штиковий бій) у Вітчизняній 
війні. Крім того, офіцерами-викладачами вій-
ськових кафедр Іркутська на командирських 
заняттях, організованих Іркутським місцевим 
військовим комісаріатом для військових кері-
вників шкіл і вузів, один раз на тиждень ви-
вчався досвід війни [13, с.134]. 

У 1944–1945 навчальних роках військові 
кафедри вузів здійснювали підготовку офі-
церів запасу з числа студентів за понад 30 
військово-обліковими спеціальностями. Офі-
церів запасу бронетанкових і механізованих 
військ готували військові кафедри Сибірсь-
кого металургійного та Омського машинобу-
дівного інститутів. Військові кафедри Алтай-
ського машинобудівного інституту, Іркутсь-

кого і Новосибірського сільськогосподарсь-
ких інститутів і Сибірського автодорожньо-
го інституту проводили підготовку коман-
дирів-техніків автомобільних військ та ко-
мандирів піхоти. Офіцерів запасу залізнич-
них військ та служби військових сполучень 
готувала військова кафедра Томського елек-
тромеханічного інженерного інституту. У 
1944–1945 навчальних роках на цій кафедрі 
проходили підготовку за цими спеціальнос-
тями 517 чол. Офіцерів запасу артилерії го-
тували в Іркутському державному універси-
теті і в Іркутському гірничо-металургійному 
інституті. За профілем «офіцер запасу піхо-
ти» до кінця 1944–1945 навчального року 
студенти проходили підготовку в 44 вузах 
Радянського Союзу. 

За профілем «військовий перекладач» по 
12 військових округах проводили військові 
кафедри 18 вузів. Цю професію освоювали 
3787 осіб, з яких 3291 жінки. За цією спеціа-
льністю підготовку вели дві військових ка-
федри. По завершенню програми військової 
підготовки в спеціальній комісії випускники 
військових кафедр тримали випробування 
для визначення військових знань та подання 
на присвоєння відповідного офіцерського 
військового звання. [10, с.286]. 

Таким чином, система підготовки резер-
ву офіцерського складу в Радянському Сою-
зі в передвоєнні роки повністю себе виправ-
дала в роки Великої Вітчизняної війни і мо-
же бути використана в сучасних умовах. По-
зитивним у цьому досвіді є проведення 
практики та стажування студентів у військо-
вих частинах та навчальних центрах. Пред-
ставляє інтерес і ту увагу і турботу, яку ви-
являли органи влади та громадські організа-
ції питанням підготовки офіцерів запасу у 
вищих навчальних закладах. 
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ОБОРОНА КИЕВСКОГО РУБЕЖА 
 

30 июня войска Юго-Западного фронта начали отходить на рубеж укреплённых райо-
нов по государственной границе 1939 года, и, опираясь на них, начали организовывать оборо-
ну. Автор статьи рассматривает действия 1-й танковой армии группы армий «Юг» по ов-
ладению Киевом и отражению этого наступления частями КиУРа в период с 11 по 13 июля. 
Показано вступление в должность комендантом укрепрайона и командующим 37-й армии 
генерал-майора А.А. Власова и его деятельность по защите Киева, создание 37-й армии и 
участие её и народного ополчения в августовских боях и боевые действия в южном и север-
ном секторах первой полосы обороны.  

Ключевые слова: Ставка Верховного Главнокомандования, Юго-Западный фронт, гру-
ппа армий «Юг», 1-я танковая группа, генерал-майор А.А. Власов, комендант КиУРа, отде-
льные пулемётные батальоны, южный и северный сектора обороны первой полосы, народ-
ное ополчение, 37-я армия. 
 

Ход боевых действий в июле 

Учитывая сложность обстановки, Ставка 
Верховного Главнокомандования 30 июня 
приказала командующему Юго-Западным 
фронтом отвести войска на рубеж укреплен-
ных районов по бывшей государственной 
границе 1939 года, и, опираясь на них, орга-
низовать прочную оборону. Выполняя приказ, 
5-я армия отходила в Коростенский укрепра-
йон, а 6-я армия – в район города Бердичев и 
южнее, имея задачу занять оборону в Ново-
град-Волынском укрепрайоне. 

В это время частям 3-го моторизованного 
корпуса (Эбергард фон Маккензен) из 1-й тан-
ковой группы генерал-полковника фон Клей-
ста удалось прорваться на 60-км разрыве ме-
жду этими армиями. 

9 июля враг занял г. Житомир и стреми-
тельно развивал наступление вдоль Житоми-
рского шоссе на г. Киев силами двух танко-
вых дивизий. 11 июля 1941года танковая раз-
ведка 13-й танковой дивизии немцев вошла в 
боевое соприкосновение с укреплениями Ки-
евского укрепрайона на реке Ирпень. 

Командование группы армий «Юг» при-
давало большое значение овладением в райо-

не Киева крупным плацдармом на восточном 
берегу реки Днепр в качестве базы для про-
должения военных действий на левобережье. 
С этой целью 3-й моторизованный корпус и 
северная группировка 6-й армии должны бы-
ли немедленно прорваться к Киеву и овла-
деть городом и мостами. После захвата плац-
дарма командование намеревалось высвобо-
дить танковые и моторизованные соединения 
и отвести их в резерв группы армий. При слу-
чае они еще могли бы успеть, совершить 
марш вдоль Днепра вниз по течению и при-
нять участие в южной операции в составе 1-й 
танковой группы.  

Как видно, намерение быстро овладеть 
Киевом было велико. Это подтверждалось и 
тем фактом, что 3-й моторизованный корпус 
продолжал наступление даже в то время, ког-
да создалось критическое положение в райо-
не Бердичева и Новоград-Волынского. Опе-
ративное значение Киева, как экономическо-
го центра и важнейшего узла коммуникаций, 
советских войск на юге было велико. В свою 
очередь командование группы армий «Юг» 
рассматривало этот район как необходимый 
трамплин для продолжения своих операций к 
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востоку от Днепра.  
Если бы советские войска потеряли бы 

Киев и имевшиеся в его районе мосты через 
Днепр, то в результате была бы не только 
сломлена сила сопротивления к западу от 
Днепра, но и подорвана целостность оборони-
тельной линии на левом берегу. В этих усло-
виях 5-я армия оказалась бы отрезанной от 
главных сил и обреченной на уничтожение.  

Что давало удержание Киева? Даже в 
случае потери территории в нижнем течении 
Днепра, советские войска могли воспрепятст-
вовать прорыву немецких войск через Днепр 
в восточном направлении.  

Овладение Киевом и плацдармом означа-
ло бы для немецких войск, что на южном 
крыле Восточного фронта сделан решитель-
ный шаг в направлении обеспечения после-
дующих действий в масштабе всей кампании 
соответственно плану «Барбаросса». 

Филиппи А. писал: «Если же Киев не 
удалось бы взять с ходу решительным штур-
мом, то противник имел бы право считать 
свое первое сражение выигранным. Он полу-
чил бы время для превращения города в кре-
пость и организация дальнейшей поддержки 
своих соединений, оказывавших сопротивле-
ние немецким войскам в Припятской области 
и в нижнем течении Днепра. Немцы же в этом 
случае без всякой на то необходимости поста-
вили бы себя в зависимость от действий про-
тивника, потому что тогда им удалось бы 
взять Киев лишь в результате планомерного, 
длительного наступления, какое обычно не-
обходимо при проведении операции по овла-
дению подготовленной к обороне крепостью, 
тем более, что в этом случае продолжали бы 
функционировать коммуникации противника, 
ведущие с востока через Киев на правобереж-
ную Украину» [1, с.84–85]. 

Это бы означало серьезную задержку в 
продвижении немецких войск на восток. Взя-
тие Киева командованием ОКХ рассматрива-
лось как предпосылка овладения Москвой.  

Сбив боевое охранение, передовые танко-
вые и моторизованные части группы Клейста 
10–11 июля заняли сёла Петрушки, Шпитки, 
Горбовичи, Музычи и Княжичи, расположен-
ные перед укреплённым районом, и вышли к 
левому берегу реки Ирпень на всей террито-
рии от села Сосновка Бышевского района до 
села Дмитриевка Киево-Святошинского  ра-
йона. Столь быстрое появление немецких та-
нков у Киева было в известной мере неожи-
данным. 

Наиболее ответственным участком КиУР 
был мост через реку Ирпень на Житомирс-
ком шоссе. Его прикрывала 2 рота 193-о от-
дельного пулемётного батальона под коман-
дование лейтенанта Н. Цимбала. По сущест-
ву это был центральный опорный пункт. До-
рогу оседлали доты № 409 и 411.  

Утром 11 июля немецкая разведка на мо-
тоциклах вышла из Капитоновки в направле-
нии моста через р. Ирпень. Нервы советских 
саперов были напряжены до предела, и, что-
бы недопустить немцев на мост, онипрежде-
временно взорвали мост. Не приняв боя, не-
мецкая разведка отошла назад. Больше в этот 
день на этом направлении противник актив-
ности не проявлял. 

По этому поводу вспоминает полковник 
Р. Уманский. «Неудачный опыт с преждев-
ременным взрывом моста на реке Ирпень не 
давал покоя Ильину-Миткевичу (начальник 
инженерного управления Юго-Западного 
фронта, генерал-майор инженерных войск – 
авт.).  

– Вы понимаете, – убеждал он своего ад-
ъютанта, – в этом деле нельзя ни поспешить, 
ни опоздать. Один раз мы уже поспешили 
(имеется в виду взрыв моста на реке Ирпень 
– авт.), и это чуть не стоило мне головы» [2, 
с.53] 

На боевых рубежах 

Член Военного совета Юго-Западного 
фронта Н.С. Хрущев так описал прорыв не-
мецких войск к Киеву: «Сейчас не могу ска-
зать, какой тогда был день войны. Войск у 
нас фактически не имелось, фронт был прор-
ван. Противник вырвался вперед подвижны-
ми войсками, а наши войска остались далеко 
в его тылу и там вели бои. Противник подо-
шел вплотную к Киеву, вышел на Ирпень. 
Река Ирпень – небольшая, но заболоченная. 
… Железобетонные сооружения сохрани-
лись, но оружия в них не было: ни артилле-
рии, ни пулеметов и не было войск. Поэтому 
мы начали собирать буквально все, что толь-
ко могли: винтовки, пушки и прочее с тем, 
чтобы как-то построить оборону. 

… А немцы расположились на западном 
берегу реки Ирпень. Никаких попыток пере-
йти Ирпень они не предпринимали. Мост там 
был такой паршивенький, деревянный, Мы 
его взорвали, конечно. Думаю, что немцы 
прорвались все же небольшими передовыми 
танковыми частями, но пехоты у них не име-
лось, и форсировать эту преграду (я бы ска-
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зал, не реку, а болото) они не стали. Отложи-
ли на более позднее время. 

Обстановка у нас была тяжелейшая. Шу-
тка ли сказать, противник подошел к Киеву, 
вышел на Ирпень! 

… Оказались в таком положении, что Ки-
ев и держать нечем, нет сил: ни вооружения, 
ни солдат. 

Все, что могли, мы направляли на органи-
зацию обороны Киева. Не сдать Киев! Дать 
отпор врагу!» [3, с.90]. 

Так ли это было на самом деле, сейчас 
уже точно по деталям узнать нельзя. 

12 июля противник попытался прорвать 
фронт укрепрайоне в районе села Романовка, 
а 13 июля в районе села Гореничи была пред-
принята следующая попытка прорваться к го-
роду, но и здесь он не смог переправиться на 
восточный берег реки Ирпень.  

К исходу 13 июля части КиУР располага-
лись: 

161-й отдельный пулемётный батальон 
(пять рот, командир – капитан Н.И. Ивчатов, 
командный пункт батальона находился в селе 
Гута Межигирская) и приданный для усиле-
ния второй пулемётный батальон (без пуле-
мётов) занимали рубеж – Борки, Мостище.  

193-й отдельный пулемётный батальон 
(три роты, командир – капитан И.Ф. Утробин, 
командный пункт батальона был в селе Рома-
новка) находился на рубеже, исключая Мос-
тище, Белогородка. 

28-й отдельный пулемётный батальон 
(пять рот, командир – капитан И.Е. Кипорен-
ко. командный пункт батальона находился в 
селе Юровка) и приданный для усиления пер-
вый пулемётный батальон (без пулемётов) за-
нимали рубеж – хутор Петровский, Вита-
Почтовая, Мрыги. 

Части усиления к утру 13 июля сосредо-
точились: 

Два батальона 15-го мотострелкового 
полка заняли позиции на рубеже Старые Пет-
ровцы, Лютиж, Яблонка. Один батальон на-
ходился в Святошино. 

Рота 795-го стрелкового полка (130 бой-
цов, два ручных пулемёта и 9 всадников) при-
крывали опорный пункт высота 92,6 коорди-
наты 77,26; высота 100,5, высота 89,5. 

Артиллерия укрепрайона располагалась: 
6 орудий 2-го артиллерийского полка Ки-

евского артиллерийского училища находи-
лись в районе Романовка, высота 135,2, а 29 
орудий были в районе исключая Житомирс-
кое шоссе, Белогородка, хутор Коротищи; 

11 орудий 538-го противотанкового ди-
визиона занимали район на южной окраине 
Белогородки, исключая высоты 183,4 и 177,5; 

29 орудий 1-го артиллерийского полка 
Киевского артиллерийского училища были в 
районе Тарасовка, Вита Почтовая, посёлок 
Жуляны; 

355-й го противотанковый дивизион с 11 
орудиями занимал район Вита-Почтовая, вы-
сота 133,0;  

377-й гаубичный артиллерийский полк с 
15 орудиямия занимал район в двух километ-
рах северно-западнее Петропавловская Бор-
щаговка; 

17 орудий противотанкового дивизиона 
219-й моторизованной дивизии находились в 
районе западная окраина хутора Петровский, 
исключая высоты 162,3 и 177,5; 

344-й гаубичный артиллерийский полк с 
12 орудиями и 714-й артиллерийский полк с 
6 орудиями были в районе Новоселица, Хо-
тов, хутор Феофания. 

Артиллерией укрепрайона в этот период 
командовал майор П.А. Сердюк, а с 19 июля 
генерал-майор К.С. Степанов. Начальником 
штаба артиллерии был М.Г. Грицаненко.  

В этот же день бомбардировке подверга-
лся командный пункт КиУРа в Святошино. 
Налёт проводился дважды немецкой авиаци-
ей по 16 самолётов. 

Во второй половине дня 13 июля в зоне 
ПВО Киевского военного округа в воздуш-
ном бою был сбит советский истребитель. 
Потерь противнику не нанесли. Так же в Гру-
зкое и Мотовиловке противником были за-
хвачены два поста ВНОС. 

Бои с передовым отрядом противника 
продолжались до 14 июля. О этих боях в бое-
вом приказе №03 от 14 июля штаба КиУР го-
ворилось: «В течениедня 12, 13 и утра 14.7 на 
всем фронте, особенно на центральном на-
правлении в расположении 193 опб (отдель-
ный пулемётный батальон – авт.) наблюда-
лась не организованная, бессистемная, бес-
порядочная стрельба со стороны артиллерий-
ских и пулеметных частей УР, расположен-
ных на переднем крае, а также и отдельных 
бойцов, не имея на то никакого распоряже-
ния, указаний, подчас по инициативе отдель-
ных командиров и бойцов. Этим самым дает-
ся возможность противнику выявить перед-
ний край обороны и засечь огневые позиции 
артиллерии. Старшие командиры и началь-
ники своевременных решительных мер к 
устранению подобных безобразий не прини-
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мают и не стремятся навести в своих районах 
должной железной дисциплины, в результате 
чего имеет местослучаи ненужных жертв. 

∗ ∗ ∗ 

Полевые войска, расположенные в систе-
ме обороны УР, до сих пор не приняли боепо-
рядка, не окапались, боеприпасами не обеспе-
чены, конкретные задачи отсутствуют, а там 
где и окапались, то без всякой системы обо-
роны, не говоря уже о системе огня. Отрыты 
окопы без ходов сообщения, отдельными 
ячейками, не имеющими общей связи с отде-
лениями, взводами и ротами. Старшие коман-
диры не руководят. Все это происходит бес-
системно, стихийно. 

Маскировка окопов и всей системы обо-
роны полностью отсутствует, хотя и имеется 
весь подручный материал. Можно видеть от-
дельных бойцов и командиров бродящих по 
переднему краю и в тылу без определенной , 
конкретной задачи.  

В результате подобной беспечности и не-
организованности за 13.7.41 имеются убитые 
и раненые /132 тп /. 

∗ ∗ ∗ 

До сих пор не приняты меры к очищению 
тылов от войск, не входящих в состав подраз-
делений. По всему фронту можно встретить 
отдельных бойцов, автомашины, разбросан-
ные боеприпасы, снаряды» [4, л.20–21]. 

Прочно удерживая оборонительные ру-
бежи в первой полосе укрепрайона, части, 
оборонявшие подступы к Киеву по восточно-
му берегу реки Ирпень, выдвигали на запад-
ный берег реки отряды боевого охранения, 
которые предпринимали атаки по сосредото-
чивавшимся частям противника. Такие атаки 
мешали немцам сосредоточиться и подгото-
виться к форсированию реки и к атаке первой 
линии обороны. 

Южнее Житомирского шоссе в районе 
сёл Заборье и Жерновка противник высадил 
десантную группу, которая заняла ряд сёлВа-
сильковского района (Жерновка, Заборье, 
Звонковое, Перевоз). 

Для уничтожения этого противника была 
предпринята контратака. Об этой контратаке 
начальник политуправления Юго-Западного 
фронта бригадный комиссар Михайлов 21 
июля 1941 года докладывал начальнику Глав-
ного Политического Управления РККА ар-
мейскому комиссару 1 ранга Мехлису: 

«170 ОРБ 147 СД установил большую де-

сантную группу противника в р-не с Забирье 
и Жарковка (Жерновка – автор). Для уничто-
жения этой группировки послан 3-й батальон 
640 сп с батареей 344 ГАП. Бойцы и коман-
диры батальона мужественно сражались, 
уничтожали противника огнем и штыком. 
Сопротивление противника было сломлено, 
враг в панике бежал, оставив много вооруже-
ния, обмундирования, продовольствия, два 
танка, 7 мотоциклов, две легковых машины и 
др.» [5, л.174]. 

Потерпев неудачи при форсировании ре-
ки Ирпень, моторизованные части противни-
ка прекратили атаки переднего края обороны 
укрепрайона в районе Романовка – Белогоро-
дка – Жерновка – Звонковое и, оставив бое-
вое охранение на западном берегу реки, ото-
шли в район Бышев. 

План немецкого командования овладеть 
Киевом с ходу был сорван, стало очевидным, 
что расчёт на быстрый захват города прова-
лился. 

Тем временем действия немецких войск 
ясно показывали, что ближайшая цель – за-
хват Киева. Но скованные контрударами 5-й 
и 6-й армиями, немецкие войска не могли со-
средоточить свои усилия для прорыва Киевс-
кого оборонительного укрепления, и вынуж-
дены были ограничить свои действия на реке 
Ирпень разведывательными боями, нащупы-
вая слабые места в обороне. Одновременно 
немецкое командование готовило силы для 
прорыва Киевского укрепрайона. 

Потерпев неудачу в прорыве укрепрайо-
на с запада, немецкое командование решило 
захватить Киев обходом с севера и юга. Рас-
чёты немцев строились на нанесение главно-
го удара силами 6-й армии севернее Житоми-
ра в направлении Малина, чтобы выйти в тыл 
5-й армии. Одновременно частью сил 6-й ар-
мии и 1-й танковой группы они планировали 
прорвать оборону 26-й армии на рубеже Фас-
тов – Тараща и овладеть Киевом с юга. 

15 июля командование группы армий 
«Юг» для разгрузки штаба 6-й армии и сос-
редоточения его усилий на Киевском и Коро-
стенском направлениях, переподчиняет юж-
ную группировку армии 1-й танковой группе. 
Группировка 6-й армии в этом районе распо-
лагало тремя корпусами в составе одиннад-
цати дивизий. Вдоль железной дороги Ново-
град-Волынский – Коростень наступал 17-й 
армейский корпус, из района Житомира на 
север 29-й и вдоль левого берега р. Тетерев 
51-й корпус. 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 76 

19 июля 1941 года в командовании Киев-
ского укрепрайона произошла смена, комен-
дантом был назначен генерал-майор А.А. 
Власом. Об этом в оперативной сводке № 13 к 
19.00 говорилось: «… 3/ В командование 
КИУРОМ вступили сегодня генерал-майор 
ВЛАСОВ, военный комиссар – бригадный 
комиссар МИШИНЕВ, начальник штаба ге-
нерал-майор МАРТЬЯНОВ» [4, л.50]. 

Осуществить быстрый обход Киева с юга 
немецким войскам не позволяли активные 
действия 26-й армии, начавшей 19 июля свой 
контрудар по войскам противника. В районе 
Фастова, Белой Церкви и Таращи разверну-
лись бои. 

Заняв Фастов немецкие войска пытались 
прорваться к Киеву, наступая вдоль железной 
дороги Фастов – Киев, но были остановлены. 

Удары 26-й армии вплоть до 25 июля ско-
вывали главные силы Клейста (3-й и 14-й мо-
торизованные корпуса), но соединениям 48-го 
моторизованного корпуса ещё 20 июля уда-
лось выйти из боя и двинутся на Умань. 

На Киевском направлении немцы продо-
лжали настойчего готовить удар на Киев. К 30 
июля они закончили перегруппировку и сос-
редоточение сил и нанесли удар по войскам 
64-го стрелкового корпуса 26-й армии. Не вы-
держав натиска противника, части 175-й стре-
лковой дивизии и сводный отряд генерал-
майора Ф.Н. Матыкина отошли в южный сек-
тор Киевского укрепрайона. 

31 июля наступление немцев на Киев 
продолжалось в двух направлениях: вдоль 
шоссе Васильков – Киев, стремясь прорвать 
оборонительные рубежи в южном секторе 
обороны на участке от Белгородки до Мрыги, 
и в направлении на Канев, пытаясь сломить 
сопротивление 26-й армии и, форсировав 
Днепр в этом районе, обойти Киев с юго-
востока. 

Новая попытка наступления на Киев 

1 августа сосредоточив на узком фронте в 
районе Белогородки, Юровки, Лесников, 
Мрыг четыре пехотные дивизии, четыре от-
дельных полка артиллерии, миномётные час-
ти, немцы в 14 часов начали наступление на 
район Виты – Почтовой в направлении Юро-
вка – Гатное – Жуляны. Одновременно про-
тивник наносил удар из района Иванковичи – 
Ходосевка в направлении Лесники – Хотив – 
Пирогово – Мышеловка.  

В первой линии южного сектора обороны 
Киева на участке от Белогородки до Мрыг за-

нимали долговременные оборонительные со-
оружения 28-й отдельный пулемётный и 1-й 
пулемётный батальоны укрепрайона. А в по-
дготовленных полевых укреплениях оборо-
нялись: в полосе от Белогородки до Виты – 
Почтовой – 175-я стрелковая дивизия, в по-
лосе от Виты – Почтовой до Мрыг – 147-я 
стрелковая дивизия и 4-й полк НКВД, а от 
Мрыг до Днепра – отряд генерала Матыкина. 

Части, которые вели бои в первой линии, 
поддерживались огнём 1-го Киевского ар-
тиллерийского училища и 344-го гаубичного 
артиллерийского полка. Позиции вдоль шос-
се Васильков – Киев занимали 538-й и 555-й 
артиллерийские противотанковые дивизио-
ны. Командир 147-й стрелковой дивизии 
полковник С.К. Потехин был назначен ответ-
ственным за организацию обороны на всём 
этом участке.  

На второй линии от Святошино до Жу-
лян оборону заняли части 206-й стрелковой 
дивизии, от Жулян через Пирогово до Днепра 
–2-я воздушно-десантная бригада, курсанты 
интендантских курсов и 8-й сапёрный бата-
льон. Организация обороны на второй линии 
обороны возлагалась на командира 206-й 
стрелковой дивизии полковника С.И. Горш-
кова. 

В резерве коменданта укреплённого ра-
йона оставались сводный полк 81-й мото-
стрелковой дивизии, 132-й танковый полк, 
две батареи 45-го артиллерийского противо-
танкового дивизиона, третий мотоциклетный 
батальон. Резервы располагались в лесу у ста-
нции Святошино и должны были быть гото-
выми к действиям в направлениях на Мос-
тище, Житомирское шоссе, Белогородки, Ви-
ту – Почтовую. 

В районе Совки – Мышеловка оборону 
частично занимали отряды народного опол-
чения Московского района. Остальные силы 
народного ополчения занимали третью ли-
нию обороны на окраинах города. 

В течение ночи с 1 на 2 августа против-
ник вёл разведку боем и сосредоточивал пе-
хоту и артиллерию в районе Гореничи, Гор-
бовичи, Бобрица севернее Глевахи и южнее 
Мрыги. Днём 2 августа противник атаковал 
позиции 147-й стрелковой дивизии и 4-го 
полка НКВД, но, понеся потери, успеха не 
добился. Части Киевского укреплённого ра-
йона к исходу дня продолжали удерживать 
рубежи первой полосы обороны.  

В отражении немецких атак в районе Хо-
досовки принимал участие 16-й мотострел-
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ковый полк 23-й мотострелковой дивизии 
оперативных войск НКВД. Командир дивизии 
полковник Лукьяненко, военный комиссар 
дивизии полковой комиссар Водяха. 

Из описания боевых действий 16 мото-
стрелкового полка: «2.8.41, после занятия 
противником с. Ходосовка, полк получил за-
дачу – ночной атакой выбить последнего из 
Ходосовка. Без единого выстрела подразделе-
ния полка ворвались в деревню, занятую дву-
мя батальонами противника. Действуя шты-
ками и гранатами, полк выбил противника из 
Ходосовка, уничтожив при этом до 400 сол-
дат и офицеров противника. 

Отважные разведчики полка неоднократ-
но проникали в расположение и тыл врага, 
доставляя «языка», документы и другие цен-
ные сведения. Именно из этого полка лучшие 
люди в количестве 132 человек были отобра-
ны в особую разведгруппу при штабе 64 ск 
для выполнения специальных заданий коман-
дования 64 ск. С этой задачей разведчики 
справились блестяще. 

5 рота 16 мсп в бою под Ходосовка была 
окружена противником. Рота день и ночь 
стойко сражалась, с боем вышла из окруже-
ния, уничтожила до 300 фашистов, имея у се-
бя небольшие потери. 

За период боев с 24.6 по 3.8 полком унич-
тожено до 2 000 солдат и офицеров противни-
ка, захвачено 2 бронемашины, уничтожено 28 
танков, 2 бронемашины, 10 орудий, 40 авто-
машин, 10 мотоциклов, 3 самолета-бомбарди-
ровщика. Полк за этот период имел незначи-
тельные потери» [6, л.291]. 

В боевом донесении коменданта Киевско-
го укрепрайона к 21 часу 30 минут 2 августа о 
восстановлении положения в обороне отме-
чалось, что по данным разведки КиУРа, про-
тивник проводит перегруппировку пехоты и 
артиллерийских частей в районе Гореничи, 
Гарбовичи, Бобрица, севернее 2 км Глеваха и 
южнее Мрыги. 

По неполным данным 4-й полк НКВД 
имеет потери: 2 миномёта, повреждены 3 ав-
томашины, 1 человек убит. ДОТы 183, 101, 
104 блокированы; 121, 127 ДОТы уничтоже-
ны. Ворвавшийся противник в районе Вита 
Почтовая отброшен и положение восстанов-
лено.  

КиУР к исходу 2 августа продолжал дер-
жать рубеж Борки, река Ирпень, Белогородка, 
Мрыги. 

2 августа Ф. Гальдер в своём дневнике за-
писал: «Наступление на Киев, видимо не бу-

дет сегодня иметь того темпа, в каком оно ве-
лось вчера. Необходимо прежде подтянуть 
войска и вывести их на исходные позиции. 
Линия укреплений у Киева, по-видимому, за-
няты небольшими силами. На фронте 6-й ар-
мии – никаких значительных перемен» [7, 
с.225]. 

На рассвете 3 августа после мощной ар-
тиллерийской подготовки немцы возобнови-
ли наступление. Главный удар они нанесли 
на узком участке – по стыку обороны 147-й и 
175-й стрелковых дивизий. Наступление соп-
ровождалось ударами с воздуха и огневыми 
налётами артиллерии по городу, мостам и пе-
реправам через Днепр. Воины 147-й и 175-й 
стрелковых дивизий, 1-го пулемётного и 28-
го отдельного пулемётного батальонов встре-
тили противника губительным огнём. В упор 
вели огонь артиллеристы 538-го и 555-го ар-
тиллерийских противотанковых дивизионов. 

Несмотря на упорное сопротивление, 
противнику удалось вклиниться в оборону в 
районе Вита Почтовая и Мрыги. Но части 
147-й стрелковой дивизии контратакой к 
12 часам дня восстановили положение в ра-
йоне Виты Почтовой, а отряд генерала Ф.Н. 
Матыкина к часу дня восстановил положение 
в районе Мрыги.  

В ночь на 4 августа правый фланг оборо-
ны 147-й стрелковой дивизии был усилен по-
дразделениями 2-й воздушно-десантной бри-
гады, переброшенной со второй полосы обо-
роны. Утром противник возобновил атаки и к 
15.00 в районе Вита Почтовая разрушил и 
блокировал несколько дотов.  

Как блокировались и уничтожались  
ДОТы в Вите Почтовой описано в боевых 
действиях 71-й пехотной дивизии.  

Две штурмовые группы 3-й моторизо-
ванной роты 171-го сапёрного батальона под 
командованием лейтенанта Куне и фельдфе-
беля Есковиц были приданы 2-й и 3-й ротам 
1-го батальона 191-го пехотного полка, на-
ступавшего левее 194-го пехотного полка. 

Лейтенант Куне сперва при помощи ки-
лограммового заряда и ручных гранат с тыла 
атаковал 3-х амбразурный ДОТ, расположен-
ный в небольшом лесочке приблизительно в 
900 метрах юго-восточнее моста в Почтовой. 
Атака была успешной и из ДОТа вышли 12 
русских. Однако, вскоре из ДОТа вновь был 
открыт огонь, штурмовая группа вновь ата-
ковала его около 8 часов 15 минут при помо-
щи удлинённых 3-х килограммовых зарядов 
и дымовых шашек вывел его из боя. Так был 
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уничтожен гарнизон ДОТа № 179, минная 
группа. 

Около 13 часов 20 минут при помощи та-
ких же средств штурма был захвачен 4-х амб-
разурный ДОТ № 180. В описанных боевых 
действиях 71-й пехотной дивизии он почему-
то значится как 5-ти амбразурный ДОТ, рас-
положенный около кладбища в Почтовой. 
Далее указывалось, что особенно тяжело бы-
ло к нему приблизиться. Было захвачено 9 
пленных. По их показаниям в ДОТе осталось 
6 погибших. Проверкой было установлено, 
что внутреннюю дверь больше невозможно 
открыть. 

Так же немецкие сапёры обезврежели с 
помощью ручных гранат, вкопанный непода-
лёку от ДОТа танк. 

Командованию укрепрайона пришлось 
усилить этот участок обороны личным соста-
вом 132-го танкового полка (без танков). 

В течение 4 августа немцы возобновили 
атаки переднего края южного сектора оборо-
ны. Возобновились атаки и на опорный пункт 
«Крым», к исходу дня им удалось его окру-
жить. Противник блокировал доты № 203, 
205, 207 и в упор стал вести огонь из орудий 
по амбразурам. Стрелковые подразделения на 
высоте 177,2 и гарнизоны дотов продолжали 
стойко вести бои в окружении. 

В течении 5 августа противник продол-
жал наступление частями 44-й и 95-й пехот-
ными дивизиями и к 19.00 вышел на фронт: 
Шакровщина, Юровка, Гатное, отм. 190,5, 
Хотов и 2 км. Севернее Лесники. Понаблюде-
нием из Белогородки было установлено, что 
из Музычи на Бобрицы прошдо до 45 танков 
и бронемашин и замечено движение отдель-
ных групп крытых автомашин и мотоциклов. 

По неточным данным командования Ки-
УРа в период с 3 по 5 августа потери были: 
600-й стрелковый полк 147-й стрелковой ди-
визии до 1000 человек в 640-м стрелковом 
полку этой дивизии до 300 человек; 132-й 
танковый полк до 700 человек; 2-й воздушно-
десантный корпус до 200 человек. 

Потери противника за это же время (по 
неточным данным командования укрепрайо-
на) составили до 4–5 тысяч человек.  

На левом фланге укрепрайона вечером 5 
августа части 2-й воздушно-десантной брига-
ды вновь перешли в контратаку и к исходу 
дня выбили противника из населённых пунк-
тов Гатное и Хотив, а 600-й стрелковый полк 
147-й стрелковой дивизии освободил Лесни-
ки. Но разрядки в обстановке на подступах к 

Киеву не произошло. Враг продолжал рвать-
ся к городу. Создалось очень опасное поло-
жение. Только за три дня с 3 по 5 августа 
здесь было убито, ранено и пропало без вести 
около 2200 бойцов и командиров.  

В районе рубежа обороны 3-го воздуш-
но-десантного корпуса (Борки, Белогородка) 
в течение дня противник обстреливал перед-
ний край обороны корпуса. Потери в этот 
день корпус не имел. Ответный артиллерийс-
кий огнь вёлся по огневым точкам и районам 
скопления противника в Будаевском лесу и 
совхозу Животноводческий. В результате об-
стрела совхоз и Бобрица горят, по предвари-
тельным данным потери противника в этом 
районе были до взвода пехоты и две автома-
шины. Корпус вступил в бой по бригадно. 

Во второй половине дня 6 августа в соп-
рикосновение с врагом вошла 6-я воздушно-
десантная бригада полковника В.Г. Жолуде-
ва. К исходу дня начал боевые действия один 
батальон 212-й воздушно-десантной бригады. 
Главные силы этой бригады, которой коман-
довал полковник И.И. Затевахин, вступили в 
бой на следующее утро. 1-й и 4-й батальоны 
5-й воздушно-десантной бригады (ею коман-
довал Герой Советского Союза полковник 
А.И. Родимцев) атаковали немцев вечером 7 
августа; через день к этим батальонам присо-
единились остальные силы бригады.  

На рубеже обороны 175-й стрелковой ди-
визии (Белогородка, северная окраина Тара-
совки) в 13.00 противник двумя батальонами 
перешёл в наступление из района «Б» (юго-
западнее станции Жуляны) в направлении 
Юровка, бой продолжался до конца дня. 

После артиллерийской подготовки в 
17.00 противник перешёл в наступление по 
всему фронту 147-й стрелковой дивизии. Ча-
сти дивизии отошли к северу и ведут сдержи-
вающие бои на рубеже: Гатное, Хотов и 2 км 
севернее Лесники. В хуторе Чабаны были 
обнаружены шесть переодетых в красноар-
мейскую форму автоматчиков противника, 
которые по рации вели корректировку мино-
мётного огня. Корректировщики были разог-
наны. Для усиления дивизии в район хутора 
Теремки в 17.00 на машинах был выброшен 
батальон из 3-й воздушно-десантной брига-
ды. 

132-й танковый полк, действуя совместно 
с частями 147-й стрелковой дивизией, в 15.00 
вышел к хутору Чабаны.  

2-я воздушно-десантная бригада с отря-
дом 32-го мотострелкового полка действуя на 
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левом фланге 147-й стрелковой дивизии в те-
чение дня вели бои, но в 19.00 противник, от-
теснив части, ворвался и занял Хотов и Гат-
ное.  

В районе 206-й стрелковой дивизии про-
тивник активных действий не проявлял. Раз-
ведывательная рота 737-го стрелкового полка 
в районе Козинцы обнаружила до 300 человек 
пехоты с бронемашинами. 

Отряд генерал-майора Матыкина весь 
день вёл бой, в результате Мрыги и остров на 
изгибе реки Конча были заняты противником. 
Комендантом укрепрайона отряд был усилен 
группой в составе 557-го стрелкового полка, 
6-й роты 600-го стрелкового полка и батальо-
ном воздушно-десантной бригады.  

Все резервы укрепрайона в этот день бы-
ли введены в бой. Подводя итоги дня коман-
дованием укрепрайона пришло к выводу, что 
для восстановления положения южном участ-
ке на 6 августа необходимо одна стрелковая 
дивизия. Также необходимо было подвести 
миномётные мины.  

Против фронта 147-й стрелковой дивизии 
действовали части 44-й и 95-й пехотных диви-
зий и 10-й вестфальский полк. В направлении 
Вита Почтовая наступали 132-й танковый 
полк, 2-я воздушно-десантная бригада и 600-й 
стрелковый полк 147-й стрелковой дивизии. 
Встречая сильный артиллерийский и пулемёт-
ный огонь части смогли продвинуться на ру-
беж: 132-й тп и батальон 2-го ВДбр один ки-
лометр южнее Гатное, два батальона 2-й ВДбр 
– один километр южнее Хотив – высота 191,2, 
остатки 600-го стрелкового полка на северную 
окраину рощи, что южнее Лесники, высота 
164,7. В 17 часов противник после сильной ар-
тиллерийской и миномётной подготовки пе-
решёл в атаку и овладел Гатное, юго-восточ-
ной окраиной Чабаны и подошёл к южной 
окраине Хотив. В ходе этого боя остатки 132-
го танкового полка и батальон 2-го ВДбр ото-
шли на юго-западную окраину Хотив.  

728-й стрелковый полк 175-й стрелковой 
дивизии своими передовыми частями вошёл в 
Юровку. Однако немцы пропустив эти части 
с высоты 191,2 и из рощи южнее Юровки от-
крыли фланговый пулемётный огонь. Одно-
временно севернее Юровки по полку был от-
крыт артиллерийский огонь. В результате боя 
в середине дня полк отошёл в исходное поло-
жение. 

В результате противнику удалось прор-
вать первую линию обороны укреплённого 
района и ворваться на южную окраину села 

Лесники. Упорные бои продолжались в са-
мом селе.  

Из стенограммы беседы с К.Ф. Моска-
лец. «В районе Лесники немцы имели успех, 
прорвали нашу линию обороны 1-ю, на учас-
тке от Днепра – Лесники сделали прорыв до 
Мышеловки – 20 километров и начали тес-
нить воинские части на участке Лесники и 
Жуляны, и 5–6 августа подошли к Соломенке 
к фабрике Карла Маркса» [8, л.8]. 

В результате этих боёв вражеские авто-
матчики проникли в троллейбусный парк, 
Голосеевский лес, укрепились на аэродроме, 
заняли отдельные дома на южной и юго-
западной окраинах города.  

Ожесточённые бои продолжались. К 
двум часам ночи 7 августа противник был ос-
тановлен на рубеже: Тарасовка, северная 
окраина Юровки, южная окраина Гатное, се-
верная окраина Хотов, Лесники, Мрыги. 

В течение ночи 175-й стрелковой дивизии 
ставилась задача: ночными действиями захва-
тить Юровку и восстановить положение. 

147-й дивизия с приданными частями та-
кже ночными действиями должна была восс-
тановить передний край обороны.  

В расположение 4-го полка НКВД пере-
шли четыре немецких солдата, которые были 
направлены в штаб укрепрайона. 

Действие противника оценивалось как 
временное приостановление наступления для 
приведения частей в порядок, после дневного 
боя, чтобы 7 августа продолжать наступле-
ние, нанося главный удар по дороге Вита По-
чтовая – Киев.  

С утра 7 августа войска южного сектора 
Киевского укрепрайона перешли в наступле-
ние и к 9 часам овладели рубежом: один ки-
лометр севернее района Юровка, Гатное, 
южная окраина Новоселиц, центр населённо-
го пункта Хотов, северная окраина Лесники. 

Немцы откатились, но не надолго. К 11 
часам они овладели населённым пунктом Га-
тное, рощей южнее Теремков, совхозом Фе-
офания, развилкой дорог южнее Пирогово. 
Отдельным группам немецких войск удалось 
просочиться на участке между сёлами Пиро-
гово и Чапаевка, выйти к Днепру и, продви-
нуться к окраине Печерского района – Тели-
чке. Создалась реальная угроза захвата про-
тивником предмостных укреплений и выхода 
их к железнодорожному мосту. На пути не-
мецкой пехоты встал ДОТ №106, который 
сдерживал противника около шести часов. К 
большому сожалению, дот всё-таки был взят, 
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и дальнейшая судьба его гарнизона не извест-
на. 

На этом рубеже ополченцы Печерского 
района занимали оборону на Лысой горе. Как 
и чем обороняли Лысую гору, вспоминает 
К.А. Квятковский: «Каково было вооружение 
и откуда мы его получили для оснащения на-
шего батальона? Получили мы трофейные 
винтовки разных образцов, получили два ста-
нковых пулемета, позже получили 4 пушки 
фортового образца, получили гранаты РГД и 
Ф-1. Этим был вооружен наш батальон на-
родного ополчения. 

По приказу штаба обороны гор. Киева в 
первых числах августа батальон народного 
ополчения Кировского района занял боевой 
рубеж на Лысой горе, на территории бывших 
пороховых погребов. Там,были вырыли око-
пы, построены блиндажи, блиндаж КП. Бой-
цы были размещены в бывших пороховых по-
гребах и часть в постройках, которые находи-
лись на Лысой горе. Были расставлены огне-
вые точки. 

Левый фланг народного ополчения упи-
рался в реку Днепр и во время боевых дейст-
вий поддерживался и прикрывался Днепровс-
кой флотилией (имеется ввидуДнепровский 
отряд Пинской военной флотилии – автор). 
Правый фланг смыкался с Кагановическим 
районом. 

Немецкие минометы, автоматчики начали 
обстреливать Лысую гору в ночь с 7 на 8 ав-
густа. Батальон к рассвету занял исходное по-
ложение в направлении левее Мышеловки на 
Пирогово. 

После короткого, но упорного боя, при 
поддержки Днепровской флотилии (Днепров-
ский отряд Пинской военной флотилии – ав-
тор) и приданной нам артиллерийской бата-
реи из трех пушек, враг отступив, оставив 
трупы, раненных и трофеи, два легких мино-
мета, один ручной пулемет, гранаты, патроны, 
личное оружие и несколько автоматов. 

В батальоне тогда было 3 человека убито 
и человек 8 раненых. Наступление врага было 
приостановлено и подошедшие регулярные 
части Красной Армии заняли передовую по-
зицию. Батальон отошел во второй эшелон на 
Лысую гору» [9, л.90–91] 

По приказу штаба обороны города на этот 
участок из района Жуляны был переброшен 
бронепоезд киевских железнодорожников под 
командованием Л.В. Василевского, который 
курсировал вдоль Лысой горы до Корчевато-
го. Под прикрытием артиллерийского и пуле-

мётного огня бронепоезда ополченцы пошли 
в наступление. 

В оперативной сводке штаба Киевского 
укреплённого района №048 к 18 часам о бое-
вых действиях западнее Киева отмечалось, 
что противник продолжает развивать наступ-
ление, ввёл свежие части до пехотной диви-
зии. В 17.00 противник из дальнобойной ар-
тиллерии обстрелял штаб КиУР, в результате 
ранено – 2 бойца и 7 человек командного со-
става, в числе которых начальник артиллерии 
генерал-майор Степанов, начальник штаба 
артиллерии подполковник Васильев. 

По предварительным сведениям 147-я 
стрелковая дивизия имеет большие потери: в 
600 стрелковом полку 230–300 человек, в 132 
стрелковом полку до 30 человек, во 2-й воз-
душно-десантной бригаде потери составили 
100 человек. Потери противника штабом 
укрепрайона были оценены в 1000–1500 че-
ловек. 

Все резервы КиУРа были использованы, 
кроме того, было снято и введены в бой с за-
падного и северо-западного участков два ба-
тальона 3-го воздушно-десантной бригады и 
два батальона интендантских курсов. 

Для восстановления положения в южном 
секторе обороне по расчётам штаба КиУР 
требовалось не менее стрелковой дивизии и 
до одного танкового батальона. 

В политдонесении бригадного комиссара 
Михайлова за 7 августа отмечалось: 

«Ожесточенные бои идут районе КиУР. 
Противник до 2-х пехотных дивизий насту-
пает Хотов и Вета Почтовая. Понеся большие 
потери 147 СД и 132 мсп отступили. 

Части 2 ВДБ, 175 СД и другие резервы 
введены в бой с задачей – закрыть прорыв и 
восстановить положение. Частично эта задача 
выполнена. Противник отходит, оставив Хо-
тов, Чабаны, Тарасовку и Лесники» [5, л.275]. 

Первая декада августа была самой на-
пряжённой в обороне Киева. На 8 августа Ги-
тлером был назначен парад своих войск на 
Крещатике. Стремясь обеспечить запланиро-
ванный парад, войска группы генерала Обст-
фельдера в составе 29-го и 55-го армейских 
корпусов, ни на один час не прекращали ата-
ки. С особым упорством они продвигались 
вдоль шоссе Васильков – Киев. Здесь были 
сосредоточены наиболее сильные 44-я и 95-я 
пехотные дивизии. На этом направлении за-
щитники Киева были потеснены. 8 августа 
немцы неся большие потери вышли на северо 
– восточную окраину Жулян, захватили Го-
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лосеевские высоты и сёла Мышеловка, Пиро-
гово. В этот день Сталин ещё раз потребовал 
от генерала Кирпоноса: «Киев не сдавать!». 

В политдонесении за 8 августа отмеча-
лось, что противник за 7–8 августа потерял до 
1500 человек. 

Вечером 8 августа на Демеевке ополчен-
цами были отбиты атаки противника, тем не 
менее, немцы не прекращали своих атак.  

Утром 8 августа колонны немецких войск 
в предбоевых порядках двинулись к городу. 
Они шли по дороге из деревни Красный Трак-
тор и хутора Теремки на село Жуляны. Пер-
выми их встретили артиллеристы гаубичного 
полка, стоявшего на позициях в садах приго-
рода. Более часа они били по врагу прямой 
наводкой осколочными снарядами. Встретив 
такой отпор, противник отошёл в рощу к ху-
тору Теремки.  

В целях объединения усилий войск, обо-
ронявших город, создаётся 37-я армия. Ко-
мандующим этой армии был назначен гене-
рал-майор А.А. Власов. Из воспоминаний 
Н. Хрущева: «Для защиты Киева мы решили 
создать новую армию и назвали ее 37-й. Ста-
ли искать командующего. Нам с Кирпоносом 
предложили ряд генералов, которые уже по-
теряли свои войска и находились в нашем ра-
споряжении. Среди них очень хорошее впеча-
тление производил Власов. И мы с команду-
ющим решили назначить именно Власова. 
Отдел кадров КОВО тоже его рекомендовал и 
дал преимущественную перед другими харак-
теристику. Я лично не знал ни Власова, ни 
других «свободных» генералов, даже не по-
мню сейчас их фамилий… И все-таки я ре-
шил спросить Москву. Мы находились тогда 
под впечатлением того, что везде сидят враги 
народа, а особенно в Красной Армии. И я ре-
шил спросить Москву, какие имеются доку-
менты о Власове, как характеризуется он, мо-
жно ли доверять ему и назначить на пост ко-
мандующего армией, которая должна защи-
щать Киев. Войск-то нет, их еще надо соб-
рать, и все это должен делать новый коман-
дарм. Позвонил Маленкову, больше звонить 
было некому. Но так как Маленков занимался 
в ЦК кадрами, то это был вопрос и к нему то-
же. Правда, он сам ничего о Власове не знал, 
но люди, которые в Генеральном штабе зани-
мались кадрами, должны были сказать ему 
свое мнение. Я спросил его: «Какую характе-
ристику можно получить на Власова?». Ма-
ленков ответил: «Ты просто не представля-
ешь, что здесь делается. Нет никого и ничего. 

Ни от кого и ничего нельзя узнать. Поэтому 
бери на себя полную ответственность и де-
лай, как сам считаешь нужным». 

При таком положении дел, хотя у нас ни-
каких данных на Власова не имелось, мы 
знали, что военные рекомендовали именно 
его. Поэтому мы с Кирпоносом решили наз-
начить его командовать 37-й армией» [3, 
с.98]. 

8 августа в состав 37-й армии вошли все 
подразделения и соединения, входившие в 
состав Киевского укрепрайона. В дальней-
шем до 14 августа в состав армии были пере-
даны: 284-я и 295-я стрелковые дивизии, 5-я 
и 212-я воздушно-десантные бригады, 3-й 
мотоциклетный, 11-й железнодорожный и 
76-й дорожный батальоны. 

8 августа комендантом КиУРа назначает-
ся полковник Г.Н. Иванов, который органи-
зует контратаку силами 175-й и 206-й стрел-
ковых дивизий в направлении Гатное, Хотов. 
В результате противник был отброшен на ру-
беж Юровка, Гатное, южная окраина Жулян. 

Ожесточённые бои шли в районе сельс-
кохозяйственного института. Здесь в ночь на 
9 августа бойцы 2-й воздушно-десантной 
бригады предприняли дерзкую контратаку, 
ворвались на позиции немцев и завязали ру-
копашную схватку. В результате немцы ото-
шли с занимаемых позиций. 

С утра бой вспыхнул с новой силой. Во-
ины 2-й и 5-й воздушно-десантных бригад, 
284-й стрелковой дивизии совместно с опол-
ченцами штурмом овладели зданием сельс-
кохозяйственного института, уничтожив вра-
жеский гарнизон. 

8 августа комендантом КиУРа назначает-
ся полковник Г.Н. Иванов, который органи-
зует контратаку силами 175-й и 206-й стрел-
ковых дивизий в направлении Гатное, Хотов. 
В результате противник был отброшен на ру-
беж Юровка, Гатное, южная окраина Жулян. 

Ожесточённые бои шли в районе сельс-
кохозяйственного института. Здесь в ночь на 
9 августа бойцы 2-й воздушно-десантной 
бригады предприняли дерзкую контратаку, 
ворвались на позиции немцев и завязали ру-
копашную схватку. В результате немцы ото-
шли с занимаемых позиций. 

С утра бой вспыхнул с новой силой. Во-
ины 2-й и 5-й воздушно-десантных бригад, 
284-й стрелковой дивизии совместно с опол-
ченцами штурмом овладели зданием сельс-
кохозяйственного института, уничтожив 
вражеский гарнизон. 
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Павлик В.С. Оборона київського рубежа 

30 червня війська Південно-Західного фронту почали відходити на рубіж укріплених райо-
нів по державному кордону 1939 року, і, закріплюючись на них, почали організовувати оборо-
ну. Автор статті розглядає дії 1-ї танкової групи армій «Південь» з оволодіння Києвом і від-
биття цього наступу частинами КиУРа в період з 11 по 13 липня. Показуно вступ на посаду 
комендантом укріпрайону і командувачем 37-ї армії генерал-майора А.А. Власова і його дія-
льність по захисту Києва, створення 37-ї армії та участь її і народного ополчення в серпне-
вих боях і бойові дії в південному і північному секторах першої смуги оборони. 

Ключові слова: Ставка Верховного Головнокомандування, Південно-Західний фронт, гру-
па армій «Південь», 1-а танкова група, генерал-майор А.А. Власов, комендант, КиУР, окремі 
кулеметні батальйони, південний і північний сектори оборони першої смуги, народне опол-
чення, 37-а армія. 

(Початок, закінчення у наступному номері) 
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ІДЕОЛОГІЧНА РОБОТА В СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ  
ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ НА ДНІПРІ (1943 р.) 

 
Автором статті проведено військово-історичний аналіз історіографії та джерельної 

бази яка висвітлює роль агітації і пропаганди в Червоній Армії під час Великої Вітчизняної 
війни. Завдяки дослідженню агітації і пропаганди, як основних інструментів ідеологічної ро-
боти, висвітлено її роль і безцінний внесок в бойові успіхи сухопутних військ Червоної Армії 
під час бойових дій на річці Дніпро. Всебічно розкрито морально-психологічний стан червоно-
армійців, що воювали на території України. 

Ключові слова: агітація і пропаганда, Велика Вітчизняна війна, ідеологічна робота, 
морально-психологічний стан, сухопутні війська, Червона Армія, червоноармієць. 
 

«Цель боя не всегда заключается в уничтожении участвующих в 
нем вооруженных сил и может быть достигнута без действительно-
го столкновения, посредством одной постановки вопроса о бое и скла-
дывающихся вследствие этого отношений. Отсюда становится по-
нятным, почему оказывались возможными целые кампании, ведшиеся с 
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большим напряжением, в которых фактические бои не играли сущес-
твенной роли. 

Военная история подтверждает это сотнями примеров. Мы не 
станем рассматривать, часто ли в подобных случаях бескровное ре-
шение оказывалось правильным, т.е. не заключало в себе внутреннего 
противоречия с природой войны, а также могли ли бы выдержать 
строгую критику некоторые знаменитости, создавшие свою славу в 
этих походах; нам важно лишь показать возможность такого хода 
войны». 

Карл фон Клаузевиц [6]. 

 
Війна – це не просто збройне протиборс-

тво ворогуючих сторін. Кінцевою метою бо-
йових дій є виконання комплексу завдань, які 
неможливо обмежити просто фізичним зни-
щенням армії противника. А тому намагання 
вплинути на противника засобами пропаган-
ди, дезінформації, залякування і підкупу з 
найдавніших часів є незмінним супутником 
усіх війн.  

Особливе значення у протиборстві воро-
гуючих сторін займає ідеологічна підготовка 
особового складу військ, а зокрема один з 
напрямів ідеологічної роботи що забезпечує 
всебічний вплив на противника, з метою по-
хитнути його віру в правоту ідей, які захи-
щаються ним, віру в майбутню перемогу. 
Провідну роль у досягненні цієї мети відіграє 
психологічний вплив на війська противника. 
Дослідженню зазначених аспектів присвяче-
на дана стаття. 

Одна з найдавніших згадок про спробу 
психологічного впливу на противника відно-
ситься до V століття до нашої ери. Геродот 
описує, як афінський полководець Фемістокл 
під час війни з іонійцями наказав висікти на 
камені напис: «Іонійці, ви робите гріх, борю-
чись проти своїх батьків, допомагаючи поне-
волити Грецію! Тому краще переходьте до 
нас, а якщо не можете зробити цього, то від-
ведіть свої війська з поля бою». Як слушно за-
значає російський дослідник А. Окороков, те-
ксти фронтових листівок XX століття багато в 
чому повторюють цей заклик [7, с. 5]. 

Неможливо недооцінити важливість ра-
дянської ідеологічної роботи у роки Великої 
Вітчизняної війни. Війна з фашизмом була не 
просто боротьбою за «життєвий простір». У 
свідомості учасників це була битва зі злом, 
бій ідеологій та національних характерів. 

Перед народами СРСР стояло завдання 
не тільки виживання і захисту своєї держав-
ності, а й збереження національної самосві-
домості. Враховуючи значення ідеології і 
пропаганди для воюючих країн, а також ма-
сштаб використання всіх засобів впливу на 

свідомість людей, ідеологічну та психологі-
чну боротьбу в ті роки можна назвати Вели-
кою Вітчизняною інформаційною війною. А 
пропаганда в свою чергу, як один з головних 
засобів ідеологічної роботи, в умовах війни 
прагне до психологічного придушення про-
тивника, щоб змусити його скласти зброю і 
відмовитися від подальшої боротьби.  

У вересні 1943 року центр ваги воєнних 
дій на радянсько-німецькому фронті пере-
міщується в район середньої течії Дніпра. 
Перед Червоною Армією постало завдання 
подолати широкий і глибокий Славутич з 
високими кручами на правому березі. Вико-
нання цього стратегічного завдання мало за-
безпечити подальший стрімкий наступ ра-
дянських військ, які визволяли Україну. Роз-
гром німецько-фашистських військ на Дніп-
рі відкривав шлях до визволення столиці 
України – міста Києва. 

Гітлерівське командування, вважаючи, 
що жодна армія в світі не може подолати та-
ку велику водну перешкоду з ходу, розрахо-
вувало, що радянським військам для підго-
товки до форсування Дніпра буде потрібно 
принаймні кілька місяців. Саме на високі 
кручі правого берега Дніпра мала спиратись 
за розрахунками гітлерівців система укріп-
лень «Східного валу», про будівництво яко-
го був виданий наказ 11 серпня 1943 року в 
зв’язку з рішенням верховного командуван-
ня німецької армії про перехід до стратегіч-
ної оборони на всьому Східному фронті. Лі-
нія Дніпро–Сож, за планами фашистських 
генералів, повинна була стати укріпленим 
рубежем, на якому зупинився б наступ ра-
дянських військ. Це дало б німецькій армії 
час для того, щоб знову зібратися з силами. 
«Від утримання лінії Дніпра, – зазначає ні-
мецький історик Герлітц, – залежала доля 
всього нашого фронту, більш того, всіх пів-
денно-східних районів [12, с.223]. Геббель-
сівська пропаганда так розрекламувала «Схі-
дний вал», так несамовито галасувала про 
необхідність удержати його, що, як розпові-
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дає генерал Вестфаль, німецькі солдати не-
безпідставно гадали, що доля Німеччини роз-
в’язується на Україні.  

Обороною на Дніпрі нацистські зверхни-
ки сподівалися затягти війну, запобігти оста-
точному розвалу фашистського блоку. Пора-
зки влітку 1943 року завдали нового удару 
воєнному престижеві Німеччини. Італія ви-
йшла з війни. Німецьке командування бояло-
ся, що з наближенням фронту до кордонів 
Угорщини, Болгарії й Румунії ці країни мо-
жуть наслідувати її приклад. Крім того, фа-
шисти за всяку ціну прагнули утримати за-
хоплені ними важливі економічні райони 
УРСР. «Україна давала значну кількість сіль-
ськогосподарської продукції, від якої надто 
нелегко було відмовитися», пише Тіппельс-
кірх [9, с.323]. Виходячи з цих міркувань, гі-
тлерівське командування, як і досі, тримало 
на південно-західному напрямі найчислен-
ніше угруповання своїх військ: воно налічу-
вало на той час 1 240 тисяч солдатів і офіце-
рів, 12 600 гармат і мінометів. Близько 2 100 
танків та штурмових гармат і до 2 тисяч бо-
йових літаків. Це були війська і техніка 2-ї 
армії з групи армій «Центр», 1-ї і 4-ї танко-
вих, 6-ї і 8-ї армій з групи армій «Південь». 

Радянські війська, що визволяли україн-
ські землі, загалом нараховували на той час 
2 633 тис. осіб, мали понад 51 200 гармат і 
мінометів, понад 2 400 танків і самохідно-
артилерійських установок та 2850 літаків. 
Червона Армія мала тут перевагу в кількості 
бійців у 2,1 раза, гармат і мінометів – у 4 ра-
зи, танків – в 1,1 раза і літаків – в 1,4 раза. 

Але перед політичним і військовим кері-
вництвом стало завдання – забезпечити та-
кож перевагу ідеологічну. 

Виходячи з конкретної обстановки, Ста-
вка Радянського Верховного Головнокоман-
дування вирішила, не знижуючи темпів на-
ступу. З ходу форсувати Дніпро, зламати 
оборону противника вздовж нього, захопити, 
розширити й закріпити плацдарми на право-
му березі великої ріки, створити умови для 
дальшого наступу і остаточного визволення 
Радянської України. 12 серпня 1943 року 
Ставка поставила перед Воронезьким і Сте-
повим фронтами завдання: після розгрому 
противника в районі Харкова, взаємодіючи 
між собою, вийти до Дніпра й оволодіти там 
переправами. Воронезький фронт мав насту-
пати в напрямі Полтава–Кременчук; Степо-
вий – у напрямі Красноград–Дніпропет-
ровськ. 16 серпня Ставка наказала команду-

ванню Центрального фронту розвивати на-
ступ в загальному напрямі Конотоп–Ніжин–
Київ і при сприятливих умовах частиною 
сил форсувати Десну і наступати по її пра-
вому березі в напрямі Чернігова [1, арк.244]. 

Успіх форсування мали забезпечити рап-
товість і високий наступальний запал наших 
воїнів. Навальні удари радянських військ на 
переправах повинні були приголомшити во-
рога. Форсувавши Дніпро відразу в кількох 
місцях, наші частини дезорганізували б про-
тивника. 

Форсування Дніпра розгорнулося на 
750-кілометровій ділянці від гирла р. Сож до 
Запоріжжя у смузі Центрального, Воронезь-
кого, Степового і Південно-Західного фрон-
тів. Воно складалося з багатьох майже одно-
часних фронтових та армійських операцій на 
різних напрямах.  

9 вересня 1943 року Ставка Верховного 
Головнокомандування видала директиву 
«Про швидке й рішуче форсування річок і 
нагородження особового складу військ за 
успішне форсування водних перешкод». На 
підставі цієї директиви командуючі фронта-
ми визначили конкретні завдання військам, 
що готувалися до битви за Дніпро. 

Підготовка з’єднань до форсування Дніп-
ра проходила в процесі наступу. Значна час-
тина військ не мала достатнього досвіду по-
долання широких річок. Тому особлива увага 
приділялася навчанню солдатів і офіцерів. 

Вивчався досвід форсування Північного 
Донця, Міусу, Ворскли тощо. Командири 
відпрацьовували з бійцями техніку перепра-
ви через річку із застосуванням допоміжних 
засобів. Тактику ведення бою при захоплен-
ні плацдармів на правому березі та ін. У се-
редині вересня, за тиждень перед виходом 
до Дніпра, були проведені фронтові наради 
керівного командного й політичного складу, 
на яких докладно розглядались питання ор-
ганізації форсування річки з ходу. 

Військові частини, що наступали, протя-
гом багатьох днів і тижнів не виходили з бо-
їв. Через відставання їх тилів відчувалася го-
стра нестача боєприпасів, а іноді й продуктів 
харчування. Проте бійці й офіцери, пройняті 
високим наступальним поривом, стійко пе-
реносили всі труднощі. На час форсування 
Дніпра у військах Воронезького фронту бу-
ло майже чверть мільйона комуністів і ком-
сомольців. У кожній роті, батареї й ескадро-
ні були зміцнені або створені нові повнокро-
вні партійні організації. Тільки у частинах і 
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з’єднаннях 38-ї армії до 25 вересня було 355 
первинних організацій. А всього у військах 
Воронезького фронту на цей час працювало 
понад 3 тис. первинних і близько 4,5 тис. ро-
тних організацій. Так було і у військах інших 
фронтів, що наступали в напрямі до Дніпра. 
Політоргани й партійні організації організу-
вали так, що комуністи були в кожному стрі-
лецькому відділенні, гарматній обслузі, тан-
ковому екіпажі. Вони надавали велику допо-
могу командуванню в підтриманні високого 
морально-психологічного стану військ в пе-
ріод підготовки до форсування Дніпра [4, 
с.323–324]. 

Особлива увага ідеологічними органами 
приділялась друкованому слову. В 1943 році 
ЦК КП(б)У прийняв спеціальну постанову 
про збільшення кількості друкованих видань 
для розповсюдження їх серед населення 
тимчасово окупованих районів України. При 
відділі пропаганди й агітації ЦК КП(б)У була 
створена спеціальна агітгрупа. Їй була дору-
чена підготовка текстів листівок. У виданні 
листівок, газет, брошур, у радіопередачах для 
партизанів і населення окупованих районів 
активну участь брали відомі діячі науки й 
культури Української РСР – академік АН 
СРСР О.О. Богомолець, член-кореспондент 
АН УРСР М.Н. Петровський, письменники і 
поети М.П. Бажан, Я.О. Галан, В.Л. Василев-
ська, О.П. Довженко, П.Й. Панч, О.Є. Кор-
нійчук, М.Т. Рильський, В.М. Сосюра, П.Г. 
Тичина, артисти Г.П. Юра, І.С. Паторжинсь-
кий, Ю.В. Шумський, художники В.І. Касіян, 
В.Г. Литвиненко та багато інших [4, с.201]. 

З технічних засобів інформаційної війни 
застосовувалися звукові і радіомовні станції. 
Портативні звукові станції були в кожній 
фронтової дивізії. Вони дозволяли вести агі-
тацію в радіусі близько 400 метрів. Потуж-
нішу апаратуру монтували на автомашинах, 
танках, броньовиках і навіть літаках [5]. 

Військові ради фронтів і армій вжили за-
ходів, щоб забезпечити війська всім необхід-
ним для проведення вирішальних боїв за 
Дніпро. Військова рада Воронезького фрон-
ту, наприклад, у середині вересня провела 
наради начальників тилових органів і медич-
но-санітарних служб фронту, армій, корпусів 
і дивізій у зв’язку з майбутніми боями. Тер-
міново було вжито заходів для підвищення 
пропускної спроможності залізниць, які об-
слуговували фронт. У другій половині верес-
ня пропускна спроможність дільниць Бах-
мач-Ніжин, Прилуки-Ніжин за кілька днів 

збільшилась у 3,6 рази. Вишукувалися дода-
тково автомашини та інші засоби пересу-
вання, пальне для них. 

Населення визволених придніпровських 
районів з великим ентузіазмом допомагало 
радянським частинам. Коли наші воїни піді-
йшли до Дніпра, їх скрізь радо зустрічали ра-
дянські люди. Багато з них, особливо старі 
рибалки, що добре знали річку, ставали за 
провідників. Тільки на ділянці Козаровичі-
Старосілля колгоспники сховали від гітлерів-
ців і передали радянським бійцям понад 330 
рибальських човнів. Жителі сіл і міст ремон-
тували шосейні шляхи, відбудовували мости, 
збирали й готували переправні засоби. 

Труднощі форсування й ведення бою на 
правому березі вимагали від воїнів високих 
моральних і фізичних якостей. Тому коман-
дування виділяло для форсування найбільш 
досвідчені, стійкі підрозділи, частини та 
з’єднання, які вже брали участь у боях, 
пов’язаних з подоланням водних перешкод. 

У частинах першого ешелону створюва-
лися передові загони, які повинні були пер-
шими переправитися через Дніпро і захопи-
ти плацдарми. Комплектували їх особливо 
ретельно за участю командирів, працівників 
політорганів, партійних та комсомольських 
організацій. У передові загони посилали 
найбільш надійних комуністів і комсомоль-
ців. Партійно-комсомольський прошарок 
тут, як правило, становив понад 50%. 

Досвідчені офіцери й молодші команди-
ри з саперних підрозділів допомагали пере-
довим загонам робити плоти й плотики, чо-
вни, штурмові містки та інші переправні за-
соби, навчали користуватися ними. 

У дні напружених боїв за вихід до Дніп-
ра вся ідеологічна робота була підпорядко-
вана одній меті: забезпечити успішне форсу-
вання Дніпра, підтримати у воїнів високий 
наступальний порив. Основними лозунгами 
в ці дні були: «Боротьба за Дніпро – бороть-
ба за Київ!», «Визволити Київ, визволити 
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свою рідну Україну – наш священний 
обов’язок!» [4, с.324-325]. 

Посиленню ідеологічної роботи у війсь-
ках в період виходу їх до Дніпра сприяла ди-
ректива Головного Політичного Управління 
Червоної Армії від 7 вересня 1943 року «Про 
покращення роботи політорганів по керівни-
цтву партійними й комсомольськими органі-
заціями Червоної Армії». У ній були підбиті 
підсумки перебудови партійних і комсомоль-
ських організацій у Збройних Силах і підкре-
слювалася необхідність ще тісніше пов’язу-
вати партійно-політичну роботу з черговими 
бойовими завданнями військ. Армійські пар-
тійні організації повинні були виховувати з 
комуністів справжніх ватажків, які усвідом-
люють свою відповідальність за залізну вій-
ськову дисципліну, високий морально-психо-
логічний стан особливого складу, за бойові 
успіхи, за збереження честі й примноження 
бойової слави підрозділу, частини, з’єднання. 
«Лише виконання цих завдань, – йшлося в 
директиві, – і буде свідчити про справжню, а 
не формальну перебудову партійної роботи в 
Червоній Армії, як того вимагає ЦК ВКП(б)» 
[2, арк.32–33]. 

Особливою темою пропаганди був за-
клик до німецьких військ здаватися в полон. 
Необхідно було подолати стереотип жаху 

німців перед радянським полоном, який вби-
вався в голови німців геббельсівської пропа-
гандою. Сутність гасла «полон – це поряту-
нок» стала усвідомлюватись противником 
після Сталінграда. Цьому сприяло ознайом-
лення ворога з радянським законодавством 
та підзаконними актами про становище вій-
ськовополонених у Радянському Союзі. Ши-
роко поширювався наказ № 55 наркома обо-
рони І.В. Сталіна, який стверджував, що у 
Червоної Армії немає, і не може бути таких 
цілей, як знищення німецького народу і дер-
жави. 

Існує багато свідчень результативної ді-
яльності пропагандистів Червоної Армії у 
Великій Вітчизняній інформаційній війні. 
Це і висловлювання військовополонених, і 
заходи, що вживаються німецьким команду-
ванням для боротьби з радянським впливом, 
і те, що 2 млн. 200 тис. німецьких солдатів 
здалися в полон. Більше того, за тверджен-
ням В.А.Журавля, найвищим критерієм ефе-
ктивності радянської пропаганди є її роль у 
поступовому «прозрінні» німців та повер-
нення їх до демократичних цінностей і не-
прийняття фашизму [5]. 

Наближалася 26-а річниця Великого 
Жовтня. Головне Політичне управління Че-
рвоної Армії зобов’язало політоргани 
пов’язати підготовку для свята із завданнями 
визволення Радянської України. В результаті 
великої роботи, проведеної військовими ра-
дами фронтів і армій, штабами, політорга-
нами й партійними організаціями, піднявся 
рівень підготовки та бойової активності 
військ, які прагнули форсувати Дніпро з хо-
ду. 

Військові ради фронтів закликали війсь-
ка, які підійшли до Дніпра, з честю виконати 
свій священний обов’язок перед Батьківщи-
ною. «Славні бійці, сержанти й офіцери, – 
говорилося у зверненні Військової ради Во-
ронезького фронту, – перед вами рідний 
Дніпро. Ви чуєте плескіт його сивих хвиль. 
Там, на західному березі, стародавній Київ – 
столиця України. Там наші діти й жінки, 
наші батьки й матері, брати й сестри, вони 
чекають нас, кличуть вперед… Настала ви-
рішальна година боротьби. На нас дивиться 
вся країна, весь народ… Піднесемо ж сього-
дні свої славні знамена на тому березі Дніп-
ра, над рідним Києвом» [3, арк.60]. 

Безпосередньо перед початком форсу-
вання у підрозділах відбулися мітинги. Ко-
мандири і політпрацівники, рядові комуніс-
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ти, не приховуючи суворої правди про труд-
нощі подолання величезної водної перешко-
ди, закликали бійців виконати свій священ-
ний обов’язок. Дорога на правий берег Дніп-
ра є важкою, – заявив на мітингу заступник 
командира 120-го стрілецького полку підпо-
лковник Сидоров. – Втрати неминучі. Вітчи-
зна ніколи не забуде тих, хто не шкодував ні 
сил, ні життя, виконуючи свій військовий 
обов’язок. Отже, ні кроку назад. Пораненим 
подавати допомогу, вбитих ховати будемо на 
правому березі Дніпра. Я іду з вами, товари-
ші. І якщо я виявлю нестійкість, боягузтво, 
кожен з вас має право і повинен застрелити 
мене на місці. Боягузам і панікерам – ніякої 
пощади. Неодмінно бути на правому березі 
Дніпра – такий наш лозунг» [10, с.29]. Під 
час посадки на човни підполковник Сидоров 
був поранений, але лишився з десантом і пе-
реправився на правий берег. 

Командирам штурмових груп і підрозді-
лів вручали червоні прапори, які вони пови-
нні були піднести на правому березі річки. 

Наближення Червоної Армії до Дніпра 
створило умови для встановлення безпосере-
днього зв’язку й посилення тактичної взаємо-
дії військових частин з численними партизан-
ськими загонами та з’єднаннями, які діяли в 
Придніпров’ї та на Правобережжі [4, с.326]. 

23–25 вересня почали форсувати Дніпро 
на ділянці від Дніпропетровська до Запоріжжя 
війська Південно-Західного фронту (коман-
дуючий – генерал Р.Я. Малиновський, член 
Військової ради – генерал О.С. Желтов, нача-
льник штабу – генерал Ф.К. Корженевич). 

У ніч на 25 вересня 20 розвідників 496-ї 
окремої розвідувальної роти 236-ї стрілець-
кої дивізії 46-ї армії (командуючий – генерал 
В.В. Глаголєв), очолюваних лейтенантом 
С.П. Шпаковським, форсували Дніпро на до-
поміжних засобах на північ від Дніпропет-
ровська біля селища Аули. Слідом за ними 
стали переправлятися підрозділи 509-го стрі-
лецького полку цієї ж дивізії під команду-
ванням підполковника І.М. Орлова. Діючи 
сміливо й рішуче, радянські воїни захопили 
плацдарм на правому березі. Скоро сюди пе-
реправилися всі частини 236-ї стрілецької 
дивізії. За героїзм, виявлений при форсуванні 
Дніпра і боях за вдержання плацдарму, 25 во-
їнам 236-ї стрілецької дивізії було присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу. Серед них 
були розвідники, які першими переправили-
ся на правий берег Дніпра – лейтенант С.П. 
Шпаковський, рядові В.К. Бойченко, С.А. 

Хазар’ян, М.Р. Чмиренко, Л.П. Шиловський 
та інші. Командирові дивізії полковникові 
І.І. Фесіну це звання було присвоєне вдруге. 

24 вересня з’єднання 6-ї і 12-ї армій по-
чали підготовку для форсування Дніпра на 
дуже важкій ділянці – Військове – Вовниги 
(на південь від Дніпропетровська). Тут Сла-
вутич шириною 2–3 км, глибиною – 10–
23 м, а швидкість його течії досягає  0,5– 

У ніч на 26 вересня в районі Військового 
частини 25-ї гвардійської стрілецької дивізії 
6-ї армії, переправившись через Дніпро, за-
хопили плацдарм в районі південної околиці 
села. О 3 годині ранку посилений загін 47-ї 
гвардійської стрілецької дивізії 4-го корпусу 
переправився через Дніпро, висадився на 
північ від Звонецького і з боєм зайняв пів-
денну висоту. Одночасно з району Плоско-
го-Осокорівки рушили через річку загони 
26-го гвардійського стрілецького корпусу. 
Перебравшись на правий берег, вони вибили 
противника з першої лінії траншей і закрі-
пилися там.  

333-я стрілецька дивізія 12-ї армії виса-
дилася одночасно з частинами 6-ї армії в ра-
йоні балки Скубової. Передовими загонами 
навально атакувала противника, вибила його 
з перших траншей, перейшла на 1,5-2 кіло-
метри на північний захід по балці Скубовій 
і, розвернувшись вправо, вийшла до півден-
ної околиці Військового, де вже діяли час-
тини 6-ї армії. 

До 6 години ранку 26 вересня десантни-
ки захопили плацдарм у 4 кілометри по фро-
нту та 2 кілометри в глибину. Весь цей день 
пройшов у запеклих боях. Противник доклав 
усіх сил, щоб скинути радянських воїнів у 
Дніпро. У ніч на 29 вересня на плацдарм бу-
ло перекинуто 35-у гвардійську стрілецьку 
дивізію, а в ніч з 29 на 30 вересня – 57-у гва-
рдійську стрілецьку дивізію, яка захопила на 
початку жовтня населені пункти Військове, 
Антонівку та Василівку. 

На 1 жовтня на плацдармі було 8 тис. 
радянських воїнів, 63 гармати різних каліб-
рів, 32 міномети, 2 установки реактивних 
снарядів, 10 танків і самохідних гармат та 
дві зенітні батареї з 37-мм гарматами. На 4 
жовтня захоплений військами 6-ї та 12-армій 
плацдарм мав 7 кілометрів у глибину та 6 кі-
лометрів по фронту [11]. 

4 і 5 жовтня дивізії 12-ї армії передали 
свої позиції 6-й армії і переправились на лі-

2 м/сек.  Скелястий правий берег  височить  
над водою на 60–80 метрів [11]. 
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вий берег Дніпра, щоб взяти участь у визво-
ленні міста Запоріжжя. Після визволення За-
поріжжя радянські війська форсували Дніп-
ро, захопили на правому березі плацдарм і 
створили сприятливу обстановку для оборо-
ни греблі. Противник доклав усіх сил, щоб 
скинути переправлені радянські частини в 
Дніпро. Але успіху не мав. В кінці жовтня 
війська Південно-Західного фронту форсува-
ли Дніпро і створили кілька плацдармів на 
його правому березі проти Запоріжжя. Всю-
ди воїни Південно-Західного фронту показу-
вали чудеса героїзму в боротьбі за Дніпро.  

Через 20 днів після форсування Дніпра в 
районі Кременчука на правому березі зосе-
редилися основні сили 2-го Українського 
фронту в складі 5-ї і 7-ї гвардійських, 37-ї і 
57-ї загальновійськових армій. Сюди Ставка 
передала з свого резерву 5-у гвардійську тан-
кову армію. Війська 2-го і 3-го Українських 
фронтів стали готуватися до рішучих бойо-
вих дій на правому березі Дніпра. 

У результаті успішного форсування ра-
дянськими військами Дніпра в запеклих боях 
на правому березі були захоплені дуже важ-
ливі для майбутнього наступу плацдарми. 
Трудящі СРСР з почуттям великої радості і 
гордості за свою армію дізналися про форсу-
вання великого водного рубежу радянськими 
військами [4, с.343–345]. Прикладом агіта-
ційної роботи є подання цих подій радянсь-
кою пресою. Газета «Правда» писала в ці дні: 
«Багато великих справ, здійснених на славу 
Батьківщини, бачив на своїх берегах сивий 
Дніпро… Героїчними легендами овіяна його 
стародавня минувшина. Але меркнуть усі 
стародавні подвиги перед подвигами воїнів 

Червоної Армії. Ще не бувало такого на бе-
регах Дніпра, що вершать тепер безстрашні 
радянські воїни» [8, s.223]. 

Таким чином, з вищезазначеного можна 
зробити наступні висновки: 

1. У Червоній Армії в роки Великої Віт-
чизняної війни ідеологічна робота виступала 
необхідним елементом підготовки особового 
складу військ. Про дієвість системи ідеоло-
гічної роботи свідчить високі рівень мораль-
но-бойової стійкості, згуртованості, спро-
можності до колективних дій у військах. 
Розвиненими елементами системи ідеологі-
чної роботи були агітація і пропаганда через 
друковані засоби, поезію, звукові та радіо-
мовні засоби та безпосередньо фахівців-
ідеологів. В тому що морально-бойовий дух 
та духовна стійкість бійців був настільки ве-
ликим, є значний внесок системи ідеологіч-
ної роботи. 

2. Ідеологічна складова організації опе-
рації по форсуванню Дніпра є прикладом 
роботи всієї тогочасної системи ідеологічної 
роботи в цілому. Система агітації і пропага-
нди слугувала способом комунікації поміж 
владою, народом і воєнною організацією в 
цілому, джерелом поширення в суспільній 
свідомості спільних образів та символів що є 
необхідним для мобілізації на виконання су-
спільно-значущих цілей. Через те що в су-
часних умовах проблемою є саме система 
суспільних комунікацій між українським на-
родом, державою і збройними силами, вва-
жаємо перспективним напрям подаль-шого 
дослідження – вивчення феномену ідеологія 
як комунікативного каналу. 
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РАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ  
1941–1945 рр.: МЕТА, СТРУКТУРА І ТЕХНОЛОГІЯ  

ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНОГО ДИСКУРСУ 
 

У статті досліджується радянська політика пам’яті 1941–1945 рр. як засіб форму-
вання суспільної ідентичності і героїко-патріотичних настроїв. Реалізація цього курсу здійс-
нювалась шляхом відновлення у колективній свідомості дореволюційної національно-
історичної символіки і образів, що забезпечило консолідацію відносно нестійкого радянського 
соціуму і мобілізувало усі його внутрішні ресурси на боротьбу з зовнішньою загрозою. 

Ключові слова: радянська ідентичність, радянський патріотизм, ідеологія, пропаган-
да, Велика Вітчизняна війна. 
 

У 1991 році радянський історик Г.Д. Бур-
дей висловив стосовно ролі історичної 
пам’яті підчас Великої Вітчизняної війни на-
ступну думку: «В период войны чрезвычайно 
ярко проявила себя актуальность опыта ис-
тории, необычная сила исторической памя-
ти» [4, c.15]. Проте жодна концепція минуло-
го, прийнята на колективному рівні, не є ап-
ріорною субстанцією, а завжди складає со-
бою штучне утворення, що досягається шля-
хом сепарації і селекції окремих фактів зале-
жно від негайних групових потреб.  

Радянська політика пам’яті часів Великої 
Вітчизняної війні є безпрецедентним яви-
щем, практично не маючого аналогів у світо-
вій історії. Партійним ідеологам, на основі 
спекуляцій символікою героїчною минулого 
і духовної культури народів СРСР, вдалося 
протягом короткого терміну сконструювати 
надзвичайно стійку ідентичність. Вона не 
лише об’єднала суспільство і державу в рам-
ках одного уявного конструкта, а й надала 
йому трансцендентний, позачасовий і сакра-
льний зміст, що врешті-решт обумовило 
прояв майже неконтрольованого, фанатично-
го патріотизму. В подальшому створена мо-
дель лягла в основу історичної пам’яті про 
Велику Вітчизняну війну, яка виявилась са-
мим життєздатним міфом радянської доби. 

Ні розвал СРСР, ні усі проекти контрпам’яті 
часів перебудови і пострадянського періоду 
не змогли досягти його деконструкції. Саме 
тому, з точки зору як технологій створення 
історичної пам’яті, так і ідеологічно-пропа-
гандиської роботи, досвід Радянського Сою-
зу є надзвичайно актуальним об’єктом до-
слідження, який на сучасному етапі розвит-
ку історичної науки розроблений поверхово. 
Ця тематика отримала відносно ґрунтовне 
висвітлення лише в рамках дослідження 
Д. Бранденбурга, присвяченого ідеології на-
ціонал-більшовизму, тому зберігає значний 
евристичний потенціал [3, c.111]. 

Після нападу Третього рейху на СРСР 
перед радянськими ідеологами постала про-
блема негайного вирішення двох першочер-
гових задач:  

1. Переконати населення у неминучості 
перемоги Червоної армії. 

2. Досягти максимально можливої мобі-
лізації народних мас на безкомпромісну бо-
ротьбу з ворогом. 

Їх вирішення становило значну пробле-
му, тому що відношення населення до існу-
ючої політичної системи не було однорід-
ним навіть, в середовищі промислових робі-
тників, частина яких постраждала від попе-
редньої хвилі репресій. У випадку з селянст-
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вом, яке чудово пам’ятало колективізацію і 
голод 1932–1933 рр., взагалі спостерігалось 
вороже ставлення до влади і схильність роз-
цінювати війська вермахту як визволителів. 

Ситуацію погіршувала загальна обмеже-
ність радянської культури її жорсткий утилі-
таризм і канонізація положень марксизму-
ленінізму. Все це знайшло своє вираження у 
відповідних підходах до розуміння історії, 
яку почала розглядати з позицій мас [8, c.55]. 
В наслідок цього практично зникає персона-
лістика, властива дореволюційній політиці 
пам’яті, а під тиском партійного керівництва 
відбуваються зміни в загальній системі осві-
ти. Викладання історії задля формування на-
ціональної гордості і створення об’єктів для 
колективного наслідування починають роз-
глядати шкідливим. Їх замінює тлумачення 
минулого як процесу поступового, закономі-
рного розвитку [6, c.144]. Все це повністю 
відповідало гегелівській діалектиці, але було 
далеким від світосприйняття пересічних гро-
мадян. Окрім історичного матеріалізму, де-
формація суспільної пам’яті відбувалась під 
впливом інших чинників: 

По-перше, радянський варіант соціалізму 
мав радикальний футуристичний характер. 
Він створював проекцію суспільства від сьо-
годення в майбутнє, а минуле оцінював лише 
як «статистичний фон». Саме ця обставина 
стала причиною історичного нігілізму 1920-х 
– початку 1930-х років, розриву з дореволю-
ційною культурною традицією і формування 
негативного ставлення до героїко патріотич-
них образів минулого [9, c.35]. Як наслідок, 
акцент уваги суспільства змістився в сторону 
відносно нещодавніх подій, що забезпечи-
лось шляхом відбору фактів безпосередньо 
пов’язаних з історією марксизму і російсько-
го революційного руху. Решта «історичного 
горизонту» максимально ущільнювалась і 
перетворювалась на преамбулу 1917 року. 
Цей принцип і був покладений в основу но-
вих курсів історії СРСР створених на почат-
ку 1930-х років [6, c.153]. 

По-друге, після завершення громадянсь-
кої війни, радянська політика пам’яті спря-
мовувалась на «репресивне стирання» з ко-
лективної свідомості спогадів про попере-
дній режим. П.Кореннтон розглядав це яви-
ще як атрибут тоталітарних суспільств і ба-
чив його основний прояв у видалені з ужи-
вання, лексикону, що ніс у собі не бажаний 
мнемотичний зміст [14, c.60]. Мовні реформи 
1920-х років не просто провели межу між 

дореволюційною ерою і радянським часами, 
а здійснили відчуження молодих поколінь 
від традиційних текстів як засобу трансляції 
історичної пам’яті [9, c.37]. Довершувала 
цей процес боротьба з релігією, яка в умовах 
пережитків станового суспільства, так само 
створювала символічний простір на базі яко-
го формувалась уявлення про колективне 
минуле.  

Таким чином, індивід опинявся «віді-
рваним» від національно-історичного кон-
тексту, а формування патріотичних настроїв 
могло досягатись лише на основі положень 
марксизму-ленінізму. Саме тому інтернаціо-
налізм – боротьба за світову соціалістичну 
революцію була проголошена як пролетар-
ська «ерзац-батьківщина». В умовах грома-
дянської війни ця аберація спровокувала по-
тужне патріотичне піднесення, але по мірі 
того як «світова революція» перетворюва-
лась з класово-політичної цілі в складову 
радянської міфології, очевидною ставала її 
утопічність. Вже на передодні Другої світо-
вої війни проявилась відносно низька ефек-
тивність інтернаціоналізму як ідеологічного 
базису радянської ідентичності і патріотиз-
му. Його положення були абстрактними, за-
надто складними для масового сприйняття, а 
також не мали опори на історичну традицію. 
Очевидною була і неспроможність забезпе-
чити консолідацію суспільства в умовах 
тривалого, виснажливого військового конф-
лікту. Партійна еліта почала усвідомлювати 
цей факт вже в серединні 1930-х років коли 
вперше на офіційному рівні була визнана не 
можливість розбудови сильної держави без 
патріотичного виховання [6, c.153]. Парале-
льно з цим, свого апогею досягла ідеологіч-
на криза, обумовлена об’єктивним висна-
женням попередніх концепцій, а також ціл-
ковитим провалом політики пам’яті 1920–
1930-х рр. У результаті якої радянська ідео-
логія практично не могла мобілізовувати для 
своїх негайних потреб історичні образи і си-
мволіку. Все це спричинило початок посту-
пової реабілітації героїчної історії.  

Спочатку цей процес проявив себе через 
масову культуру кінця 1930-х – початку 
1940-х років. У художній літературі і кіне-
матографи стають популярним ряд історич-
них сюжетів, що видно на прикладі романів 
С. Бородіна, С. Сергєєва-Ценського і В. Со-
ловйова, а також таких кінострічок, як «Пет-
ро І», «Олександр Невський», «Богдан Хме-
льницький», «Суворов» [5, c.23,25]. Очевид-
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но, що в умовах розгортання Другої світової 
війни радянський уряд почав пошук компро-
місу між офіційною світоглядною доктри-
ною і елементами національного патріотиз-
му, які повертались до життя шляхом посту-
пового відновлення окремих сегментів доре-
волюційної історичної пам’яті.  

Напад Німеччини 22 червня 1941 року 
вніс свої корективи в цей процес. Вже на по-
чатковому етапі Великої Вітчизняної війни 
загальний ідеологічний курс СРСР різко змі-
нюється в сторону залучення в якості об’єд-
нуючих і мобілізуючих засобів образів і сим-
воліки минуло. В результаті відбулося відро-
дження пам’яті про російських національних 
героїв: О. Невського, Д. Донського, К. Мі-
ніна, Д. Пожарського, О. Суворова, М. Куту-
зова [3, c.133]. Кожна з наведених персоналій 
уособлювала окрему історичну епоху, які пе-
ретворювались у пласти пам’яті і за своїм 
змістом утворювали цілісний гомогенний 
ряд: війни Новгорода з шведськими і ліво-
нськими рицарями, протистояння Московсь-
кого князівства і Золотої орди, війни з Поль-
щею часів Смути 1598–1613 рр., розгром На-
полеона у Вітчизняній війні 1812 року явля-
ли собою приклади інтервенцій, які завжди 
закінчувались цілковитим розгромом ворога. 
Тому їх залучення не просто ставало базисом 
виникнення героїко-патріотичних настроїв 
серед солдатів Червоної армії і пересічних 
громадян, а й створювало враження невідво-
ротності поразки Третього рейху як історич-
ної закономірності. Їх відновлення відбулося 
не лише на рівні масової культури, воно охо-
пило державну комеморативну політику, 
пропаганду і безпосередньо саму історичну 
свідомість соціуму. 

В умовах війни Радянський Союз, звер-
таючись до минулого, перейшов до форму-
вання національної ідентичності, яка в свою 
чергу поєднувалась з радянським інтернаціо-
налізмом. Пропаганда використовувала оби-
два мотиви системно. При цьому національ-
ний вектор займав помітно менше місця у 
структурі ідеологічного дискурсу. Якщо роз-
глянути співвідношення маркерів радянсько-
го і національного патріотизму у пропаган-
дистських плакатах стане очевидно, що пи-
тома вага останніх незначна [12, c.56]. Проте 
інтерес становить не стільки їх чисельність, а 
композиційні, архітектонічні особливості і 
похідний від них ідеологічний зміст. Постаті 
О. Невського, Д. Донського, Д. Пожарського, 
К. Мініна, О. Суворова, М. Кутузова, Б. Хме-

льницького виникли як символічні елементи 
дискурсу вже у 1941 році і залишались його 
складовими до кінця війни. В переважній бі-
льшості випадків вони демонстрували пра-
вонаступництво більшовизму по відношен-
ню героїко-патріотичного минулого росій-
ського народу, а Червоної армії – його війсь-
кових традицій. Візуалізація цього ефекту 
досягалась шляхом зображення вище пере-
рахованих персоналій у бойових порядках 
червоноармійців, або їхньої подачі в системі 
з радянською символікою. В цьому відно-
шенні хрестоматійним є плакат Кукреніксів 
«Бьём мы здорово колем отчаянно – внуки 
Суворова, дети Чапаева» [7, c.11]. О. Суво-
ров і Д. Донський зображувались поруч з ге-
роєм громадянської війни В. Чапаєвим. За 
рахунок чого досягався своєрідний консен-
сус між радянським і дореволюційним пат-
ріотизмом. 

Окрім зазначеної персоналістики активно 
використовувались і більш абстрактні істори-
чні образи: давньоруської дружини і билин-
них богатирів. У першому і в другому випад-
ку вони ставали своєрідними засобом вира-
ження сили, мужності і воїнської доблесті 
Червоної армії. На прикладі такого засобу ві-
зуальної пропаганди як агітаційний плакат 
видно, що в них червоноармієць і билинний 
богатир подавались як тотожні за змістом по-
няття [7, c.121]. Інколи герої билин виступали 
як сторонні спостерігачі, символ предка, що 
пишається звитягами своїх нащадків [7, 
c.120]. З технічної точки зору епічна постать 
богатиря відігравала таку ж роль як і історич-
на персоналістика, але на відміну від неї іс-
нувала не на рівні дискурсу, а на рівні колек-
тивного несвідомого, тому мала значно гли-
бший пропагандистський ефект. 

Окремим вектором державної комемо-
ративної політики часів Другої світової вій-
ни було залучення до символічної боротьби 
персоналій і образів Великої Жовтневої ре-
волюції і громадянської війни 1917–1922 рр.. 
При цьому революційні здобутки 1917 року 
позиціонувались як видатне досягнення по-
переднього покоління. Задача нащадків зво-
дилась до необхідності його збереження в 
умовах війни з Німеччиною. В цьому відно-
шенні консолідація суспільства і формуван-
ня ідентичності досягалась на основі транс-
ляції пам’яті про В. Леніна, В. Чапаєва, 
С. Кірова, М. Фрунзе и ряд інших більшови-
цьких персоналій що за 25 років встигли пе-
ретворитись на складову нової світської ре-
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лігії, що пропонувалась населенню СРСР. 
Проте в кількісному відношенні вони суттєво 
поступались національним історичним сим-
волам.  

Радянська історична наука 1941–1945 рр. 
повністю слідувала тому ж курсу, що і про-
паганда. Переорієнтація від досліджень ре-
волюційних рухів і класової боротьби до ви-
вчення воєн і героїчної історії народів СРСР 
розпочалася ще у 1940–1941 рр. Після нападу 
Німеччини на Радянський Союз в якості ос-
новних тем наукових і популярних публіка-
цій остаточно закріпились: війни Новгорода 
з германськими агресорами, Лівонська війна 
1558-1583 рр., Північна війна 1700–1721 рр., 
боротьба Київської Русі з кочовиками, Вітчи-
зняна війна 1812–1814 рр. і Кримська війна 
1853–1856 рр. Сама ж історична наука впе-
рше перетворилась на ідеологічний інстру-
мент, що офіційно визнавалось на державно-
му рівні [4, c.27]. Українські історики в цьо-
му відношенні не стали виключенням із зага-
льних правил. З самих перших днів війни 
працівники Інституту історії України згорну-
ли роботу над своїми запланованими темами 
і приступили до публікації серії науково-
публіцистичних брошур за наступними на-
прямками: боротьба слов’янських народів з 
кочовиками; війни з німецькими агресорами 
ХІІ–XV ст.; Вітчизняна війна 1812–1814 рр.; 
війна зі Швецією 1700–1721 рр. [10, c.5]. 

На початковому етапі Великої Вітчизня-
ної війни як ніколи проявилось безпосереднє 
пропагандистське значення історичної науки. 
Вже під час оборони Києва із співробітників 
Інституту історії України і викладачів вищих 
навчальних закладів були сформовані спеціа-
льні лекторські бригади, що вели роботу із 
червоноармійцями у прифронтових районах. 
Аналогічну пропогандистську функцію вико-
нували музейні експозиції і похідні виставки 
[10, c.5]. Найпопулярнішим жанром історич-
ного твору стає науково-публіцистична бро-
шура. В евакуації Інститутом історії України 
була започаткована навіть окрема серія подіб-
них публікацій – «Наші великі». Вона при-
свячувалась таким українським національним 
героям як: Б. Хмельницький, М. Кривоніс, 
І. Богун, П. Сагайдачний, С. Палій, І. Гонта та 
інші [10, c.5].  

Окрім традиційних героїко-патріотич-
них мотивів історичною наукою СРСР роз-
роблялась і етатистська тематика спрямована 
на прославлення сильної державної влади. В 
зв’язку з цим виникає інтерес до часів 

Івана ІV Грозного, Петра І, Катерини ІІ, які 
так само перетворюються на частину диску-
рсу [4, c.27]. Якщо у 1920-х – 1930-х роках 
проваджувалась курс спрямований на розрив 
з дореволюційною державною традицією, то 
під час Великої Вітчизняної війни здійсню-
вались спроби встановлення правонаступ-
ництва радянської влади починаючи з часів 
Київської Русі. В цьому відношенні політика 
пам’яті СРСР стала практично тотожною 
практиці провідних європейських держав. 

Підчас становлення радянського патріо-
тизму часів Великої Вітчизняної війни від-
бувалась реанімація і більш складних мне-
мотичних образів, характерних для дорево-
люційної епохи. Практично одразу після на-
паду Німеччини 22 червня 1941 року на сто-
рінках преси, публічних мітингах і виступах 
державних осіб по радіо зазвучала теза про 
порушення фашистським вермахтом «свя-
щенных приделов нашей Родины». Месіан-
ська ідея «Священної Батьківщини», недо-
торканості і сакральності територій СРСР 
виявилися надзвичайно ефективними знаря-
ддями ідеологічної боротьби, які маркували 
Німеччину як джерело єресей і носія «абсо-
лютного зла», з яким ведеться «священна 
війна». В основі цього конструкту знаходив-
ся добре відомий ще з царської доби символ 
«Священної Русі». Він набув завершеної фо-
рми вже під час російсько-турецьких воєн 
XVIII ст. Е. Хоксбаум навіть вбачав наяв-
ність подібної абстракції в основі ідентично-
сті частини населення Російської імперії [11, 
c.80]. Так чи інакше, але в 1941–1942 роках 
відбулася його цілковита радянізації і поно-
влення в масовій свідомості. Аналогічний 
процес відбувався і з образом «Батьківщи-
ни», який у радянській пропаганді набував 
антропоморфного характеру і тлумачився як 
«жінка-мати», що одночасно виступала і як 
жертва, і як заклик до боротьби. Тут ми ба-
чимо чітку паралель з війною 1812 року, що 
займала чи не центральне місце у політиці 
пам’яті СРСР. Навіть сам термін «Велика 
Вітчизняна війна», що почали вживати по 
відношенню до радянсько-німецького про-
тистояння з 3 липня 1941 року, являвся час-
тиною сконструйованої історичної пам’яті. 
Лише за однією своєю формою він проводив 
паралель з розгромом непереможної армії 
Наполеона і героїко-пат-ріотичним підне-
сенням 1812–1814 рр. 

У цьому контексті абсолютно логічним 
виглядає часткове відродження панславізму, 
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в першу чергу ідей про загальнослов’янське 
братство, яка дуже добре резонувала з радян-
ським інтернаціоналізмом і одвічної бороть-
би слов’янства з германцями. Цей вектор 
знаходив своє втілення практично у всіх фо-
рмах пропаганди від агітаційного плаката до 
офіційних державних заходів самим масшта-
бним з яких став «Загальнослов’янський мі-
тинг» який відбувся 9 квітня 1943 року у Мо-
скві. На ньому прославлялось «бойова єд-
ність» слов’ян і звучали заклики до продов-
ження безкомпромісної боротьби з «німець-
кими поневолювачами»[5, c.130]. 

Радянський проект пам’яті 1941–1945 рр. 
і похідне від нього героїко-патріотичне підне-
сення стали результатом привласнення існу-
ючою владою старих образів, схем і концеп-
цій, відпрацьованих ще в ідеологічній прак-
тиці Російської імперії. В наслідок чого утво-
рився достатньо специфічний конструкт іден-
тичності, який складався з наступних рівнів: 

1. Радянської наднаціональної соціаліс-
тичної ідентичності. 

2. Героїко-патріотичної історичної па-
м’яті, що тяжіла до націоналізму. 

3. Рівня трансцендентних образів: уяв-
лень про «священну Батьківщину», «Батькі-
вщину-Мати» і «священну війну». 

Бранденбург Д. вважав це явище резуль-
татом русоцентристської ідеології, яка поча-
ла формуватися ще в 1930-х роках. На нашу 
думку, русифікація масової культури стала 
лише побічною дією [3, c.152]. Радянські іде-
ологи не мали часу для розробки альтернати-
вних моделей минулого, окрім цього в умо-
вах розриву з дореволюційними традиціями 
ця задача були складною і з технічної точки 
зору. Не зважаючи на майже національну 
полеміку Е. Ярославського і О. Щербакова та 
інших ідеологів початку 1940-х років, радян-
ську політику пам’яті не можна назвати ро-
сійською, оскільки прив’язка історичної си-
мволіки дискурсу відбувалось не до націона-
льного, а до радянського контексту. В ре-
зультаті в процесі війни постаті А. Невсь-
кого, Д. Донського, К. Мініна, Д. Пожарсько-
го, А. Суворова, М. Кутузова вийшли далеко 
за межі російського культурного простору, 
але навіть вони поступово зникають з держа-
вної пропаганди в кінці війни з Німеччиною. 

Період між 1941–1945 рр. став часом 
своєрідного ідеологічного послаблення яке 
дозволило звернутись до консолідуючої сили 
минулого, але мало і небажані наслідки. Од-
ним з яких була часткова реанімація дорево-

люційних підходів до написання і розуміння 
історії, які продовжували не відповідати офі-
ційній державній світоглядній доктрині. В 
результаті для перших повоєнних років зви-
чним явищем стали негативні відзиви пар-
тійних органів про роботу Інституту історії і 
інших науково дослідних установ. 

З огляду на все вищесказане першочер-
гове значення має наступне питання: «Як та-
ка масштабна реанімація пам’яті виявилась 
можливою?». Мова йде про здатність суспі-
льства відтворювати минуле, яку Я. Ассман 
протиставляв здатності запам’ятовувати [1, 
c.42]. Протягом понад 20-ти років всі істори-
чні елементи героїко-патріотичної традиції 
Російської імперії перебували у забутті, але 
«як по команді» всі вони були поновлені у 
радянській колективній свідомості. Цю об-
ставину не можна пояснити з точки зору бли-
скучої організації пропагандистської роботи. 
Швидше за все суть феномену полягає не в 
історичній, а в колективній пам’яті як 
об’єктивного атрибута соціальної групи. На 
нашу думку, саме вона зберігала складові до-
революційного патерну минулого і в умовах 
зовнішньої стимуляції змогла його відновить. 
Також, валідним є і психоаналітичний підхід 
до проблеми. Тобто радянська влада спрово-
кувала витіснення усіх історичних уявлень, 
що їй суперечили у колективне несвідоме, де 
вони й існували до свого поновлення під час 
Великої Вітчизняної війни. В обох випадках 
вся риторика партійних ідеологів була просто 
стимулом зовнішнього середовища. Все це 
доводить здатність групи не лише формувати 
власну пам'ять, а і «затримувати» раніше 
нав’язані моделі минулого. 

Які наслідки проект пам’яті часів Вели-
кої Вітчизняної війни мав для радянського 
суспільства? З одного боку, він забезпечив 
необхідну консолідацію і патріотичний під-
йом, з іншого, не створив механізму адапта-
ції дореволюційного минулого сучасному 
світосприйняттю. Уся залучена до дискурсу 
історична символіка вилучалась з націона-
льного або імперського культурних контекс-
тів і не отримувала остаточної інтеграції в 
радянській колективній свідомості. Образи 
О. Невського, Д. Донського, Д. Пожарського, 
К. Мініна, О. Суворова, М. Кутузова так са-
мо як і інших національних героїв, мали су-
то інструментальне значення. Воно обмежу-
валось формуванням ідентичності і патріо-
тичних настроїв. Разом з цим очевидним був 
їх апріорний конфлікт з радянською дійсніс-
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тю шляхи вирішення якого ніхто не шукав. 
Таке привласнення не могло бути абсолют-
ним. В результаті для населення СРСР хара-
ктерною ознакою стала подвійна ідентич-
ність, а саме: радянсько-інтернаціональна і 

національна, які утворювали у суспільній 
свідомості дві окремі ламінарні структури 
[2, c.48]. Нестабільність подібного конструк-
ту в повній мірі довели часи перебудови і 
розпаду Радянського Союзу. 
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ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАПАСУ В УКРАЇНІ (1944–1950 рр.) 
 

Автор статті розглядає діяльність кафедр військово-медичної підготовки медичних 
вузів, розташованих на території України, щодо підготовки офіцерів медичної служби запа-
су у перші післявоєнні роки. 
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ки, офіцери медичної служби запасу, підготовка, студенти. 
 

Пирогов М.І. у роботі “Начала военно-
полевой хирургии” зазначав, що: “Війна – це 
травматична епідемія” [5, с. 243], маючи на 
увазі під цим виразом те, що під час великих 
війн не буде вистачати лікарів для своєчас-
ного надання медичної допомоги. У роки 
Другої світової війни в ряди Червоної армії 
значну кількість лікарів було призвано з за-
пасу і саме на їх плечі ліг основний тягар ро-

боти по наданню медичної допомоги пора-
неним та хворим. Начальник Головного вій-
ськово-санітарного управління Червоної ар-
мії Є.І. Смірнов говорив: “Вітчизняна війна 
пред’явила до медичних працівників над-
звичайно високі вимоги. Вона вимагала від 
кожного лікаря, працюючого на фронті і в 
тилу, гарної теоретичної медичної підготов-
ки, широкого лікарського кругозору та висо-
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ких клінічних навичок в роботі”. За роки Ве-
ликої Вітчизняної війни медичними праців-
никами було повернуто в діючу армію 72,3% 
поранених та 90,6 % хворих солдат і офіце-
рів, а це майже 17 мільйонів чоловік [6, 
с.117]. Наведені цифри показують значення 
медичних працівників у досягненні перемоги 
у війні, тому будь-якій армії потрібна медич-
на служба, основою якої є кваліфіковані ме-
дичні кадри.  

Метою статті полягає у висвітленні іс-
торичного досвіду підготовки офіцерів ме-
дичної служби запасу у перші повоєнні роки 
та проведення аналізу діяльності кафедр вій-
ськово-медичної підготовки медичних вузів 
розташованих на території України.  

Участь СРСР у війні та її результати ви-
значили подальшу потребу держави у війсь-
кових кадрах в тому числі і військово-
медичних. 13 квітня 1944 року Рада народних 
комісарів СРСР прийняла Постанову “Про 
військову підготовку студентів у вищих на-
вчальних закладах”, яка зобов’язувала Народ-
ний комісаріат оборони СРСР до першого ли-
пня 1944 року створити у вищих навчальних 
закладах військові кафедри та укомплектува-
ти їх викладачами [1, арк.136]. Виконуючи 
рішення Постанови, 24 червня 1944 року ви-

дано наказ Союзного комітету зі справ вищої 
школи при Раді народних комісарів СРСР та 
Головного союзного санітарного управління 
Червоної армії “Про військово-медичну під-
готовку студентів вищих медичних навчаль-
них закладів”. Завданням військово-медичної 
підготовки було дати студентам необхідні 
знання та навички для виконання ними після 
закінчення навчального закладу обов’язків 
молодшого лікаря полку та ординатора 
польових медичних установ [2, арк.157]. Ко-
нтроль за виконанням та координацією про-
ходження військово-медичної підготовки по-
кладався на начальників кафедр ВМП. 

На підставі цих керівних документів у 
всіх медичних, фармацевтичних та стомато-
логічних інститутах на базі кафедр загально-
військової та воєнно-санітарної підготовки 
були сформовані кафедри військово-медич-
ної підготовки (далі – ВМП), на яких з пер-
шого вересня 1944 року розпочато викла-
дання військових та спеціальних військово-
медичних дисциплін студентам усіх курсів. 
Наказом було затверджено спеціальну про-
граму військово-медичної підготовки, кіль-
кість годин відведених планом для студентів 
медичних інститутів за курсами подано у 
табл. 1 [2, арк.157]. 

Таблиця 1 

Спеціальна програма військово-медичної підготовки для студентів медичних ВНЗ 
(станом на 1 вересня 1944 року) 

№ 
п/п Дисципліни Всього 

год. 2 курс 1-й таб 
збір 4 курс 2-й таб 

збір 5 курс 

1 Загальновійськова підготовка 242 42 182   18 
2 Спеціальна підготовка по ка-

федрі ВМП 
232  18 60 100 54 

3 Спеціальна підготовка по ін-
шим кафедрам 

376   60 100 216 

 Всього 850 42 200 120 200 288 
 

Студенти фармацевтичних і стоматологі-
чних інститутів вивчення військово-медич-ної 
підготовки розпочинали на першому курсі. 

В ході занять з загальновійськової підго-
товки студенти отримували знання необхідні 
для розуміння поняття ведення бойових дій 
частин. Вони вивчали: тактику, стройову та 
вогневу підготовку, зв’язок, інженерну спра-
ву та організацію родів військ. Іспит з зага-
льновійськової підготовки студенти складали 
після проходження першого літнього табір-
ного збору, який проводився зі студентами 
медичних інститутів після другого курсу на-
вчання, а стоматологічних та фармацевтич-
них вузів після першого курсу [2, арк.158]. 

Спеціальна підготовка проводилася не 
лише на кафедрах військово-медичної підго-
товки, а й на інших кафедрах вузів. Безпосе-
редньо на кафедрах ВМП проводились за-
няття з організації тактики медичної служби, 
санітарному і хімічному захисту та патології 
і терапії отруйних речовин, засобах хімічної 
зброї та протидії отруйним речовинам, ме-
дичної статистики та військово-лікарської 
експертизи. Дисципліни спеціальних циклів 
вивчалися на однорідних відповідних кафед-
рах [3, арк.200]. 

На новостворені кафедри ВМП також 
покладалося завдання проводити зі студен-
тами першого та другого курсів заняття з фі-
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зичної культури (гімнастики, плавання, ру-
копашного бою та лижної підготовки) по дві 
години на тиждень у поза навчальний час.  

Слід відмітити, що на території України 
на перше вересня 1944 року нараховувалося 
сім медичних інститутів (Вінницький, Дніп-
ропетровський, 1-й Київський, Львівський, 
Одеський, Сталінський та Харківський), три 
фармацевтичних (Дніпропетровський, Оде-
ський та Харківський) і два стоматологічних 
(Київський та Харківський). Однак, ще у 
серпні 1944 року Наркомат охорони здоров’я 
звернувся до Ради Народних Комісарів УРСР 
з проханням поновити діяльність 2-го Київ-
ського медичного інституту з передислокаці-
єю його в місто Чернівці, де є необхідні умо-
ви для розміщення та забезпечення повно-
цінної діяльності вищого медичного навча-
льного закладу. Постановою № 1360 від 20 
жовтня 1944 року Раднарком УРСР дозволив 
Наркоматі охорони здоров’я поновити діяль-
ність 2-го Київського медичного інституту та 
передислокувати його в м. Чернівці. Набір 
студентів на перший курс 1944–1945 навча-
льного року для Чернівецького медінституту 
у кількості 250 осіб провів у Києві Перший 
Київський медичний інститут, ще 50 осіб на-

брали з місцевого населення та поранених, 
які лікувались у військових шпиталях, роз-
ташованих у Чернівцях. Решта курсів інсти-
туту (2, 3 та 4) комплектувалися до березня 
1945 року переведенням студентів з інших 
медичних вузів Радянського Союзу [7]. 

1 жовтня 1944 року, через два місяці пі-
сля звільнення Львова з-під німецької окупа-
ції, розпочався новий навчальний рік у 
Львівському державному медичному інсти-
туті. В обох вузах було сформовано кафедри 
ВМП та розпочато підготовку офіцерів ме-
дичної служби запасу. 6 жовтня 1945 року 
засновано Станіславський державний меди-
чний інститут та кафедру військово-медич-
ної підготовки в ньому [8]. Отже, до кінця 
1945 року число кафедр ВМП в Україні зро-
сло до чотирнадцяти. 

Слід відмітити, що з 1945 року медичні 
вузи переведено на шестирічні терміни на-
вчання, а стоматологічні та фармацевтичні 
інститути на п’ятирічні.  

Кількість студентів медичних вузів, які 
підлягали проходженню військово-медичної 
підготовки у 1945–1946 навчальному році 
наведено у табл. 2 [4, арк. 4]. 

Таблиця 2 

Кількість студентів медичних ВНЗ, які підлягали навчанню на кафедрах  
військово-медичної підготовки (станом на 1945–1946 навч. рік) 

№ 
п/п Назва інституту І курс ІІ 

курс 
ІІІ 

курс 
VІ 

курс 
V 

курс 
Всьо-

го 
З них 
чол. 

1 Київський медичний 975 890 - 551 540 2956 350 
2 Харківський медичний 692 962 - 653 741 3048 481 
3 Одеський медичний 735 886 635 556 425 3237 244 
4 Дніпропетровський медичний 691 272 - - 371 1334 19 
5  Львівський медичний 481 461 27 155 - 1224 185 
6  Вінницький медичний 426 400 - 152 159 1137 139 
7 Чернівецький медичний 298 306 - 121 88 813 136 
8 Сталінський медичний 362 402 329 220 257 1570 135 
9  Станіславський медичний 288 94 59 - - 441 123 
10 Київський стоматологічний 199 170 - - - 369 44 
11 Харківський стоматологічний 160 203 61 130 - 554 20 
12 Харківський фармацевтичний 129 290 52 50 - 521 3 
13 Дніпропетровський фармаце-

втичний 
153 303 76 80 - 612 - 

14 Одеський фармацевтичний 119 118 78 - - 315 8 
 Всього 5708 5757 1317 2668 2581 18031 1887 
 

З таблиці видно, що студентів-чоловіків 
було лише 10,5 % (1887 чол.). 

Перед початком занять з військово-ме-
дичної підготовки усі студенти обов’язково 
проходили медичне обстеження на предмет 
придатності до військової служби та занять з 
фізичної і стройової підготовки. Аналіз ре-

зультатів медичного обстеження студентів 
вузів у 1945–1946 навчальному році свідчить: 
придатними визнано – 91,2%, непридатними 
– близько 9%. Серед чоловіків придатними 
визнано – 1322 студентів (70% від загальної 
чисельності) [3, с.185]. 

Викладацький склад кафедр військово-
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медичної підготовки, їх чисельність та не-
комплект на початок 1945–1946 навчального 

року подано у табл. 3 [4, арк.5]. 
Таблиця 3 

Кількісно-якісна характеристика викладацького складу кафедр  
військово-медичної підготовки (станом на початок 1945–1946 навч. рік) 

№ 
п/п Посади передбачено 

штатом в наявності некомплект 

1 Начальник кафедри 14 13 1 
2 Начальник навчальної частини 10 10 - 
3 Старший викладач 64 46 18 
4 Викладач 90 70 20 
 Всього 178 139 39 

 

Слід відмітити, що посада начальника на-
вчальної частини в штаті кафедри ВМП вводи-
лася лише за наявності в вузі більше 500 студе-
нтів, які проходили навчання з військово-
медичної підготовки. Некомплект викладачів в 
основному складав з фахівців фізичної культу-
ри. Начальник кафедри військово-медичної під-
готовки Сталінського медичного інституту був 
призначений на посаду в лютому 1946 року [4, 
арк. 5]. 

Наказом Всесоюзного Комітету по Справах 
вищої школи при РНК СРСР та Головного 
управління всеобучу НКО СРСР від 26 грудня 
1945 року № 637/144 “Про навчально-методич-
ну документацію військових кафедр вузів” було 
затверджено типові форми навчально-мето-
дичної документації [3, арк. 153]. Усі кафедри 
ВПМ з другого півріччя 1945–1946 навчального 
року відпрацювали кафедральну навчально-
методичну документацію відповідно до встано-
влених вимог. 

25 березня 1946 року народний комісаріат 
охорони здоров’я УРСР було перейменовано у 
Міністерство охорони здоров’я УРСР. У червні 
1947 року МОЗ УРСР видано наказ “Про по-
кращення військової підготовки студентів ме-
дичних вузів”. Основна увага в наказі приділя-
лася: розширенню кафедр ВМП та їх оснащен-
ню комплексним навчальним та військово-
медичним майном; удосконаленню викладаць-
кого складу та покращенню рівня навчально-
методичної роботи; розгортанню науково-
дослідної роботи з оборонної тематики на ка-
федрах ВМП та суміжних кафедрах; підвищен-
ню рівня навчальної дисципліни студентів; 
розширенню оборонно-масової та спортивно-
секційної роботи [3, арк.8]. 

4 липня 1947 року відбулося засідання Ко-
легії Міністерства охорони здоров’я УРСР на 
якому було заслухано та обговорено доповіді 
директорів медичних інститутів та начальника 
Відділу військової підготовки Управління ме-
дичними навчальними закладами Міністерства 

охорони здоров’я УРСР про стан військо-
во-медичної підготовки в медичних вузах. 
Начальник Відділу військової підготовки 
полковник медичної служби Д.К. Васюта у 
своїй доповіді проаналізував діяльність 
кафедр ВМП у медичних вузах та їх ви-
кладацький склад. Доповідач зазначив, що 
на початку 1946–1947 навчального року 
серед викладачів 28 % не мали вищої осві-
ти, 10 % не відповідали вимогам до викла-
дачів, тому на протязі навчального року 
було замінено 39 викладачів зі 173. Висту-
паючий відмітив, що в Україні не має 
центру удосконалення викладацького 
складу кафедр ВМП та суміжних кафедр, 
які викладають студентам розділи військо-
вої медицини. Полковник Д.К. Васюта за-
уважив, що на більшості кафедр відсутній 
спортивний інвентар, п’ять вузів не мають 
спортивних залів, звернув увагу і на неза-
довільне відвідування студентами занять з 
фізичної підготовки. 

Аналізуючи характеристику виклада-
цького складу на кінець навчального року 
відмітив, що військові академії закінчили – 
13,8% чоловік, вищі навчальні заклади – 
69% викладачів та середні навчальні за-
клади – 17,2% [3, арк.20]. 

Отже, на початок 1947–1948 навчаль-
ного року на кафедрах військової підгото-
вки було 82,8% викладачів з вищою осві-
тою, тоді як у 1946–1947 навчальному році 
лише 72%.  

Зі 104 офіцерів-викладачів за військо-
вими званнями було: генералів – 2 (1,9%); 
полковників – 18 (17,3%); підполковників 
– 33 (31,7%); майорів – 31 (29,8%); капіта-
нів – 9 (8,7%); старших лейтенантів – 9 
(8,7%); лейтенантів – 2 (1,9%) [3, 10]. От-
же, вищого офіцерського складу – 2%, ста-
рших офіцерів – 78,6% та молодших офі-
церів – 19,4%. За стажем служби в армії: 
до 10 років – 37,7%; від 10 до 20 років – 
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44,2%; більше 20 років – 8,1%. За досвідом ро-
боти в вузі: до 2 років – 47,5%; до 5 років – 
23,6%; до 10 років – 14,6%; до 15 років – 16,8%; 
понад 15 років – 17,5% [3, арк.11]. 

З наведених даних видно, що понад 70% 
викладачів кафедр ВМП працювали в навчаль-
них закладах до 5 років. Це були молоді, перс-
пективні викладачі, які прагнули до удоскона-
лення своїх спеціальних і професійних знань та 
навичок. Лише за 1947–1948 навчальний рік ви-
кладацьким складом було виконано 17 науково-
дослідних робіт. Чотири офіцери-викла-дачі за-
хистили кандидатські дисертації [3, арк.133].  

Методичне керівництво викладання ком-
плексу військово-медичних дисциплін в інсти-
тутах здійснювало методичне бюро з військово-
медичної підготовки, яке було при всіх медич-
них вузах в УРСР. За 1946–1947 навчальний рік 
в медичних вузах було проведено 72 засідання 
методичного бюро, на яких було розглянуто 
понад 300 методичних питань [3, арк.12]. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я від 
6 грудня 1946 року № 435 з метою покращення 
методичного керівництва військово-медичною 
підготовкою в медичних та фармацевтичних 
вузах, інститутах удосконалення лікарів та се-
редніх медичних навчальних закладах УРСР 
при міністерстві створено Центральне методич-
не бюро у складі 24 чоловік. В обо-в’язки бюро 
покладалося розгляд та прийняття рішення з 
тематичних планів і методичних розробок про-
грам дисциплін військово-медичної підготовки 
медичних та фармацевтичних вузів з подаль-
шим прийняттям рішення на затвердження Мі-
ністром охорони здоров’я УРСР. Головою Цен-
трального методичного бюро було призначено 
полковника медичної служби Д.К. Васюту [2, 
арк.142–143]. 

Наказами Вищої освіти СРСР та Голови 
Всесоюзного комітету по справам фізичної 
культури та спорту при Раді Міністрів СРСР від 
18 листопада 1947 року за №1690/1174 та Міні-
стерства охорони здоров’я СРСР № 70 від 6 лю-
того 1948 року “Про виділення самостійних ка-

федр та курсів лікувальної фізкультури та 
фізичного виховання” фізична культура 
була виведена зі складу кафедр ВМП. Од-
нак, створювані нові кафедри фізичного 
виховання вважалися суміжними до ка-
федр ВМП, які надавали їм різноманітну 
допомогу, особливо на етапі формування 
[3, арк.192]. 

Слід відмітити, що у період 1945–1948 
років у зв’язку з відміною проведення на-
вчальних зборів (пов’язано з відбудовою 
держави) випускникам вузів по закінчен-
ню навчання з військово-медичної підго-
товки та успішного складання комплекс-
ного державного іспиту присвоювалось 
військове звання “сержант запасу” та ви-
давалося посвідчення встановленої форми. 
Випускники медичних вузів чоловічої ста-
ті після проходження навчання з військо-
во-медич-ної підготовки звільнялися від 
призову на строкову військову службу. У 
1949 році вперше випускникам медичних 
вузів наказом Міністра оборони СРСР бу-
ло присвоєно первинне офіцерське війсь-
кове звання “молодший лейтенант запасу”. 
Слід відмітити, що перші повноцінні збори 
у військах зі студентами чоловічої статі 
були проведені лише у 1951 році. 

З 1948–1949 навчального року війсь-
кова підготовка студентів медичних вузів 
була організована згідно наказу Міністерс-
тва вищої освіти СРСР та начальника Го-
ловного військово-медичного управління 
Збройних Сил СРСР № 417/110 від 30 тра-
вня 1948 року. Наказом внесено зміни в 
навчальні програми військово-медичної 
підготовки, а саме збільшено кількість на-
вчальних годин, які викладалися на кафед-
рах ВМП та зменшено на суміжних кафед-
рах. Кількість годин, які викладалися на 
кафедрах військово-медичної підготовки 
та суміжних кафедрах (без табірних збо-
рів), а також зміни у їх кількості подано у 
табл. 4 [3, арк.190]. 

Таблиця 4 

Зміни, внесені до навчальних програм з військово-медичної підготовки  
(станом на вересень 1948 року) 

Кафедри ВМП Суміжні 
кафедри 

 
№ 
п/п 

 
Вузи 

Загальна 
кількість 
годин на 

ВМП 
Було 
год 

Стало 
год 

Було 
годин 

Стало 
годин 

1 Медичні інститути 450 174 246 276 204 
2 Стоматологічні інститути 360 192 220 168 140 
3 Фармацевтичні інститути 360 222 248 138 122 
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Таким чином, проаналізувавши історію 
підготовки офіцерів запасу в Україні у перші 
післявоєнні роки можна зробити висновок, що 
підготовка лікарів та провізорів запасу здійс-
нювалася у всіх медичних та фармацевтичних 
вузах України на кафедрах військово-медичної 
підготовки згідно затверджених спеціальних 
навчальних програм. Роботою кафедр військо-
во-медичної підготовки керував Відділ війсь-
кової підготовки Управління медичними на-
вчальними закладами Міністерства охорони 
здоров’я УРСР. Випускникам 1945–1948 років 
по закінченню вузів присвоювалося військове 

звання “сержант запасу” та видавалося по-
свідчення встановленої форми. Військове 
звання “молодшого лейтенанта” присвою-
валося лише після проходження збору у 
військах. З 1949 року випускникам медич-
них, фармацевтичних та стоматологічних 
інститутів присвоювались офіцерські вій-
ськові звання “молодших лейтенантів за-
пасу”. Випускники вузів за результатами 
проходження військово-медичної підгото-
вки, успішної здачі державних іспитів та 
позитивної атестації призначалися на від-
повідні посади в Збройні Сили СРСР. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІЙСКОВОГО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇН 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ “ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ” 

(воєнно-історичний огляд подій кінця ХХ – початку ХХІ ст.) 
 

У статті з історичного погляду висвітлено умови та фактори, які обумовлювали ви-
трати краї-партнерів та країн-членів НАТО на військові потреби. З’ясовано, що в умовах 
припинення блокового протистояння між Заходом та Сходом гонка озброєнь набула нових 
форм та методів. На підставі проведеного аналізу автором обґрунтовано припущення, що 
воєнні витрати країн-партнерів та країн-членів НАТО негативно позначились на світовій 
фінансовій системі та спричинили її кризу. 

Ключові слова: військово-промисловий комплекс, витрати на озброєння, сучасні викли-
ки та загрози, співробітництво з НАТО. 
 

Закінчення “холодної війни” обумовило 
перед країнами НАТО потребу переглянути 
виклики і загрози у воєнній сфері по-новому, 
з урахуванням того, що після розпуску Орга-
нізації Варшавського договору (далі – ОВД) 
та розпаду СРСР значна кількість озброєння 
та військової техніки стала належати краї-

нам, що знаходились у процесі свого держа-
вотворення. Враховуючи непросту з точки 
зору європейської безпеки геополітичну си-
туацію, що склалося наприкінці ХХ ст., Ор-
ганізація Північноатлантичного договору 
(далі – НАТО) запропонувала колишнім чле-
нам ОВД розвивати співробітництво у воєн-
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ній сфері на основі спільних інтересів. Знач-
ною мірою цьому сприяла реалізація поло-
жень нової Стратегічної концепції Організа-
ції Північноатлантичного договору, яка була 
прийнята у Римі в грудні 1991 р. Зміст вище-
зазначеного документа передбачав розвиток 
політичного діалогу та співробітництва 
НАТО з країнами, що утворились в результа-
ті розпаду СРСР та розпуску ОВД [7, с.119]. 
Зазначимо, що більшість колишніх країн-
членів ОВД ще на початку свого державо-
творення офіційно повідомили світове спів-
товариство про свої наміри приєднатись до 
НАТО. На прикладі першої хвилі колишніх 
країн-членів ОВД, які приєднались до НАТО 
в 1999 році відмітимо, що офіційна заява про 
намір приєднатись Угорщини до НАТО була 
зроблена міністром МЗС країни 20 січня 
1990 р. [9, арк.19]. Стосовно Польщі, то ко-
лишній президент Росії не заперечував щодо 
її намірів приєднатися до НАТО в серпні 
1993 р. [2, с. 108], а Чехія на офіційному рівні 
проінформувала НАТО про намір стати чле-
ном Альянсу в квітні 1993 р. [1, арк. 154]. 
Таким чином, можна констатувати, що на 
початку 90-х років ХХ ст. склались історич-
но сприятливі умови для розвитку військово-
го співробітництва між НАТО та його воро-
гами часів “холодної війни”. Разом з тим, че-
рез різні обставини як на політичному рівні 
(Росія намагалась не допустити розширення 
та наближення НАТО до її кордонів), так і 
суто військовому (збройні сили колишніх 
країн-членів ОВД не були взаємосумісними 
зі збройними формуваннями НАТО), приєд-
нання цих країн до НАТО можливо було ли-
ше після реформування збройних сил та вій-
ськово-промислового комплексу (далі – 
ВПК).  

Значною мірою процесу реформування 
сприяли програми військового співробітниц-
тва, які розроблялись та фінансувались 
НАТО починаючи з 1991 р. Головним чином, 
на початку 90-х років ХХ ст. програми війсь-
кового співробітництва НАТО були спрямо-
вані на зменшення воєнних загроз та допо-
могу у реформуванні воєнної організації кра-
їн, що утворились в результаті розпуску ОВД 
та розпаду СРСР. Зокрема, в результаті реа-
лізації положень створеної за ініціативи 
НАТО в грудні 1991 р. Ради Північноатлан-
тичного співробітництва (далі – РПАС) та 
запровадженої в січні 1994 р. програми 
“Партнерство заради миру” (далі – ПЗМ), 
колишні країни-члени ОВД набули статусу 

країн-партнерів НАТО, що дало змогу їм 
змогу поглибити співробітництво у воєнній 
сфері. Найбільш важливими напрямами вій-
ськового співробітництва в рамках ПЗМ бу-
ли: утилізація надлишкового озброєння, ре-
формування ВПК країн-партнерів та досяг-
нення взаємосумісності з військовими фор-
муваннями збройних сил країн НАТО. Про 
еволюцію військового співробітництва свід-
чить той факт, що з 1994 р. країни-партнери 
почали брати участь у практичних заходах 
військового співробітництва з НАТО (підго-
товка особового складу, спільні навчання та 
участь в миротворчих операціях). Узагаль-
нюючи вищевикладене, можна прийти до 
обґрунтованих висновків, що питання роз-
ширення НАТО за рахунок колишніх країн-
членів ОВД, а згодом країн-партнерів, було 
лише питанням часу.  

Економічний вимір вищезазначеного 
розвитку історичних подій варто розглянути 
в контексті тих змін, які були пов’язані з ви-
робництвом озброєння та військової техніки, 
станом військово-промислового комплексу 
та іншими витратами країн-партнерів на вій-
ськові цілі. Слід також зазначити, що в 90-х 
роках ХХ ст. реформування ВПК країн-
партерів було пріоритетним напрямом дія-
льності як для НАТО, так і для більшості 
країн-партнерів. Це пов’язано з тим, що в 
умовах припинення блокового протистояння 
ВПК колишніх країн ОВД був зайвим тяга-
рем для економіки цих країн. Іншими сло-
вами, не було потреби у виробництві та об-
слуговуванні такої кількості ОВТ, як це було 
за часів “холодної війни”. Більш того, проду-
кція ВПК країн-партнерів була орієнтована 
на виробництво радянських зразків ОВТ, що 
не давало змоги збройним силам країн-
партнерів брати повноцінну участь у миро-
творчих (ста-білізаційних) операціях НАТО.  

Запровадження у липні 1994 р. США так 
званої Варшавської ініціативи (відповідно до 
якої країни Центральної та Східної Європи 
отримували з бюджету США значні фінан-
сові субсидії на реалізацію заходів партнерс-
тва з НАТО) якісно позначилось на зброй-
них силах країн-партнерів [3, арк.58]. Зокре-
ма, завдяки цій фінансовій ініціативі, зброй-
ні сили країн-партнерів змогли прискорити 
процес реформування ВПК та досягти окре-
мих стандартів НАТО при виробництві (мо-
дернізації) власних зразків ОВТ. Зазначимо, 
що упродовж 1990–1999 років європейські 
члени НАТО надали 47 млрд. дол. США до-
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помоги країнам Центральної та Східної Єв-
ропи, а пострадянські країни отримали 35 
млрд. дол. США [8, с.357]. В рамках фонду 
Варшавської ініціативи в 1996 р. для України 
була передбачена фінансова допомога в роз-
мірі 10 млн. дол. США [4, арк.54]. Вищеза-
значена фінансова підтримка заходів парт-
нерства, що була спрямована на реформу-
вання ВПК країн-партнерів носила систем-
ний характер, що й обумовлювало її ефекти-
вність. Таким чином, в результаті реалізації 
положень партнерства з НАТО в 90-х роках 
ХХ ст. були створені всі необхідні умови для 
реформування ВПК країн-партнерів з ураху-
ванням потреб виробництва та комплекту-
вання країн-партнерів озброєнням та війсь-
ковою технікою за стандартами НАТО.  

З іншого боку, значна фінансова допомо-
га Альянсу, яка надавалась країнам-партне-
рам на реформування ВПК та на закупку 
ОВТ, по суті, ставала джерелом прибутків 
для компаній-виробників військової продук-
ції за стандартами НАТО. Такий стан справ 
сприяв розвитку ВПК країн НАТО та ство-
рював штучні економічні умови для гонки 
озброєнь в умовах відносної воєнно-
політичної стабільності 90-х років ХХ ст. Ра-
зом з тим, з метою створення сприятливих 
економічних умов для реформування воєнної 
організації, країни-партнери на особливих 
умовах безкоштовно отримували від країн 
НАТО озброєння та військову техніку, рег-
ламентне обслуговування якої здійснювалось 
вже за їх рахунок. При цьому потрібно відмі-
тити, що насамперед йдеться про зразки 
ОВТ, які технічно застаріли, а отже потребу-
вали витрат на модернізацію. З цього приво-
ду варто відмітити, що навігаційна система 
НАТО – Link-11, (розробка 70-х років ХХ 
ст.) була запропонована для постановки на 
озброєння країнам-партнерам наприкінці 90-
х років ХХ ст.  

Таким чином, під впливом політичних 
чинників та завдяки фінансовій підтримці 
НАТО, країни-партнери замінювали ОВТ ра-
дянського виробництва на інші зразки озбро-
єння, що були вироблені за стандартами 
НАТО. Такий стан справ став результатом 
успішної зовнішньої політики США в краї-
нах Центральної та Східної Європи, що дало 
змогу компаніям-виробникам озброєння кра-
їн НАТО розширити ринки реалізації своєї 
продукції в європейському регіоні та отри-
мати значні прибутки.  

Теоретично, реформування ВПК країн-

партнерів мало би відбуватись з урахуван-
ням інтересів всіх учасників цього процесу, 
однак на практиці реформування відобража-
ло інтереси основних виробників ОВТ країн 
НАТО. Що стосується країн-партнерів, то 
варто відмітити, що в умовах ринкових від-
носин 90-х років ХХ ст. держзамовлення на 
виробництво (модернізацію) ОВТ власного 
виробництва суттєво зменшились. Аналізу-
ючи здобутки євроатлантичного процесу, 
Кріс Донеллі (спеціальний радник Генера-
льного секретаря НАТО з питань Централь-
ної та Східної Європи) у своїй доповіді від-
мітив, що протягом 90-х років ХХ ст. зброй-
ним силам країн Центральної та Східної Єв-
ропи так і не вдалось самостійно та успішно 
реформувати свої збройні сили [14, с.4]. Ви-
вчаючи результати реформування ВПК кра-
їн-партнерів наприкінці ХХ ст. можна відмі-
тити, що значна кількість виробничих під-
приємств, які були задіяні в сфері виробниц-
тва та модернізації ОВТ стали нерентабель-
ними, що й обумовило їх скорочення.  

Україна також не стала винятком і ста-
ном на листопад 1997 р. понад 900 підпри-
ємств вітчизняного ВПК були визнаними та-
кими, що підлягають конверсії [6, арк.41–
43]. Слід зазначити, що організація процесу 
реформування, а по суті скорочення ВПК 
країн-партнерів в значній мірі була пов’я-
зана з узгодженими діями Світового Банку 
та НАТО. Документи свідчать, що наприкі-
нці ХХ ст. Світовий Банк виявляв готовність 
фінансувати вивчення оборонних структур 
країн Центрально-Східної Європи з метою їх 
оптимізації та приведення у відповідність з 
тогочасними воєнними загрозами [5, арк.27–
29]. Варто також відмітити, що завдяки зме-
ншенню воєнних загроз та штучно створе-
них економічних умов, більшість країн-
партнерів, у тому числі тих, які згодом стали 
членами Альянсу, зменшили виробництво 
власного озброєння та збільшили витрати на 
його закупівлю в країнах НАТО, що було 
скоріш політичним, ніж економічно доціль-
ним для цих країн рішенням.  

Якісною ознакою того часу була демілі-
таризація економіки європейських країн 
НАТО, які на відміну від США, намагались 
не обтяжувати свою економіку зайвими вій-
ськовими витратами, більш того, вони нама-
гались їх зменшити, що пов’язано із змен-
шенням воєнних загроз того часу. Кардина-
льно ситуація змінилась лише в контексті 
югославських подій 1999 р., коли країни-
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партнери першої хвилі стали членами Алья-
нсу та збільшили свої військові витрати.  

Відсутність прямої воєнної загрози для 
країн Європи та залежність провідних країн 
світу від такого джерела прибутку як торгів-
ля озброєнням та військовою технікою обу-
мовили пошук та обґрунтування ідеї про те, 
що виклики та ризики кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. потребують адекватної відповіді, 
адже становлять загрозу глобальному миру 
та стабільності. І дійсно, інтернет-атаки на 
урядові сайти США в травні 1999 р. (під час 
бомбардування Югославії) та терористичний 
напад на Світовий торговельний центр у Ва-
шингтоні 11 вересня 2001 р. поряд з іншими 
подібними прикладами довели, що тероризм 
ХХІ ст. створює реальну загрозу, яка об’єк-
тивно існує у часі та просторі без чітко ви-
значених кордонів.  

Розуміння вищезазначених загроз воєн-
ного характеру сприяло консолідації євро-
пейських країн після того, як у 2001 р. відбу-
лись терористичні напади на США. Одразу 
після цих подій більшість країн-членів НА-
ТО та країн-партнерів засудили міжнародний 
тероризм та розпочали підготовку до прове-
дення воєнної антитерористичної операції в 
Афганістані. У свою чергу, Конгрес США 
збільшив видатки на військові операції в Аф-
ганістані та Іраку до трильйона доларів США 
[10] і компанії виробники ОВТ отримали но-
ві замовлення. Поряд з цим Конгрес США не 
виключав імовірність проведення подібних 
антитерористичних операцій і в інших краї-
нах світу. По суті, після терористичного на-
паду на США в 2001 році була обґрунтована 
теза про доцільність ведення війни з терори-
змом, який становить загрозу міжнародній 
безпеці. Таким чином, сформована США на 
основі НАТО та країн-партнерів антитерори-
стична коаліція мала всі підстави для почат-
ку війни зі світовим тероризмом.  

У контексті зазначеного перед країнами 
НАТО та країнами-партнерами постала по-
треба у переозброєнні своїх збройних сил з 
урахуванням можливості проведення експе-
диційних антитерористичних операцій на 
глобальному рівні. При цьому слід зазначи-
ти, що вже після югославської компанії полі-
тика США змінилась і зводилась до того, аби 
зняти із себе частину відповідальності за єв-
ропейську безпеку і перекласти її на євро-
пейські країни, тобто домогтись аби ці країни 
збільшили свої військові витрати, у тому чи-
слі на закупівлю озброєння виробництва 

США.  
Такий підхід відповідав економічним ін-

тересам виробників озброєння та військової 
техніки, які після югославських подій скори-
стались нагодою аби переозброїти колишні 
постсоціалістичні країни та привести їх у 
відповідність до діючих військових стандар-
тів НАТО. Зростання обсягів виробництва та 
експорту озброєння та військової техніки 
сприяло розвитку військово-промислового 
комплексу провідних країн світу, як окремої 
прибуткової галузі національного виробниц-
тва [11, с.394–398], що обумовлювала зрос-
тання показників їх валового внутрішнього 
продукту (далі – ВВП). У той же час витрати 
країн-імпортерів на військову продукцію 
вищезазначених виробників (мова йдеться 
про країни-партнери, які згодом стали чле-
нами НАТО) обумовили зменшення показ-
ників виробництва їх внутрішнього валового 
продукту та “прив’язали” замовника війсь-
кової продукції до імпорту. По суті склалась 
парадоксальна ситуація, пов’язана з тим, що 
ВПК країн-партнерів та країн, які приєдна-
лись до Альянсу скорочувався, а їх витрати 
на закупівлю ОВТ виробництва країн НАТО 
зростали. Можна припустити, що політично 
обґрунтовані військові витрати негативно 
позначались на виробництві ВВП європей-
ських країн, адже більшість озброєнь, які за-
куповувались європейськими країнами НА-
ТО та країнами-партнерами були вироблені 
саме в США [13, с.394]. 

З цього приводу доречно зазначити, що 
за часів глобальної війни з тероризмом, упро-
довж 2001–2008 років США витратили на 
військові асигнування близько 7979 млрд. 
дол. США [12, с.178]. В значній мірі ці витра-
ти були пов’язані з розробкою та виробницт-
вом сучасного озброєння та військової техні-
ки, автоматизованих систем управління та 
комп’ютерного зв’язку, іншого обладнання 
військового призначення, яке згодом буде 
прийнято на озброєння в країнах НАТО. Ін-
шими словами, можна сказати, що після при-
пинення “холодної війни” економіка США 
залишилась орієнтованою на виробництво 
ОВТ, що і обумовлює політичне обґрунту-
вання необхідності боротьби із сучасними 
викликами і загрозами міжнародній безпеці.  

Зрозуміло, що вищезазначений стан 
справ негативно позначився на міжнародній 
фінансовій системі, яка вже на початку ХХІ 
ст. потребувала реструктуризації та реформу-
вання. Ситуацію погіршували значні фінан-
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сові та матеріальні витрати, які були спрямо-
вані на утримання воєнних коаліцій сформо-
ваних США, на основі НАТО та за участі кра-
їн-партнерів. Це пов’язано з тим, що участь в 
миротворчих та воєнних операціях обумов-
лювала зростання державних витрат країн-
учасниць на військові потреби та зменшення 
фінансування ними інших галузей виробниц-
тва. У результаті зазначеного поступово від-
бувався спад виробництва внутрішнього ва-
лового  продукту країн-імпортерів ОВТ, що 
завдавало шкоди світовій економіці.  

По суті збільшення витрат провідними 
країн світу на військову продукцію та їх 
участь у воєнних компаніях кінця ХХ – по-
чатку ХХІ ст. відіграли роль своєрідного ка-
талізатора міжнародної фінансової кризи, яка 
розпочалась у 2007 році. При цьому варто за-
значити, що незважаючи на різке зменшення 
упродовж 2008–2009 років темпів зростання 
промислового виробництва і показників сві-
тової торгівлі, обсяги продажу ОВТ компані-
ями-виробниками майже не зменшились [13, 
с.208], що говорить про самодостатність та 
прибутковість цієї галузі виробництва. Разом 
з тим, за часів глобальної війни з терориз-
мом, а по-суті, новітньої гонки озброєнь, 
економіка багатьох країн була переобтяжена 
військовими витратами, а проблема існуван-

ня викликів та загроз у безпековому середо-
вищі так і не була розв’язана.  

Отже, з вищевикладеного можна зроби-
ти наступні висновки: 

1. У результаті геополітичних змін, по-
в’язаних із закінченням “холодної війни”, 
виробництво озброєння та військової техні-
ки в країнах Центральної та Східної Європи 
значно скоротилось, а витрати на його ім-
порт зросли. Такий стан справ був обумов-
лений воєнно-політичними змінами 90-х ро-
ків ХХ ст. та бажанням виробників озброєн-
ня країн НАТО розширити ринки реалізації 
своєї продукції за рахунок країн – колишніх 
членів Організації Варшавського Договору.  

2. Враховуючи той факт, що рівень воєн-
них загроз для країн-членів НАТО не збіль-
шився, зростання витрат на воєнні потреби 
можна пояснити тим, що процес формування 
безпекового середовища наприкінці ХХ – по-
чатку ХХІ ст. мав політичне значення і при-
ховані цілі, які відображали інтереси компа-
ній-виробників озброєння та військової тех-
ніки країн НАТО.  

3. У боротьбі з викликами та загрозами 
воєнного характеру кінця ХХ – початку ХХІ 
ст. економіка багатьох країн виснажилась, 
що і спричинило світову фінансову кризу. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Аналіз подій пов’язаних із розпа-
дом СРСР, Югославії, «оксамитовими» рево-
люціями в Грузії, Україні, Киргизії дозволяє 
констатувати, що зміна політичних режимів, 
а відтак основних пріоритетів зовнішньої та 
внутрішньої політики зумовлене системними 
провалами в реалізації державної соціально-
економічної та етнонаціональної політики, 
нездатністю урядів вирішувати соціальні 
протиріччя, що накопичилися. Спроби пере-
класти відповідальність за дестабілізацію 
тільки на політичну опозицію, формувати 
«образ ворога» і пояснювати кризові процеси 
з позицій «теорії змови» в методологічному 
відношенні є некоректними. Саме тому голо-
вна увага наукового співтовариства повинна 
приділятися дослідженню, передусім, шляхів 
та внутрішніх умов підтримки суспільно-
політичної стабільності в країні. 

Ця обставина й визначає зв’язок зага-
льної проблеми з найбільш важливими 
науковими та практичними завданнями 
узагальнення та систематизації досвіду іні-
ціювання політичної нестабільності в країнах 
соціалістичного табору (кінець 1980-х – по-
чаток 1990-х рр.) і пострадянських країнах 
(початок 1990-х рр. – 2005 р.), що дозволить 

побудувати класичну модель «оксамитових» 
революцій та обґрунтувати заходи держав-
ного реагування на загрози суспільно-
політичній стабільності.  

На підставі аналізу актуальних дослі-
джень і наукових публікацій [1–15] можна 
зробити висновок про те, що революційні 
процеси періоду 1989-2005 рр. дослідниками 
поділяються на два етапи або хвилі «оксами-
тових» революцій. Перша хвиля «оксамито-
вих» революцій охоплює період з кінця  
1980-х – початку 1990-х рр. у результаті чого 
було знищено СРСР, Варшавський договір і 
майже увесь соціалістичний табір. Саме у 
цей період були відпрацьовані технології, 
які потім застосовувалися в Югославії, Гру-
зії, Україні, Киргизії.  

Особливості «оксамитових» революцій 
другої хвилі, які прокотилися пострадянсь-
кими країнами були обумовлені новою істо-
ричною ситуацією – глобалізацією сучасно-
го світу в якому домінують інформаційно-
комунікаційні мережі, що обумовлено циф-
ровим етапом інформаційної революції. Во-
дночас лишаються недостатньо вивченими 
проблеми, що пов’язанні з підтримкою сус-
пільно-політичної стабільності, запобігання 
зіткненням великих соціальних груп – етно-
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сів, класів, релігійних громад, що є одним з 
основних традиційних завдань політики на-
ціональної безпеки будь-якої держави.  

Тому мета цієї статті полягає у побу-
дові класичної моделі «оксамитових» ре-
волюцій та обґрунтуванні заходів держав-
ного реагування на загрози суспільно-
політичній стабільності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з обґрунтуванням отриманих ре-
зультатів. Концепції суспільно-політичної 
кризи і революції разом утворюють єдину 
групу, з якої може бути виділена група при-
чинних чинників революції. Так, С.А. Бєл-
ковський виокремив 10 таких чинників «ок-
самитових революцій»: 1) зовнішній тиск; 
2) делегітимізація; 3) параліч вертикальної 
соціальної мобільності; 4) протиріччя усере-
дині владної еліти; 5) відсутність проекту 
майбутнього; 6) опозиційна сила; 7) нездат-
ність влади застосувати силу; 8) регіонально-
етнічні протиріччя; 9) особиста унія бюрок-
ратів і політиків в правлячому класі; 
10) привід для революції – ним може послу-
жити фальсифікація виборів або серйозна 
локальна катастрофа [2]. 

Криза може тривати достатньо довго і не 
переходити в революцію. Тому багато чин-
ників, що досить часто включаються в при-
чинні чинники революції, насправді відно-
сяться не до неї, а до кризи. Це стосується 
таких важливих чинників, як розрив у дохо-
дах між вищими і нижчими соціальними гру-
пами, фінансова криза, невдоволення мас, на-
явність сепаратистських та етнічних рухів, 
корумпованість, несвобода ЗМІ, навіть деле-
гітимізація влади. Окремі чинники революції 
можуть компенсувати брак інших, що також 
створює труднощі виокремлення саме чин-
ників революції. 

Крайня слабкість державної протидії 
чинникам революції по одній з позицій може 
стати причиною обвальної поразки держав-
ної влади.  

У рамках зазначеного підходу можна ви-
окремити такі причинні чинники революції: 
1) умовою революції є суспільно-полі-тична 
криза як стан суспільства або слабка «держа-
ва, що не відбулася»; 2) поширення утопії 
(по Мангейму) – іншого образу майбутнього, 
ніж того який пропонується владою, і широ-
ка його пропаганда. Це може бути образ іде-
ального майбутнього або приклад сусідніх 
країн. 

Французькі просвітителі й літератори 

працювали не один рік перед Великою фра-
нцузькою революцією [16]. У СРСР наприкі-
нці 1980-х років проводилася спочатку деле-
гітимізацією проводилася мобілізація суспі-
льства на протестні дії [15]; 3) розкол еліт та 
перевести внутрішній конфлікт в масове зі-
ткнення; 4) конфронтаційна агітація і пропа-
ганда; 5) зовнішній тиск. Цьому чиннику не 
випадково приділяється так багато уваги. 
Якщо цей чинник сильний, то він здатний 
компенсувати брак інших чинників револю-
ції (чи кризи). Так, він здатний замінювати 
повністю або частково посилювати чинники 
2, 4, 6, 7, 8; 6) параліч правоохоронних орга-
нів, органів безпеки й армії (війна, що йде, 
військова поразка та ін.); 7) ідеологізовані 
або інакше мотивовані, відносно згуртовані 
групи керівників опозиції; 8) «армія рево-
люції». Наявність вільних і готових до сило-
вих дій людей. Ними досить часто виступа-
ють колишні учасники бойових дій, члени 
воєнізованих та етнічних організацій; 9) ак-
тивність мас, досвід участі в масових діях. 
Масова непокора, конфлікти та ін. 

Додаткових, але необов'язкових чинни-
ків немало. Наприклад, одним з них є наяв-
ність успішних прикладів революцій.  

Суспільно-політичні кризи досить часто 
охоплюють не одну країну, а декілька, при-
чому таке явище характерне не лише сучас-
ній епосі масових комунікацій, але й іншим 
історичним епохам [4–8].  

Розглянемо складові «оксамитових» ре-
волюцій. Перша складова – це інформацій-
но-мережеве суспільство, яке характеризу-
ється єдністю реальних і віртуальних станів: 
адже саме суспільство, разом з реальними 
станами, має віртуальні стани. Самі ж «ок-
самитові» революції тісно пов'язані з тим 
фундаментальним фактом, що ідея ненаси-
льницької зміни існуючого режиму «вкида-
ється» електронними мас-медіа, що функці-
онують у рамках глобального інформаційно-
го простору, у віртуальний пласт свідомості 
індивіда [17]. Потім штучно створена в люд-
ській свідомості думка про несправедливість 
реальної влади з віртуальності перетворю-
ється на дійсність. 

Друга складова «оксамитових» револю-
цій – це безліч соціальних груп в диференці-
йованому, динамічному інформаційно-мере-
жевому суспільстві, котрі мають свої власні 
інтереси, а також розколоті правлячі еліти, 
що різняться між собою стратегіями й орієн-
таціями розвитку суспільства. Насамкінець, 
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в умовах інформаційно-мережевого соціуму, 
така ситуація спричиняє множинну, мереже-
ву ідентичність. Варто зазначити, що саме в 
такий спосіб здійснюється атомізація суспі-
льства, що, в свою чергу, унеможливлює ре-
алізацію державної політики у сфері форму-
вання громадянської ідентичності та інтегра-
ції суспільства. 

Третьою складовою є наявність формаль-
них і неформальних інститутів суспільства, 
різного роду мережевих організацій, у тому 
числі державних, громадських, неурядових і 
некомерційних організацій, груп та індивідів, 
котрі мають доступ до автономних сфер пуб-
лічного простору, насиченого медійними за-
собами що дає їм можливість здійснювати ін-
формаційний і когнітивний тиск на владу і 
здійснювати легітимацію нової сили.  

Четвертою складовою виступають інфо-
рмаційно-комунікативні системи і технології, 
які діють за принципом резонансного зв'язку 
між індивідуальною і масовою свідомістю, 
коли відповідно до моделі «оксамитової» ре-
волюції використовуються інформаційні, не-
силові дії в художньо-естетичній формі з ме-
тою дестабілізації суспільно-політичної си-
туації. Саме глобальні інформаційно-комуні-
каційні системи дають можливість викорис-
товувати для здійснення або нездійснення 
«оксамитової» революції внутрішні і зовніш-
ні ресурси, які перебувають у розпорядженні 
держави і приватних корпорацій, зарубіжних 
держав, фінансових і благодійних фондів, рі-
зних неурядових організацій [4–10; 18].  

Систематизація та узагальнення досвіду 
ініціювання політичної нестабільності в краї-
нах соціалістичного табору та пострадянських 
країнах дозволяє побудувати класичну модель 
«оксамитових» революцій та скласти перелік 
технологічних прийомів її здійснення. 

Класична модель «оксамитових» револю-
цій включає в себе такі організаційні етапи: 

Перший етап: створення інфраструкту-
ри перевороту (численні неурядові організа-
ції, серед яких молодіжні рухи, які виступа-
ють «авангардом перевороту») та визна-
чення єдиного кандидата від опозиції.  

На цьому та наступних етапах «оксами-
тових» революцій застосовуються такі тех-
нології: технології мас-медіа, технології ме-
режевих суб’єктів в суспільно-політичній 
сфері, технології управління масами, техно-
логії суспільно-політичної дестабілізації, 
еверсіоні мобберні технології, еверсіоні тех-
нології мобільного зв’язку, еверсіоні техно-

логії поширення і управління чутками, евер-
сіоні директ-технології.  

За допомогою зазначених технологій: 
1) створюється позитивний образ майбут-
нього президента від опозиції; 2) створюєть-
ся територіальний анклав, де місцева влада і 
впливові верстви населення забезпечують 
підтримку кандидатові від опозиції (чи вза-
галі революціонерам, якщо перехоплення 
влади відбувається не у момент виборів гла-
ви держави, як це і було в Грузії і Киргизії); 
3) впроваджується в масову свідомість і за-
кріплюється там декілька простих стереоти-
пів, що відповідають формулі непорушної 
істини: «вороги проти наших». Це загальне 
правило усіх революцій. Ось відомі прикла-
ди таких стереотипів, «патріоти проти арис-
тократів» (Франція, 1793); «правовірні проти 
американських дияволів» (Іран, 1979); «де-
мократія проти тоталітаризму» (СРСР, 1991); 
«народ проти злочинної влади» (Україна, 
2004). У цій роботі політтехнологи спира-
ються на добре знану закономірність мані-
пуляції свідомістю: багатократне повторен-
ня певної формули заганяє її в підсвідомість 
[19]. Звідти вона впливає на поведінку лю-
дини незалежно від того, в яку сторону її 
«штовхає» свідомість. 4) створення й енер-
гійне впровадження зовнішньої ознаки «на-
ших» (троянди і прапор з хрестами – в Гру-
зії, «помаранчева» символіка – в Україні). 
Купка людей, що нещодавно була маргіна-
льною опозиційною сектою, нестримно об-
ростає масою послідовників й прибічників; 
5) формування образу «неминучої перемо-
ги». Для об’єднання «наших» у суспільну 
свідомість впроваджується образ «немину-
чої перемоги». Усе це разом переводить на-
товп в режим керованого колективного збу-
дження. Заяви лідерів стають гіпертрофова-
ними, майже безумними, але це лише додає 
ентузіазму їх прибічникам. 

Другий етап: встановлення інтерпрета-
ційної диктатури.  

Після того, як образ колективного воро-
га народу створений, протягом деякого часу 
здійснюється «первинний нагрів ситуації». 
Підбирається «доказова база», яка завдяки 
ЗМІ збуджує емоції. 

Повинен лунати лише голос «народного 
гніву», голос обвинувача. Будь-який діалог 
або спроба звернутися до критичного осми-
слення ситуації, що склалася, призупиняєть-
ся «ненасильницькими діями знизу», напри-
клад, бойкотом. У такій ситуації сама спроба 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 107 

влади пояснити перебіг подій та власні дії 
обертається проти неї самої.  

Для зміцнення «влади слів» людей при-
вчають до нової мови, на якій можуть бути 
сформульовані тільки ті думки, які відпові-
дають заданій формулі «істини». 

Сутичка за інтерпретаційну владу – це 
важливий етап «оксамитової» революції. 

Якщо інтерпретаційна диктатура встанов-
лена, то «оксамитові» дістають можливість 
взагалі вийти з діалогу з опонентом. Його вже 
можна зганьбити настільки, що далі він авто-
матично розглядається як ворог народу, як 
перешкода на шляху до «світлого майбутньо-
го», яка повинна бути подолана. У разі, якщо 
ворог – це діюча влада, неможливою стає і 
будь-яка форма самоототожнення з владою, 
що є психологічною основою внутрішньої ле-
гітимності будь-якого політичного режиму. 

Третій етап: дискредитація влади.  
Проти діючої влади розгортається пла-

номірна кампанія дискредитації, що супро-
воджується масовими акціями протесту. Ви-
бори заздалегідь оголошуються сфальсифі-
кованими, передбачається неминуча перемо-
га кандидата від опозиції. Упродовж усієї пе-
редвиборної кампанії ЗМІ всього світу сте-
жать за кожною дією влади, змушуючи її 
відмовитися від застосування сили. Ідеологія 
ненасильства дає моральну перевагу і забез-
печує підтримку опонентам чинної влади. 
Водночас, головним завданням ненасильни-
цьких дій, які ззовні виглядають як мирні, є 
спровокувати владу на застосування сили 
для розгону демонстрантів. Перебіг подій 
пов'язаний із розгоном демонстрантів транс-
люється в прямому ефірі вітчизняних та за-
рубіжних телеканалів.  

Четвертий етап: спектакль з «невизнан-
ням підсумків голосування».  

У день голосування, на доказ фальсифі-
кації результатів виборів наводяться дані exit 
polls і відомості спостерігачів, і ці відомості 
швидко поширюються по всій країні. 

П’ятий етап: масові демонстрації органі-
зовані опозицією. 

Коли центральна виборча комісія готу-
ється оприлюднити попередні результати ви-
борів, організатори перевороту виводять ти-
сячі людей на вулиці і підготовлені заздале-
гідь площі. Організованими масами людей 
під контроль беруться державні установи, і 
законна влада переходить до іншого угрупу-
вання політичної еліти, що зуміла змобілізу-
вати на свою підтримку населення. 

Окрім розгляду технології проведення 
переворотів важливо розуміти, що вони є ді-
євими в умовах спровокованого загального 
невдоволення населення діючою владою.  

У разі несприятливого розвитку суспі-
льно-політичної ситуації в країні деякі ана-
літики пропонують комплекс можливих за-
ходів, спрямованих на зрив «оксамитових» 
революцій: утримання переваги в інтерпре-
тації явищ і подій, ідейне домінування; по-
родження випереджаючих подій, тобто но-
вих подій, під які немає готових інтерпрета-
цій й які потребують часу для реагування; 
попереджуюче блокування «розривних» 
(ключових) подій, які розробляються іншою 
стороною; висування на перше місце відво-
лікаючих подій або людей; посилена увага 
до альтернативних опозиційних лідерів, кот-
рі здатні повести за собою маси; припинення 
поширення дестабілізуючої інформації (га-
зет, листівок та ін.); посилення стабілізуючої 
інформації, недопущення створення інфор-
маційного вакууму; поширення негативної 
інформації, яка деструктивно впливає на ко-
манду суперників; викриття нелегітимних 
дій супротивної сторони; блокування або за-
хоплення фізичного простору, що не дозво-
ляє супротивниками скористатися ним (від-
критого – площі, вулиці, підземні переходи і 
закритого – кінотеатри, будинки культури, 
музеї, які використовуються для нічлігу) [3–
14]. 

Усі ці дії можна розділити на три класи: 
контроль когнітивного простору; контроль 
інформаційного простору; контроль фізич-
ного простору. 

У тих країнах, де владі вдається утрима-
ти ініціативу і контролювати в тій або іншій 
мірі усі три простори, там «оксамитові» ре-
волюції приречені на провал. Переворот 
може закінчитися невдачею, якщо владі вда-
сться виграти свого роду інформаційну вій-
ну за інтерпретацію подій. В цьому випадку 
сама влада виступає захисником свободи і 
справедливості. 

Окремого розгляду потребують стратегії 
державного реагування у випадку, коли ма-
сована інформаційна операція розвивається і 
вже досягла третього етапу – етапу дестабі-
лізації життя в столиці. За таких умов, на 
думку О. Литвиненка влада може обрати на-
ступні стратегії поведінки [1]: 

1) стратегія «глухого захисту, виправдо-
вувань та плентання за подіями». Суть цієї 
стратегії полягає у реагуванні на дії опонентів 
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із запізненням, намагання виправдати власні 
дії. Одним з важливих етапів цієї стратегії є 
введення військ у столицю з наказом підтри-
мувати порядок і не втручатися у маніфеста-
ції. Наслідком подібних дій є досить швидка 
(залежно від конкретної ситуації від двох-
трьох днів до одного місяця) повна деморалі-
зація влади та її прибічників. Вагаючись між 
застосуванням звичних жорстких заходів та 
вимогами демократизації, влада неспроможна 
ані на перше, ані на друге. А вагання – на-
йшвидший шлях до поразки; 

2) стратегія «жорстких заходів». Вона 
спрямована на переведення конфлікту з ін-
формаційної площини у фізичну. Основними 
засобами є розгін демонстрацій, арешти дія-
чів та знищення організаційних структур 
опозиції. Для реалізації цієї стратегії необ-
хідна залізна єдність у партії влади та допу-
щення конфлікту із світовим співтоварист-
вом. Стратегія може призвести до тактичної 
перемоги, але у стратегічному плані є про-
грашною, бо призводить до величезних мо-
ральних та економічних втрат; 

3) стратегія «гнучкого реагування». Є 
найефективнішою, але й найскладнішою для 
втілення. Потребує значних коштів, високо-
кваліфікованих кадрів з проблем інформа-
ційної боротьби, паблік релейшнз, пропаган-
ди, інформаційних ресурсів – усього підгото-
ваного другим блоком попередніх, профілак-
тичних заходів. А головне, необхідна більш-
менш усталена національна згода з більшості 
принципових політичних і економічних пи-
тань. 

Як зазначає О. Литвиненко, суть цієї 
стратегії – зіграти на випередження. Кожна 
дія опозиції повинна знаходити адекватну 
відповідь, виграшним для влади є звичайне 
прагнення громадян до спокою, підтримка 

діяльності на стабілізацію ситуації. Інфор-
маційний апарат влади повинен перехопити 
ініціативу та розглянути сприятливі для себе 
та негативні для опонентів теми. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Враховуючи 
вищенаведені викладки підсумуємо:  

По-перше, класична модель «оксамито-
вих» революцій включає в себе наступні ор-
ганізаційні етапи: створення інфраструктури 
перевороту та визначення єдиного кандидата 
від опозиції; встановлення інтерпретаційної 
диктатури; дискредитація влади; спектакль з 
«невизнанням підсумків голосування»; ма-
сові демонстрації організовані опозицією. 

По-друге, на всіх організаційних етапах 
«оксамитових» революцій застосовуються 
такі технології: технології мас-медіа, техно-
логії мережевих суб’єктів у суспільно-полі-
тичній сфері, технології управління масами, 
технології суспільно-політичної дестабіліза-
ції, еверсіоні мобберні технології, еверсіоні 
технології мобільного зв’язку, еверсіоні тех-
нології поширення і управління чутками, 
еверсіоні директ-технології. 

По-третє, системна протидія ініціюван-
ню політичної нестабільності в країні перед-
бачає комплекс можливих заходів, спрямо-
ваних на зрив «оксамитових» революцій, а 
саме: контроль когнітивного простору; кон-
троль інформаційного простору; контроль 
фізичного простору. У випадку, коли владі 
вдається утримати ініціативу й контролюва-
ти в тій або іншій мірі усі три простори, «ок-
самитові» революції приречені на провал.  

Системна протидія сучасним загрозам 
суспільно-політичній стабільності є окре-
мою складною темою і потребує ретельного 
дослідження, що автор і ставлять за мету під 
час подальшої роботи у цій сфері. 
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У статті розглянуто питання відображення у воєнно-теоретичних працях розвитку 

теорії підготовки й ведення операції та бою в умовах застосування звичайної зброї у перший 
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Упродовж багатовікової історії війн во-
єнне мистецтво розуміли як майстерність, 
вміння використовувати в війні сили та засо-
би збройної боротьби для досягнення пере-
моги. Пізніше, під впливом досягнень науко-
во-технічного прогресу війна як суспільне 
явище стала зачіпати всі сторони життя сус-
пільства, тому одного вміння, досвіду та 
майстерності було вже недостатньо. Потрібні 
були багатосторонні знання, науковий аналіз, 
теоретичне обґрунтування та передбачення. 
Воєнне мистецтво стало виступати вже як 
поєднання теорії та практики. 

Післявоєнний період у розвитку історіо-
графії радянського воєнного мистецтва зале-
жно від домінуючих засобів збройної боро-
тьби умовно розподіляється на декілька ета-
пів: 1945–1953 рр. – етап застосування зви-
чайної зброї; 1954 р. – початок 1980-х рр. – 
етап ядерної зброї; початок 1980-х – початок 
1990-х рр. – впровадження високоточної 
зброї.  

Мета статті полягає у розкритті історіо-
графічних аспектів розвитку теорії підготов-
ки та ведення операції та бою на першому 
етапі до початку озброєння армії та флоту 
ядерною зброєю. 

У травні 1945 р. у складі радянських 
збройних сил нараховувалося 11 млн. 365 
тис. чол.; до 1948 р. Збройні Сили були ско-
рочені до 2 млн. 874 тис. чол.; на початок 
1953 р. – під впливом загострення міжнарод-
ної обстановки – знову розгорнуті до 5 млн. 
763 тис. чол. Життєво важливим було ство-
рення атомної зброї, у серпні 1949 р. в СРСР 
пройшло випробування атомного пристрою, 
а в серпні 1953 р. – водневої бомби. Але для 

укріплення обороноздатності країни було 
недостатньо мати ядерну зброю, необхідно 
було створити засоби доставки такої зброї до 
цілі. Було вжито заходів щодо створення ра-
кетної зброї, як найбільш перспективної, але 
для вирішення цього питання був необхід-
ним значний період часу. В результаті чого, 
насамперед, головна увага зосереджувалася 
на розвиткові авіації, особливо далекої, як 
потенційного носія ядерної зброї. 

У перші повоєнні роки бойова підготов-
ка будувалася на досвіді Великої Вітчизня-
ної війни з урахуванням нової техніки та 
озброєння, що надходили до військ. Разом з 
тим, незважаючи на появлення ядерної 
зброї, статути та настанови того часу вима-
гали створення високої щільності сил та за-
собів у обмежених районах, що в нових 
умовах було небезпечним. Була здійснена 
спроба розробити способи бойового засто-
сування ядерної зброї, але серйозного впли-
ву на бойову підготовку військ це не оказа-
ло. Це було пов’язане з тим, що досвід ми-
нулої війни тиснув над значною частиною 
військових теоретиків та практиків.  

У цей період недооцінювалися можли-
вості ядерної зброї та її вплив на воєнне ми-
стецтво. Досвід минулої війни вивчався од-
нобоко, суб’єктивно: замовчувалися або ви-
правдовувалися серйозні прорахунки, що 
були допущені у питаннях підготовки країни 
до опору фашистській агресії та керівництві 
збройною боротьбою; не встановлювалися 
та не аналізувалися причини недостатньої 
готовності до відбиття нападу Німеччини; 
з’явилася теорія “активної оборони” [7, с.71–
177; 14], а контрнаступ розглядався, як ефе-
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ктивний засіб захоплення стратегічної ініціа-
тиви у війні [8; 15]. 

У цей час головним змістом збройної бо-
ротьби визнавався розгром збройних сил 
противника, а питанням дезорганізації тилу 
противника не надавалося рішучого значен-
ня, тому що Радянські Збройні Сили не мали 
достатньої кількості засобів для їх вирішен-
ня. До основних видів воєнних дій відносили 
наступні: стратегічний наступ, стратегічна 
оборона та контрнаступ, не виключалася 
можливість відступу [12, с.89]. Стали приді-
ляти увагу ударам стратегічної авіації по 
економічним та адміністративно-політичним 
центрам та вузлам комунікацій, захисту краї-
ни від повітряних ударів ворога засобами 
протиповітряної оборони. Але на той час са-
мостійного значення у стратегічному масш-
табі ці дії не отримали. 

У спеціальних випусках збірника статей 
журналу “Военная мысль” у публікаціях 
Г. Маландина “Основные характерные черты 
современных операций”, М. Приходько “Ха-
рактерные черты современной фронтовой 
операции” головна увага була зосереджена на 
вивченні питань наступальних операцій груп 
фронтів, фронтових, армійських наступаль-
них операцій а також наступальних боїв 
з’єднань, частин та підрозділів. Характерною 
особливістю бою та операції були велике зо-
середження сил та засобів на головних на-
прямках та висока щільність військ та бойової 
техніки на ділянках ударів. У проекті першої 
післявоєнної “Настанови з ведення операцій” 
основні нормативні показники визначалися за 
досвідом наступальних операцій минулої вій-
ни. Оточення та знищення великих угрупо-
вань противника вважалося найбільш рішу-
чим способом ведення наступу.  

Важливе значення у теоретичних розро-
бках Ф. Утенкова “Некоторые вопросы орга-
низации и ведения прорыва тактической зо-
ны обороны противника советскими войска-
ми в годы Великой Отечественной войны”, 
В. Кузнецова і С. Тетешкина “Некоторые во-
просы подготовки прорыва обороны против-
ника” надавалося питанням узагальнення бо-
йового досвіду щодо організації та здійснен-
ня прориву оборони противника. Дана про-
блема успішно була вирішена в роки Великої 
Вітчизняної війни. Прорив оборони здійсню-
вали стрілецькі дивізії, атакою в пішому по-
рядку вслід за танками безпосередньої під-
тримки піхоти. Механізовані та танкові диві-
зії в першому ешелоні застосовувалися, як 

правило, при прориві поспіхом зайнятої обо-
рони. Артилерійську підтримку наступу пла-
нувалося здійснити методом вогневого валу 
та послідовного зосередження вогню, при 
безпосередній авіаційній підтримці. Другий 
ешелон корпусу у складі механізованої диві-
зії вводився в бій для завершення прориву 
головної смуги оборони, як правило перед 
третьою позицією. Для прориву другої сму-
ги оборони планувався ввід другого ешелону 
армії – стрілецького корпусу, а прорив всій 
тактичної зони оборони планувався в пер-
ший день наступу.  

Для розвитку прориву намічався ввід 
рухомої групи фронту – механізованої армії, 
просування якої планувалося з відривом від 
головних сил фронту для завершення ото-
чення противника, його ліквідування після 
оточення або розвитку наступу на зовніш-
ньому фронті. В районі замикання кільця 
оточення звичайно планувалася висадка по-
вітряного десанту, також десанти застосову-
валися для захоплення плацдармів та пере-
прав на ріках для їх швидкого форсування.  

Незважаючи на рішуче зосередження 
сил та засобів на головних напрямках, ве-
дення наступу здійснювалося на суцільному 
фронті з методичним просуванням військ, 
особливо на перших етапах операції. Розри-
вів в лінії фронту не допускалося. Механізо-
вана армія після вводу в прорив просувалася 
вперед для маневрених дій. Значне зосере-
дження сил та засобів на головних напрям-
ках було також характерним для оборони в 
період з 1945 по 1953 рр.  

Ґрунтовному дослідженню характеру та 
проблем оборони присвячена праця С. Кра-
сильникова [9]. На підставі аналізу переваж-
но успішних оборонних операцій Великої Ві-
тчизняної війни і, насамперед, досвіду Курсь-
кої битви, коли радянські війська при перехо-
ді до передбачуваної оборони практично не 
відчували нестачу в силах і засобах, оборона 
розподілялася на дві зони: тактичну та опера-
тивну. Перша та друга смуги оборони скла-
дали тактичну зону. Перша, або головна сму-
га оборони складалася з декількох позицій, на 
яких обладнувалися суцільні траншеї та роз-
винута система ходів сполучення, також бу-
дувалися відвічні позиції, протитанкові райо-
ни, створювалися смуги загороджень. Друга 
смуга підготовлювалася в глибині оборони та 
обладнувалася аналогічно першій. Далі в 
глибині оборони обладнувалися армійська та 
фронтова смуги оборони.  
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Оборонна операція будувалася на утри-
манні підготовлених смуг та позицій, прове-
денні контратак та контрударів. Певна увага 
приділялася проведенню контрпідготовки з 
метою нанесення поразки з’єднанням першо-
го ешелону противника, що зайняв вихідне 
положення для наступу.  

Основна увага була зосереджена на до-
слідженні питань розвитку теорії оборонної 
операції армії і фронту в умовах якісного 
удосконалювання звичайного озброєння і кі-
лькісного зростання артилерійських, танко-
вих і механізованих формувань у складі з’єд-
нань та об’єднань. Оборона загальновійсько-
вих об’єднань набула вигляду складної бага-
торівневої системи, від ефективного і взає-
мозалежного функціонування елементів якої 
залежав успіх операції. Однак її структура не 
була цілком упорядкована, а деякі питання 
побудови оборони вирішувалися інтуїтивно, 
на підставі бойового досвіду. Було потрібне 
їх осмислення і теоретичне обґрунтування.  

Загалом, на першому етапі будувалася 
лінійна оборона на суцільному фронті з ви-
сокою щільністю сил та засобів на основних 
напрямках. Ведення оборонної битви засно-
вувалося на вогневому відбитті наступу про-
тивника з міста, при цьому важливе значення 
мали маневрені дії других ешелонів та резер-
вів, проведення контратак та контрударів.  

Велику увагу приділяли питанням такти-
чного та оперативного використання Війсь-
ково-повітряних сил у війні. Всі бойові дії 
Військово-повітряних сил на той час розпо-
ділялися на дві категорії: самостійні повітря-
ні операції, що проводилися силами далекої 
авіації, та дії фронтової авіації Військово-
повітряних сил у спільних операціях з Сухо-
путними військами та з Військово-морським 
флотом [12, с.91].  

Пріоритетним напрямком була розробка 
питань завоювання панування у повітрі, для 
цього планувалося провести повітряну опе-
рацію, з метою розгрому та знищення голо-
вного авіаційного угруповання противника 
на стратегічному напрямкові або на всьому 
ТВД, основна увага зосереджувалася на роз-
громі угруповання тільки тактичної авіації. 
Слід відзначити, що на той час, збройні сили 
не мали достатньої кількості засобів для рі-
шучого впливу на стратегічну авіацію проти-
вника. В ході операції щодо завоювання па-
нування у повітрі планувалося знищити авіа-
цію противника на аеродромах та у повітрі. 
Основні зусилля зосереджувалися на зни-

щенні бомбардувальної авіації, складів з па-
льним та боєприпасами, придушенні радіо-
локаційної системи, знищенні заводів авіа-
ційної промисловості. Для здійснення таких 
операцій передбачалося залучати декілька 
повітряних корпусів далекої та повітряних 
армій фронтової авіації, а також ВПС фло-
тів, сили та засоби Військ ППО країни [4, 
с.225–249]. 

З метою підриву воєнно-економічної мо-
гутності, знищення стратегічних об’єктів в 
тилу противника, заводів, енергетичних та 
сировинних баз, руйнування промислових 
районів, дезорганізації роботи транспорту, 
знищення воєнно-морських баз, портів, залі-
зничних вузлів та інших об’єктів планувало-
ся залучати повітряні корпуси далекої авіа-
ції, іноді фронтову авіацію та ВПС флотів. 
Під час операції завдавалося декілька масо-
ваних ударів, у проміжках між ними прово-
дилися ешелоновані дії [4, с.413–442].  

Повітряні армії фронтів планувалося ви-
користовувати для спільних дій з сухопут-
ними військами, в першу чергу для боротьби 
проти авіації противника. Способи такої бо-
ротьби були наступні: участь у повітряних 
операціях щодо завоювання панування у по-
вітрі, систематичні нанесення ударів по ае-
родромам противника, знищення авіації у 
повітряних боях, прикриття військ від ударів 
авіації противника. Крім того, повітряні ар-
мії у взаємодії з артилерією повинні були 
здійснювати авіаційну підготовку наступу, 
наносити бомбово-штурмові удари по про-
тивнику в тактичній зоні оборони, проводи-
ти безперервну підтримку військ діями шту-
рмовиків, ударами бомбардувальної та шту-
рмової авіації по опорним пунктам, резер-
вам, пунктам управління, комунікаціям про-
тивника.  

Під час ведення оборонних дій повітря-
на армія приймала участь в проведенні 
контрпідготовки, наносила бомбово-штур-
мові удари по військам противника, що за-
ймали вихідне положення, придушувала во-
гневі засоби та живу силу противника, особ-
ливо артилерію, наносила вдари по резер-
вам, забезпечувала проведення контратак та 
контрударів.  

У ряді дослідницьких робіт В. Ачкасова, 
К. Фокєєва [1; 13], розроблених на підставі 
аналізу досвіду Другої світової війни надані 
рекомендації щодо оперативного викорис-
тання Військово-морського флоту. Автори 
звертали увагу на те, що флот веде само-
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стійні морські операції та сумісні дії з сухо-
путними військами. До самостійних морсь-
ких операцій відносилися операції по зни-
щенню сил флоту противника на морі та у 
базах. При цьому пріоритетна увага приділя-
лася пошуку способів розгрому угруповань 
морських сил противника надводними сила-
ми, методом вогневого бою. Але такі опера-
ції планувалося проводити тільки поблизу 
свого узбережжя, в межах досяжності своєї 
авіації, що базувалася на аеродромах у при-
бережних районах.  

Дії флоту на морських та океанських ко-
мунікаціях також відносили до групи само-
стійних морських операцій, що планувалося 
проводити з метою підриву економічної та 
воєнної могутності противника. Ці завдання 
покладалися на підводні човні та авіацію. 
Але в силу того, що противник мав сильні 
протичовнові засоби, досягнення суттєвих 
результатів від таких дій не очікувалося. Го-
ловним способом дій визнавалося вільне ми-
сливство одиночних човнів або груп підвод-
них човнів, здійснення завіс підводних чов-
нів на головних комунікаціях, вільний пошук 
авіацією конвоїв та вдари по ним. Крім того, 
до самостійних морських операцій військові 
теоретики відносили дії флотів щодо захисту 
своїх морських комунікацій, блокаду проли-
вів, вузькостей, воєнно-морських баз та окре-
мих ділянок узбережжя, мінно-загороджу-
вальні операції. Ретельний аналіз цих завдань 
виконали О. Басов та К. Пензін [3; 10]. 

Важливе місце у теоретичних дослід-
женнях приділялося розробці питань спри-
яння сухопутним військам при проведенні 
наступальних та оборонних операцій на 
приморських напрямках [4, с.443–487]. Вза-
ємодія флоту з сухопутними військами зво-
дилася до вогневого сприяння сухопутним 
військам з боку флоту, прикриттю їх при-
морського флангу та недопущення ударів зі 
сторони моря по сухопутним військам. 

Особливе місце займали питання розроб-
ки та здійснення морських десантних та про-
тидесантних операцій [2]. Була розроблена 
теорія проведення великих протидесантних 
операцій. Основними етапами такої операції 
визнавалися наступні: удари авіації та сил 
флоту по угрупованням військ противника та 
транспортним засобам в пунктах посадки та 
висадки, на переході морем, відбиття висад-
ки та знищення десанту, що висадився на бе-
рег у взаємодії з сухопутними військами. До 
проведення операції планувалося залучати 

авіацію, сили флоту та сухопутні війська. В 
цілому в перші післявоєнні роки СРСР не 
існувало ні теорії стратегічного використан-
ня ВМФ, ні морської стратегії.  

В історіографії радянського воєнного 
мистецтва в перші післявоєнні роки просте-
жується тенденція абсолютизації бойового 
досвіду флоту в роки Другої світової війни, 
прагнення підпорядкувати дії флоту у май-
бутньому закономірностям, що були прита-
манні минулій війні. Це негативно впливало 
на визначення перспектив воєнно-морського 
мистецтва. Радянська воєнно-теоретична 
думка опинилася у полоні застарілих уяв-
лень та помилково орієнтувалася на незмін-
ність форм та способів збройної боротьби. З 
полю зору наукових кадрів випали питання 
прогнозування розвитку теорії морських 
операцій. Пріоритет віддавався дослідженню 
переважно успішних операцій сухопутних 
військ, що проводилися на приморських на-
прямках, в яких флот відігравав допоміжну 
роль. Бойові дії, що мали несприятливий ре-
зультат для радянської армії визнавалися як 
такі, що не мають пізнавальної цінності. Ра-
зом з тим бойовий досвід іноземних флотів 
вивчався переважно з негативістських пози-
цій. Сильні сторони цих флотів не аналізу-
валися зовсім. Від такого неконструктивного 
підходу до бойового досвіду відмовились 
тільки з середини 50 років ХХ ст. [11, с.15]  

Воєнно-наукова робота в той час не від-
різнялася різноманіттям форм та методів і 
складалась з написання монографій, навча-
льних посібників та оперативно-тактичних 
документів, що регламентували бойову дія-
льність флоту. Практикувалися приватні за-
вдання командуючим флотами та команди-
рам з’єднань на розробку окремих питань 
теорії з врахуванням їхнього особистого до-
свіду. Проблемні питання визначалися рідко, 
переважно в історичному плані. Відмічалася 
тенденція вирішувати проблемні питання 
розпорядчим порядком у стінах Головного 
штабу, в окремих випадках із залученням 
військових академій [11, с.91].  

Найвищою категорією стало поняття 
“оперативно-стратегічне використання 
ВМФ”, під яким розуміли використання 
ВМФ у цілому, або використання на морсь-
кому театрі одного або декількох флотів як 
оперативних об’єднань у взаємодії з фрон-
том, армією. Проведення стратегічних опера-
цій ВМФ не передбачалося [11, с.100–101]. 

Новим явищем в оперативному мистец-
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тві в цей період слід вважати початок розро-
бки теорії протиповітряної операції. Досвід 
дій Військ ППО щодо відбиття повітряних 
ударів противника по тиловим об’єктам був 
узагальнений у вигляді участі їх в протипові-
тряних операціях [5; 6]. При організації про-
типовітряних операцій для винищувальної 
авіації та зенітної артилерії визначалися спе-
ціальні зони. Винищувальна авіація отримала 
зони в межах радіусів її польотів, зона для 
зенітної артилерії визначалася безпосередньо 
для об’єкту, що оборонявся з врахуванням 
висоти та дальності ведення вогню. Серйозна 
увага приділялася взаємодії винищувальної 
авіації та зенітної артилерії, що визначалася 
по зонам, висотам та часові дій.  

Таким чином найважливіші положення 
радянського воєнного мистецтва, що були 
розроблені на протязі першого післявоєнно-
го періоду базувалися на узагальненому до-
свіді Великої Вітчизняної війни. Разом з 
тим, у зв’язку зі швидким розвитком засобів 
збройної боротьби та створенням атомної 
зброї вже до кінця етапу визначилася певна 
невідповідність між рівнем технічного осна-
щення Радянських Збройних Сил та воєнним 
мистецтвом, між характером майбутньої 
війни та поглядами на способи ведення во-
єнних дій та практичним навчанням Зброй-
них Сил. Виникла настійна необхідність се-
рйозного перегляду основних питань воєн-
ного будівництва та воєнного мистецтва. 
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Аналіз сучасних збройних конфліктів 
показав, що практика показала вкрай низьку 
ефективність застосування звичайних зброй-
них сил у відповідних операціях. Тому акту-
альним постало питання створення сил спе-
ціального характеру, які здатні адекватно ре-
агувати на нові виклики і загрози національ-
ній безпеці – сил спеціальних операцій (далі 
– ССО).  

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі створення ССО Збройних Сил України 
необхідно ретельно проаналізувати принци-
пи формування та розвитку ССО провідних 
країн світу з урахуванням національних осо-
бливостей та визначити загальні базові 
принципи їх формування та розвитку. Саме 
тому аналіз світового досвіду створення, те-
нденцій розвитку ССО є важливим і актуаль-
ним завданням. 

Автор статті поставив за мету – визначи-
ти загальні базові принципи формування та 
розвитку сил спеціальних операцій за досві-
дом провідних країн-членів НАТО та КНР. 

Аналіз питання. Зазвичай, сили спеціа-
льних операцій створюються на базі з’єд-
нань, частин і підрозділів спеціального при-
значення із приданими їм підрозділами за-
безпечення [1; 7]. При цьому рівень завдань, 
які вирішуються вар’юється від “оперативно-
стратегічного” до “оперативно-тактичного” 
рівня. Окрім завдань військового характеру, 
на них покладаються нові завдання пов’язані 
з веденням так званих “нетрадиційних бойо-
вих дій” (зокрема, боротьба з тероризмом, 
партизанськими угрупованнями, звільнення 
заручників) [3, с.35], гуманітарні місії та ін. 
Головна особливість підрозділів ССО поля-
гає в можливості їх застосування не тільки у 
воєнний, але і в мирний час у тих випадках, 
коли збройне протиборство сторін ще не на-

було масштабів війни, а протистояння агре-
сії і запобіганню збитків може досягатися 
лише за рахунок рішучих превентивних за-
ходів. Спеціальні операції можуть проводи-
тись як за кордоном, так і на власній терито-
рії як протидія ССО противнику (або теро-
ристичним загрозам). ССО, які володіють 
способами ведення так званих “малих війн”, є 
основною компонентою, яка може бути ефе-
ктивно протиставлена новим загрозам і не-
безпекам, що виникають у сучасному світі.  

Війська ССО в різних країнах-членах 
НАТО мають суттєві відмінності за чисель-
ним, бойовим складом і можливостями. 
Проте їх оргструктура в основному схожа і, 
зазвичай, включає певну кількість бойових 
(розвідувально-диверсійних) підрозділів, 
штабні підрозділи, підрозділи зв’язку, мате-
ріально-технічного і медичного забезпечен-
ня, а в деяких випадках – вогневої підтрим-
ки. На озброєнні військ ССО є різноманітні 
спеціалізовані системи озброєння і військо-
вої техніки: літаки і вертольоти спеціального 
призначення, підводні човни, кораблі і кате-
ри, малогабаритні ядерні міни, хімічні і біо-
логічні засоби, підривні заряди і міни, стрі-
лецька зброя безшумної і безполум’яневої 
стрільби, переносні малогабаритні станції 
супутникового зв’язку тощо.  

Найчисельнішими і всебічно підготов-
леними формуваннями військ ССО, що при-
значені для вирішення завдань оперативно-
стратегічного рівня, є сили спеціальних опе-
рацій США, Великобританії, ФРН і Франції. 
Війська ССО інших країн НАТО, зокрема 
Нідерландів, Бельгії, Данії, Норвегії, Греції, 
Італії, Іспанії, Португалії та Туреччини – 
призначені переважно тільки для вирішення 
завдань оперативно-тактичного рівня [2, с.8; 
3; 7]. 
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Сили спеціальних операцій збройних сил 
(далі – ЗС) США – це спеціально створені 
формування сухопутних військ, військово-
повітряних сил (далі – ВПС) і військово-
морських сил (далі – ВМС). У бойовому 
складі регулярних збройних сил є п’ять груп 
(кожна з яких у мирний час закріплена за пе-
вним регіоном світу, для Європи – 10 груп 
ССО), оперативний загін ССО “Дельта”, 75-й 
піхотний полк “Рейнджерів”, група психоло-
гічних операцій, батальйон зв’язку з цивіль-
ною адміністрацією, полк армійської авіації, 
три авіакрила ССО ВПС, дві групи ССО 
ВМС. В оргрезерві – чотири групи ССО, три 
групи психологічних операцій, три команду-
вання зв’язку з цивільною адміністрацією, 
батальйон авіації ССО, дві авіагрупи ССО 
ВПС [4; 7]. 

Група спеціального призначення – це 
найбільше формування військ ССО і призна-
чається для вирішення різних спеціальних 
завдань стратегічного і оперативно-тактич-
ного значення на глибині до 3–3,5 тис. км від 
лінії зіткнення з противником. На базі групи 
ССО може бути сформоване від 40 до 60 за-
гонів чисельністю по 10–14 осіб (у разі мен-
шої чисельності груп їх кількість збільшуєть-
ся). Перший оперативний загін ССО “Дель-
та” є основним підрозділом по боротьбі з те-
роризмом. 75-й піхотний полк “Рейнджерів” 
складається із штабу, штабної роти і трьох 
батальйонів. На базі кожного батальйону 
може бути сформовано близько 60 загонів по 

5–6 осіб, 12 снайперських (по 2 особи) груп, 
три команди координації вогневої підтримки 
(по 9 осіб), команда управління тактичною 
авіацією. Глибина дій полку – 75–450 км від 
переднього краю своїх військ. Глибина їх 
бойового завдання визначається потребами 
командної інстанції, на користь якої вона 
вирішується [2–3; 5–6].  

Полк армійської авіації спеціальних опе-
рацій призначений для транспортування ча-
стин ССО, їх вогневої підтримки і поста-
чання повітрям, ведення повітряної розвідки, 
розгортання повітряних командних пунктів і 
радіоретрансляторів.  

У дивізіях та окремих бригадах тимча-
сово можуть створюватися підрозділи, спе-
ціально підготовлені для виконання розвіду-
вально-диверсійних завдань у тилу против-
ника на глибині до 75 км. Від кожної дивізії 
у ворожий тил можуть закинути від 4 до 12 
таких груп у складі відділення (по 10–12 осіб 
у кожній) [4]. 

Таким чином, США на базі окремих час-
тин ЗС створили підрозділи, які окрім осно-
вних завдань здатні вирішувати завдання, 
що класифікуються як “Спеціальні опера-
ції”. Такі підрозділи знаходяться в операти-
вному підпорядкуванні командування ССО. 
Відповідно до цієї концепції загальна чисе-
льність збройних сил не збільшується, а 
лише в їх оргструктурі відбуваються якісні 
зміни (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підрозділи Сил спеціального призначення прямої дії ЗС США [3; 4] 

Оперативні групи 
Найменування 

тип кількість 
чисельність 

(осіб) 
Дальність дії Рівень 

С 3 150 

В 9 50 Група СП 

А 54 12-14 

не обмежена ОК 

В 3 50 
Батальйон СП 

А 18 12-14 
до 3000 км АК, ОУ 

дшз 10-30 20-60 до 500 км 
Батальйон Р 

дрг до 60 6-10 до 500 км 
ОУ 

Рота Р дрг до 30 6-10 до 500 км АК 
Загін Д Д 18 16 не обмежена ОК 

 

За поглядами військового керівництва 
США відповідно до зміни характеру зброй-
них конфліктів командування спеціальних 
операцій (далі – КСО) за допомогою глав ре-
гіональних об’єднаних командувань, що вхо-
дять до складу кожного з дев’яти основних 
об’єднаних командувань, і військових аташе 
в різних країнах, створює глобальну мережу 

підрозділів ССО. Бойові елементи цієї ме-
режі впродовж найближчих 10 років забез-
печуватимуть різні федеральні структури і 
партнерів США даними про загрози, що ви-
никають і можливості протидії їм. Наявність 
такої мережі дозволяє організувати постійну 
присутність невеликих груп фахівців ССО в 
кризових точках Земної кулі. З санкції ко-
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мандувачів у географічних зонах і військо-
вих аташе вони при необхідності робитимуть 
відповідні дії. 

У збройних силах Великобританії для 
вирішення завдань розвідки і здійснення роз-
відувально-диверсійних дій у глибокому ти-
лу противника сформовані частини і підроз-
діли спеціального призначення (спеціальних 
операцій), які організаційно включені до бо-
йового складу сухопутних військ (SAS) і 
ВМС, а саме: три окремих спецполки спеціа-
льної авіадесантної служби і один розвідува-
льний полк (у складі ЗС Великобританії) [6, 
с.27]. Полк спеціального призначення при-
значений для вирішення завдань на користь 
проведення операції на ТВД. На базі окремо-
го полку може бути сформовано до 50 заго-
нів чисельністю від 8 до 16 осіб кожен, здат-
них діяти в тилу противника на глибину до 
1000 км і більш без додаткового постачання і 
забезпечення протягом п’яти діб. При фор-
муванні розвідувально-диверсійних груп 
(чисельністю 4 особи) їх загальна кількість у 
сухопутних військах може скласти – 160 [6]. 

У ССО ФРН існує Командування сил 
спеціальних операцій (далі – КССО) чисель-
ністю 1 тис. осіб. Організаційно КССО у 
своєму складі має сім рот (штабна і зв’язку, 

підтримки, глибинної розвідки та чотири – 
спеціального призначення), а також центр 
підготовки і випробувань [5, с.33]. 

У сухопутних військах сили спеціально-
го призначення інтегровані в дивізію спеціа-
льних операцій (далі – ДСО, див. рис. 1), ос-
новою при її формуванні стала 4-а дивізія 
спеціального призначення ВДВ, що входила 
до складу аеромобільних сил і складалася з 
трьох (25-й, 26-й, 31-й) повітряно-десантних 
бригад (далі – пдбр). У 1999 році дивізія спе-
ціальних операцій увійшла до складу сил 
швидкого реагування і складалася із двої 
пдбр (26-ї, 31-ї) [5, с.35], а на базі підрозділів 
25-ї пдбр (251-го парашутно-десантного ба-
тальйону) було сформовано КСО. Основною 
ударною силою командування стали три ро-
ти спецназу і дві роти глибинної розвідки 
трьох вдбр (одну роту розформували). Ядро 
КСО складали 1 тис. підготовлених фахів-
ців-спецназівців, яке було повністю боєздат-
ним до 2000 року. Станом на 2003 р. КСО 
включало: штаб, шість рот глибинної розві-
дки, чотири роти спецпризначення та одна 
роти підтримки, а також центр підготовки 
(навчальний). Надалі чисельність особового 
складу КСО планувалося довести до 4 тис. 
осіб [5, с.33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура дивізії ССО сухопутних військ ФРН. 
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На озброєнні особового складу КСО є 
широкий асортимент різноманітного озбро-
єння, що включає: 5,56-мм штурмову руш-
ницю НК G36 як у вигляді карабіна, так і 
штурмовий варіант SAW з тактичними ліх-
тарями та лазерним підсвічуванням; 9-мм пі-
столет Р8 з глушником і лазерним прицілом; 
9-мм автомати НК MP5 – SDS різних моди-
фікацій і штурмову гвинтівку НК G8; 7,62-
мм снайперську систему зброї G22; 12,7-мм 
снайперську гвинтівку; підводний пістолет 
НК Р11; 5,56-мм кулемет НК 21 і 7,62-мм ку-
лемет НК 23; ПТУР MG3; “Панцер-фауст 3” і 
“Мілан”. У КСО використовуються двотонні 
автомобілі “Unimog”, “Меrsеdес-Bеnz G-
Wagon”, а також вертольоти Bell- 212, СН-53 
і NH-90. 

У військах ССО Франції виконання за-
вдань на суші у ворожому тилу покладено на 
драгунський парашутний полк глибинної 
розвідки і окремий диверсійно-розвідуваль-
ний парашутний полк. Парашутний драгун-
ський полк глибинної розвідки забезпечує 
ведення розвідки своїми силами і засобами 
по фронту до 180 км і на глибину близько 
250–300 км. З його складу можуть бути виді-
лені до 100 груп глибинної розвідки по 3–
7 осіб у кожній. Окремий розвідувально-
диверсійний парашутний полк може діяти на 
глибину близько 1 тис. км, і з його складу 
може бути сформовано до 50–60 розвідува-
льно-диверсійних груп по 10–12 осіб у кож-
ній [7]. 

Для дій у тилу противника в ССО Нідер-
ландів є дві розвідувальні роти ССО і окрема 
рота глибинної розвідки, а у ВМС – рота бо-
йових плавців. На базі окремої роти ССО 
може створюватися до 10 розвідувально-
диверсійних загонів (по 12 осіб), а окремої 
роти глибинної розвідки – до 24 загонів, що 
діють на глибину до 300 км. Із складу роти 
бойових плавців можуть виділяти до 20 заго-
нів бойових плавців. 

У ЗС Бельгії для розвідки і здійснення 
диверсій може використовуватися батальйон 
“командос” і два парашутні полки, на базі 
яких можуть бути сформовані до 10 загонів 
глибинної розвідки (по 5 осіб), близько 20 
диверсійно-штурмових загонів (по 30 осіб) і 
близько 10 розвідувально-диверсійних заго-
нів бойових плавців (по 2–4 особи). 

У ССО ЗС Данії є дві окремих розвідува-
льно-диверсійних роти, які можуть вистави-
ти до 30 загонів, у тому числі 10 загонів бо-
йових плавців [7]. 

Отже, в цілому на європейських ТВД для 
проведення спеціальних операцій у тилу про-
тивника силами штатних частин і підрозділів 
ССО країн-членів НАТО може бути виділено 
понад 1600 розвідувально-диверсійних заго-
нів і груп, з яких більше 200 – зі складу сухо-
путних військ США, Великобританії, ФРН і 
Франції, здатні виконувати поставлені за-
вдання на глибині понад 1 тис. км.  

Розглянемо сили спеціальних операцій 
армії КНР, як потужної азіатської держави. 
Війська Народно-визвольної армії Китаю 
(далі – НВАК) мають у своєму роз поряд-
женні сім груп спеціальних операцій. Кожен 
підрозділ дислокується в одному з семи вій-
ськових районів і знаходиться в прямому 
підпорядкуванні начальника штабу району.  

Кількість груп ССО в кожному баталь-
йоні є різною і залежить від завдань, що сто-
ять перед ним. Команди, які складаються із 
двох осіб, використовуються для ведення 
спеціальної розвідки. Для проведення акцій 
прямої дії можуть виділятися підрозділи до 
посиленої роти. Окрім цього групи армій, 
польові дивізії і полки також мають у своєму 
складі підрозділи, обмежено здатні викону-
вати завдання ССО. Кожна з 18 груп армій 
має у своєму складі групу спеціальної розві-
дки, яка за чисельністю і бойовими можли-
востями може бути прирівняна до окремого 
батальйону. Кожна дивізія включає роту 
спеціальної розвідки чисельністю близько 
120 осіб. Кожен полк має у своєму складі 
взвод спеціальної розвідки загальною чисе-
льністю 30–40 осіб. Подібно до аналогічних 
підрозділів у всьому світі ССО НВАК вико-
нують завдання з ведення спеціальної розві-
дки, прямих дій, збору розвідданих, нетра-
диційним способам війни і антитерористич-
ним операціям [7]. 

ССО НОАК, подібно до їх зарубіжних 
колег у всьому світі, особливу увагу приді-
ляють фізичній підготовці та умінню бійців 
поводитися зі зброєю. Усі бійці ССО прохо-
дять вишкіл мистецтву ведення рукопашно-
го бою та досвіду виживання в польових 
умовах. Залежно від завдань, які стовлять 
перед ними, військовослужбовці деяких під-
розділів проходять спеціалізацію, треную-
чись діяти в міських умовах, на приморсь-
кому ТВД, а також отримують спеціальність 
підривника, зв’язківця, фахівця з комп’ютер-
них технологій, перекладача.  

Підрозділи ССО НВАК набагато краще 
оснащені й озброєні в порівнянні із звичай-
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ними частинами сухопутних військ. Разом з 
тим, бійці ССО НВАК вивчають іноземну 
стрілецьку зброю. Підрозділи ССО оснащен-
ні бронежилетами, радіостанціями для 
зв’язку усередині групи і зв’язку командира 
групи з центром, приладами нічного бачення, 
портативними телесистемами, лазерними да-
лекомірами і GPS/GLONASS системами ви-
значення координат та іншими приладами. 
Для здійснення переміщення груп спеціаль-
ного призначення в тил противника підрозді-
ли ССО Китаю використовують вертольоти 
армійської авіації, швидкісні транспортні за-
соби типу “багги” для завдавання швидких 
ударів по противнику та джипи для транспо-
ртування і дій у ворожому тилу. Певні під-
розділи ССО почали освоювати параплани 
для проникнення на територію противника 
на надмалих висотах. 

У військово-морських силах ССО пред-
ставлені розвідувальною ротою, що входить 
до складу дивізії морської піхоти Південного 
флоту. Рота дислокується на р. Чжаньцзян 
провінції Гуандун і базується окремо від ін-
ших підрозділів дивізії морської піхоти. Чи-
сельність роти близько 100 осіб. До її складу 
входить підрозділ бойових плавців чисельні-
стю до 40 осіб. На її озброєнні знаходиться 
звичайна та спеціальна (безшумна) стрілець-
ка зброя різних типів. Крім того, розвідува-
льно-диверсійні групи озброєні стріляючими 
ножами і гарпунами.  

Незважаючи на порівняно короткий тер-
мін існування ССО ЗС КНР, ці підрозділи 
мають високий рівень підготовки і здатні 
ефективно вирішувати увесь спектр завдань, 
що стоять перед ними. ССО КНР найбільш 
інтегровані до складу ЗС у порівнянні з ін-
шими державами. 

Окремо слід визначити роль ССО в орга-
нізації руху опору, партизанських та контр-
партизанських дій. Сам термін “партизанська 
війна” повністю вкладається у визначення 
“спеціальної операції”. На думку західних 
військових фахівців, спеціальні операції – це 
операції, що проводяться спеціально створе-
ними, підготовленими і оснащеними відпові-
дним чином військовими і напіввійськовими 
формуваннями для досягнення військових, 
політичних, економічних або інформаційних 
цілей за допомогою використання так званих 
“неконвенційних” військових засобів на те-
риторії противника, в заборонених, недосту-
пних для проникнення або в політично не-
стабільних районах.  

“Неконвенційна” війна – це дії широкого 
спектру регулярних та іррегулярних форму-
вань, зазвичай, тривалих за часовими параме-
трами і проводяться в основному місцевими 
силами, сформованими, оснащеними, забез-
печуваними і контрольованими в різній мірі 
інтенсивності за допомогою зарубіжних ін-
структорів, постачання озброєнь і фінансів. 
Вона передбачає ведення партизанської війни 
й інших таємних або прихованих операцій 
атакуючого характеру, а також здійснення 
актів саботажу, підривних акцій, ведення 
розвідки і прохід через зайняту противником 
територію у розташування своїх військ.  

За досвідом іноземних армій до завдань 
підрозділів ССО входять: дії проти повстан-
ського руху; ведення партизанської війни 
(організація і здійснення актів саботажу, ди-
версій, виведення із ладу особливо важливих 
об’єктів, вбивство і викрадення політичних і 
військових діячів); організація втечі з поло-
ну своїх військовослужбовців, звільнення 
заручників, вивезення особливо цінного 
майна; порушення роботи тилу і комуніка-
цій збройних сил противника; ведення роз-
відки, тобто увесь спектр дій, притаманний 
партизанській війні [2, с.8–9]. 

У ході партизанських дій, спрямованих 
на повалення небажаного режиму в певній 
країні (наприклад, Ірак, Афганістан 1980-х 
років, Лівії та ін.), підрозділи ССО організо-
вують і здійснюють підготовку та керівницт-
во місцевими повстанськими загонами, ви-
значають потреби в зброї і техніці, беруть ак-
тивну участь в їх доставці і розподілі, плану-
ють дії місцевих сил, безпосередньо беруть 
участь у найважливіших підривних заходах. 
Дії груп ССО у багатьох випадках забезпе-
чуються армійською авіацією спеціального 
призначення, підрозділами ВПС, формуван-
нями інформаційно-психологічних операцій і 
зв’язках з цивільною адміністрацією. 

Ведення протиповстанських (протипар-
тизанських) операцій припускає аналогічні 
дії, які проводяться в комплексі з економіч-
ними, політичними й ідеологічними захода-
ми. Бойове використання ССО в конфліктах 
середнього і високого рівня відрізняється 
великими масштабами і залученням значних 
сил і засобів. Це наочно було продемонстро-
вано у збройних конфліктах на Кубі, В’єт-
намі, сучасному Афганістані та Чечні. 

Досвід ведення бойових дій у Чечні на-
очно продемонстрував, що необхідно від-
працьовувати і такий сценарій як бойові дії 
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проти іррегулярних збройних формувань. У 
цьому випадку боротьба з партизанськими, 
повстанськими та іншими іррегулярними 
збройними формуваннями і диверсійно-роз-
відувальними групами та загонами ССО іно-
земних армій буде основною частиною бо-
йових дій.  

Світовий досвід свідчить, що процес під-
готовки і ведення партизанської (протипар-
тизанської) війни із залученням спецпідроз-
ділів може бути розділений на декілька ста-
дій: політична і психологічна підготовка пар-
тизанської війни; контакти представників 
спецпідрозділів з майбутніми місцевими ке-
рівниками партизанського руху і підпілля, а 
також з нелегально діючими агентами розві-
дки; проникнення фахівців спецпідрозділів у 
район майбутніх партизанських дій; органі-
зація партизанського руху; розгортання пар-
тизанської війни; використання партизансь-
ких сил; централізація керівництва партизан-
ським рухом; розпуск партизанських форму-
вань після завершення бойових дій.  

Вирішальну роль у результаті партизан-
ської війни часто відіграє і наявність органі-
зації, здатної очолити народно-визвольну бо-
ротьбу. Досвід партизанської боротьби пере-
конливо засвідчив, що командування діями 
партизанських сил має створюватися завчас-
но і укомплектовуватися особовим складом з 
необхідною підготовкою. Помилки в керів-
ництві діями партизанів часто дорого обхо-
дилися і знижували ефективність партизан-
ської війни. Тому правильно поступали ті ке-
рівники національно-визвольних рухів, які 
завчасно створювали компетентне військове 
керівництво партизанськими силами, як це 
було, наприклад, у Китаї, Югославії, Алжирі, 
Кіпрі та інших країнах. У нинішніх умовах 
таким організуючим ядром можуть стати 
підрозділи ССО.  

Прикладом завчасної всебічної підготов-
ки до ведення партизанської боротьби можна 
навести підготовку до неї СРСР у 1920-х – 
1930-х роках. Так, тільки в Білоруській РСР у 
першій половині 1930-х років було шість пар-
тизанських загонів по 300–500 осіб у кожно-
му, на великих залізничних вузлах і в містах 
були створені із числа навчених осіб дивер-
сійні групи, які були забезпечені зброєю, боє-
припасами і мінно-підривними засобами. На 
жаль, усе це у період репресій у лавах Черво-
ної армії (1937–1939 рр.) було ліквідовано. 

Існують два основні підходи до вирішен-
ня проблеми організації партизанського ру-

ху. Сутність першого підходу полягає в то-
му, що партизанську боротьбу з окупантами 
ведуть місцеві мешканців, які залишилися на 
окупованій території. Проте, ще при уза-
гальненні досвіду іспанської “герильї” і ро-
сійського партизанства розгорілися запеклі 
суперечки про правомірність участі в бойо-
вих діях не комбатантів. Крім того, непідго-
товлені партизанські формування часто пе-
реймалися скоріше проблемою самозабезпе-
чення у польових умовах, ніж проведенням 
планових акцій проти окупантів. 

Інший підхід полягає в тому, що парти-
занський рух організовується і ведеться гру-
пами ССО. Більше того: в настановах з бойо-
вого застосування ССО практично всіх армій 
світу є або окремі розділи або настанови з ор-
ганізації бойових дій іррегулярних форму-
вань (партизанських або повстанських), що 
створюються з місцевих мешканців.  

Якщо обрати показником ефективності 
діяльності партизанських загонів завдані 
противнику збитки, відносно чисельності за-
гону, то виявиться, що в період Великої Віт-
чизняної війни найефективнішою була дія-
льність порівняно невеликих загонів, розго-
рнутих на базі закинутих у ворожий тил роз-
відувальних груп військової розвідки і 
НКВС. 

Що стосується іноземного досвіду, то 
слід зазначити, що в роки Другої світової 
війни на окупованих нацистською Німеччи-
ною та її союзниками територіях діяли чис-
ленні партизанські і напівпартизанські фор-
мування, створені за допомогою американсь-
ких спецназівців. Деякі партизанські загони 
утворювалися біглими військовополоненими, 
що мали відповідну підготовку (полковник 
Волькман і майор Фертинг, Філіппіни). 

У роки Другої світової війни у складі 
американських військ були сформовані не-
великі парашутні підрозділи, що діяли за лі-
нією фронту. Вони створювали агентурну 
розвідувальну мережу, інструктували бійців 
місцевого руху опору і вели безпосередню 
партизанську боротьбу. Ці підрозділи об’єд-
нувалися в єдине Управління стратегічних 
служб (далі – УСС) – організації, що займа-
лася збором розвідувальної інформації і ве-
денням секретних операцій у ворожому ти-
лу. Найважливішим завданням УСС в Євро-
пі було виконання так званої місії “Джед-
бург” – закидання в окуповані країни Євро-
пи нечисленних груп розвідників-професіо-
налів, які займалися підготовкою і навчан-
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ням партизанів і самі проводили партизансь-
кі операції.  

Іншою успішною операцією УСС стала 
діяльність так званого “загону 101” у Бірмі. 
Американські інструктори на базі племені 
качин організували збройне формування чи-
сельністю 11 тис. осіб, яке знищило 10 тис. 
японських окупантів, втративши при цьому 
всього 206 своїх членів. 

У 1952 р. була офіційно заснована 10-а 
група ССО з 10 осіб, яка незабаром розпоча-
ла набір і підготовку бійців “спецназу” з ме-
тою – готувати фахівців, здатних “просочу-
ватися по суші, морю або повітрю в глиб 
окупованої противником території і органі-
зувати сили опору (партизанські сили) для 
проведення спеціальних операцій з упором 
на партизанську війну”.  

Таким чином, проаналізувавши структу-
ри, склад підрозділів, їх оснащення та сис-
теми підготовки можна виділити такі загаль-
ні базові принципи формування і розвитку 
ССО: 

1. Комплектування всіх ССО здійсню-
ється виключно на професійній основі, за-
звичай, представниками збройних сил та ін-
ших силових відомств із широким залучен-
ням висококласних фахівців із технологічних 
спеціальностей. 

2. Основним ядром ССО та його удар-
ною силою є підрозділи спеціального при-
значення, що забезпечують проведення си-
лових акцій. Проте при проведенні спеціаль-
них операцій етапи підготовки займають 
значно більшу частину ресурсів підрозділів 
забезпечення, що відображається на їх знач-
ній кількості у складі ССО. 

3. Озброєння та оснащення ССО здійсню-
ється за принципом максимальної ефективно-
сті, саме тому підрозділи мають на своєму 
озброєнні дуже широку номенклатуру озбро-
єння і бойової техніки. Така кількість озбро-
єнь потребує відповідної кількості фахівців 
для його використання та обслуговування. Це, 
в свою чергу, висуває нові вимоги до логісти-
ки, системи відбору та підготовки кадрів, 
структури системи управління ССО. 

4. Система підготовки ССО, зазвичай, 
будується за принципом створення центрів 
підготовки, де бійці проходять навчання у 
декілька етапів: 

перший – отримання базового рівня під-
готовки, що надає основні навички з тактич-
ної, розвідувальної, топографічної, парашут-
но-десантної підготовки тощо і закінчуються 

навчаннями з курсом виживання; 
другий – навчання за спеціальними про-

грамами підготовки та отримання військово-
облікових спеціальностей (далі – ВОС, за-
звичай, декількох), закінчується стажуван-
ням та випускними іспитами з присвоєнням 
відповідного кваліфікаційного рівня; 

третій – практичне закріплення у війсь-
ках ССО та отримання нових знань і досвіду. 

Система підготовки передбачає подаль-
ше навчання та просування по службі, а та-
кож передбачає оволодіння суміжними спе-
ціальностями. Теза про підготовку єдиного 
універсального солдата у військах ССО не 
знаходить свого підтвердження з огляду на 
дуже високі вимоги до фахівців з технічних 
спеціальностей і їх номенклатури. 

5. Чисельність ССО на даний час, зазви-
чай, напряму пов’язана із загальною чисель-
ністю збройних сил (приблизно 2%) та регу-
люється військово-політичною обстанов-
кою, доктриною держави та поглядами кері-
вництва на будівництво і розвиток збройних 
сил. Однак є виключення, наприклад, у Ту-
реччині близько 12% – країна перебуває у 
стані постійного конфлікту з курдськими се-
паратистами.  

6. Структура ССО в основному являє 
собою трикомпонентну ієрархічну структу-
ру, об’єднану під єдиним керівництвом, що 
напряму взаємодіє з вищим керівництвом 
держави. При цьому, зазвичай, структури 
ССО мають вищий пріоритет, ніж інші си-
лові відомства, які, за потреби, в оперативне 
підпорядкування надають необхідні сили та 
засоби. Баланс між компонентами належить 
до певних особливостей держави і визнача-
ється векторами її зовнішньої та внутрішньої 
політики. Формування складових (компо-
нент) ССО відбувається за принципом від-
повідності специфіці поставлених завдань 
(регіон, характер завдань тощо). Такий під-
хід розширив номенклатуру підрозділів і не 
дозволяє здійснити лінійну стандартизацію й 
уніфікацію підрозділів. 

7. Висока ступінь співпраці й уніфікація 
ССО держав-учасниць і партнерів НАТО в 
системі підготовки, оснащення, управління 
та озброєння зі збереженням національних 
особливостей дозволяє ефективно інтегрува-
тися в колективні системи безпеки. Висока 
ступінь закритості та побудови ССО за “осо-
бливим” зразком Росії, Білорусі, КНР, КНДР 
у подальшому ускладнять міжнародну взає-
модію і партнерство. Подібні помилки для 
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України під час розвитку власних спеціаль-
них сил не можна повторювати за будь-яких 
обставин. 

8. До особливих завдань підрозділів ССО 
належать: дії проти повстанського руху; ве-
дення партизанської війни (організація і 
здійснення актів саботажу, диверсій, виве-
дення з ладу особливо важливих об’єктів, 
вбивство і викрадення політичних і військо-
вих діячів), що потребують відповідної під-
готовки фахівців ССО. 

9. У збройних силах розвинених країн 
світу значну увагу приділяють організації і 
підготовці до ведення партизанської (малою) 
війни у разі початку збройної агресії на рівні 
створення і впровадження відповідних нор-

мативно-правових документів (статутів, на-
станов, інструкцій та ін.). При цьому функції 
організації партизанського і контрпартизан-
ського руху в збройних силах іноземних 
держав, зазвичай, покладаються на ССО і 
спеціального призначення. 

10. Подальше будівництво Збройних сил 
має здійснюватися з урахуванням можливо-
сті ведення “малої війни”, для чого в межах 
збройних сил мають бути створені мобільні, 
високопрофесійно підготовлені ССО – оріє-
нтовані саме на дії в умовах партизанської і 
контрпартизанської війни. Тільки в цьому 
випадку держава та її армія будуть готові до 
тих війн, які цілком можуть відбутися у XXI 
столітті. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОЛЕТОВОЖДЕНИЯ ПРИ СНАБЖЕНИИ  
ПАРТИЗАН КРЫМА (1942–1944) 

 
В работе представлены детальные характеристики и особенности процесса самоле-

товождения формирований и отдельных самолетов транспортной, бомбардировочной и 
специальной авиации по обеспечению крымских партизан; раскрыты основные элементы са-
молетовождения в ночных условиях, над морем и в горнолесной местности под активным 
влиянием природно-климатических факторов.  
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природно-климатические условия, условия полета. 
 

Авиация различной ведомственной по-
дчиненности и организационной структуры 
во время взаимодействия с партизанами 
Крыма провела большое количество полётов 
в разнообразных условиях. Всего за время с 
февраля 1942 по апрель 1944 года авиацией, 
обслуживающей крымских партизан, произ-
ведено полётов в Крым: самолётами типа ТБ-
3 и Ли-2 – 450 самолётовылетов, самолётами 
типа Р-5 и У-2 и их модификациями – 261 
самолётовылет, всего 711 вылетов; доставле-
но в партизанские отряды 725 тонн продово-
льствия, боеприпасов, медикаментов, обмун-
дирования и других грузов, вывезено из тыла 
противника 1311 раненых и больных парти-
зан, а также 545 человек гражданского насе-
ления [1, с.343]. Еще 177 полетов было сде-
лано авиацией ВВС Черноморского флота 
(основные применяемые самолеты – бомбар-
дировщики ДБ-3 и СБ, гидросамолёты МБР-
2 и ГСТ) для снабжения крымских партизан 
посредством парашютных и беспарашютных 
сбрасываний, при этом самолёты минно-
торпедной авиации сделали 12 вылетов, раз-
ведчики дальние и ближние – 75 и 54 соот-
ветственно, вспомогательные легкомоторные 
самолёты – 46 вылетов [2, с.256].  

В целом, теория и практика вождения 
самолетов и способы применения техничес-
ких средств в зависимости от метеорологи-
ческих условий и задач полета изучены до-
статочно подробно, о чем существует специ-
альная литература, в том числе и раннего по-

слевоенного времени [3–5]. Однако эта спе-
циализация практического плана неизвестна 
историкам, что подчас исключает учет этих 
факторов при изучении такого явления как 
применения авиации в годы войны. Актуа-
льность настоящей статьи состоит в пред-
ставлении широкому кругу специалистов 
исторической науки специфических техни-
ческих средств и способов их применения на 
примере полетов по снабжению партизан 
Крыма в 1942–1944 годах.  

Особенностями практики вождения са-
молетов в исследуемый период было нали-
чие особых условий полетов: полеты прохо-
дили ночью, над морем и над горами при ак-
тивном влиянии метеорологических явле-
ний. Причем это были не обычные вылеты, а 
специальные боевые полеты в условиях ве-
дения боевых действий. Горные условия 
взлета с кавказских аэродромов (особенно с 
осени 1942 г. по весну 1944 г.) и посадка 
(сброс грузов) в ограниченных районах 
Крымских гор, а также обратные вылеты из 
Крыма на Кавказ имели по своему значению 
решающий характер из-за сложной обстано-
вки в горной местности.  

Условия полета над горами усложняют 
самолетовождение и предъявляют дополни-
тельные требования к штурманской подго-
товке к полету. При подготовке к полету над 
горной местностью экипаж, кроме обычной 
подготовки, дополнительно обязан провести 
целенаправленную подготовку к полету в 
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горных условиях [8, с.242–243]. 
При ведении боевых действий авиации в 

горной местности учитывались: необходи-
мость выполнения задач в интересах парти-
зан, действующих на разобщенных направ-
лениях; стесненность на посадочных площа-
дках; очаговый характер ПВО; резко пересе-
ченный рельеф местности в сочетании с мас-
сивами лесов и наличием светотеней, что за-
трудняет визуальную ориентировку, ограни-
чивает выбор площадок приземления, усло-
жняет выход на цель (площадки приземле-
ния), ограничивает выбор направлений захо-
дов на цель, сложность выполнения полетов 
на малых высотах; резкие изменения метео-
рологических условий с внезапным образо-
ванием низкой облачности и туманов, изме-
нением скорости и направления ветра, боль-
шими колебаниями температуры в течение 
суток, интенсивной грозовой деятельностью, 
а также возникновением мощных восходя-
щих и нисходящих потоков воздуха; значи-
тельное увеличение длины разбега (пробега) 
самолетов на высокогорных площадках; бо-
льшое рассеивание парашютистов и грузов; 
экранирующее влияние гор на работу 
средств связи.  

Применительно к проблематике иссле-
дования необходимо отметить, что 100% по-
летов с посадками в горнолесной части Кры-
ма самолетами частей и подразделений сове-
тской авиации было выполнено в ночное 
время; на сбрасывания – до 95% ночью.  

При боевых действиях авиации ночью 
учитывались: возможность выполнения бое-
вых задач экипажами, имеющими соответст-
вующий уровень подготовки; ограниченные 
возможности по выполнению маневра в спе-
циальном полете; потребность в доразведке, 
освещении и обозначении площадок посадки 
или сброса грузов, маркировании ориентиров 
на маршрутах полета; ограниченные возмо-
жности выполнения полета на предельно ма-
лых высотах; трудности визуальной ориен-
тировки, поиска цели, глазомерного опреде-
ления высоты полета, дальности до цели; во-
зможность ослепления летчиков прожекто-
рами ПВО противника, световыми вспыш-
ками при стрельбе из пушек; возможность 
внезапного попадания в зоны с опасными яв-
лениями погоды. 

Самолетовождение над любой горной 
местностью [3, с.42–44], в том числе в Кры-
му и на Кавказе, характеризуется следую-
щими условиями: 

1. Трудностью ведения визуальной ори-
ентировки. Это объясняется тем, что в гор-
ных районах мало ориентиров. Кроме того, 
ведение визуальной ориентировки при поле-
те над горами усложняется наличием непро-
сматриваемых участков на обратных скло-
нах гор и в ущельях. Над горными хребтами 
нередко наблюдается облачность, которая 
затрудняет, и подчас совершенно исключает 
визуальную ориентировку. Однако опыт по-
летов в Крым в целом одних и тех же летчи-
ков различных воинских формирований, по-
зволил преодолеть влияние этого фактора – 
пилоты после нескольких самолетовылетов 
уже знали трассу полета и ее сложности, 
особенно с ориентировкой в горнолесной 
местности в районе посадочных и сбросовых 
площадок, и активно использовали свой 
практический опыт самолетовождения и пи-
лотажа. Вместе с тем, необходимо указать, 
что полеты, как правило, многоместных са-
молетов, в составе которых были неподгото-
вленные штурманы, приводили к невыпол-
нению задания, или выполнения его частич-
но (например, сброски грузов партизанам не 
на площадки, а по расчету времени из-за 
трудности ориентировки в горах). 

2. Неустойчивостью метеорологических 
условий, непостоянством скорости и напра-
вления ветра на больших участках маршрута 
и сложностью обхода опасных метеорологи-
ческих явлений. Для горных районов харак-
терны быстрый процесс образования обла-
ков, частые грозы летом и сильные ливне-
вые осадки. В зимнее время наблюдаются 
частые бураны и метели, туманы. 

Характерной особенностью погоды для 
горных районов является сильный ветер и 
его различное направление в разных точках 
горной системы. Вследствие этого непосто-
янна путевая скорость самолета. Вблизи 
склонов гор возможны сильные восходящие 
и нисходящие потоки воздуха, скорость ко-
торых достигает 10–20 м/сек. Эти потоки 
вызывают сильную болтанку самолета и 
усложняют сохранение режима полета. Вос-
ходящие воздушные потоки образуются с 
наветренной стороны гор и вызывают не-
произвольное взмывание самолета при поле-
тах перед горными хребтами на расстоянии, 
равном 10–15 высотам хребта. Вертикаль-
ные воздушные потоки достигают примерно 
одной трети высоты хребта. С подветренной 
стороны гор образуются нисходящие воз-
душные потоки, которые вызывают потерю 
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высоты. Именно эти факторы стали причи-
нами нескольких аварий самолётов при по-
лётах в Крым, особенно в 1942 г., когда пи-
лоты только осваивали полеты над Крымс-
кими горами.  

3. Уменьшением дальности действия ра-
диотехнических средств и наличием боль-
ших ошибок при пеленговании вследствие 
влияния горного эффекта. Дальность дейст-
вия приводных радиостанций, расположен-
ных в горном районе, примерно в 2 раза ме-
ньше, чем в равнинном. Естественно, в Кры-
мских горах и на побережье никаких радиос-
редств для привода самолетов не использо-
валось; приводной радиомаяк и пеленгатор 
вблизи Сухуми стал активно использоваться 
только с октября 1942 г. [7, с.295–296]. Зача-
стую летчики ориентировались по местным 
предметам – горным вершинам, характерным 
долинам и т. п. 

4. Ограниченностью аэродромной сети. 
В рассматриваемое время в горном Крыму не 
было ни одного аэродрома или специальной 
посадочной площадки, как, впрочем, нет аэ-
родромов и сейчас, а посадочные площадки 

приспособлены в настоящее время в основ-
ном для действия вертолётов. Всего же за 
все время было опробовано и оценено семь 
площадок, но использовались многократно 
только три. В основном в Крыму использо-
вались следующие посадочные площадки 
для приёма и выпуска самолётов [9, л.175–
178]. Это «Большой (Баксанский) аэродром» 
(Караби-Яйла); «Малая площадка» (нагорье 
Орта-Сырт); «Иваненкова казарма» (нагорье 
Долгоруковская яйла). На «Малую площад-
ку» ввиду её размеров прилетали только лёг-
комоторные самолёты. «Иваненкова казар-
ма» действовала с 16 августа 1943 года по 
11 апреля 1944 года, хотя на неё принято бо-
льше самолётов, чем на «Большой аэрод-
ром» [7, с.336–337]. Важно отметить, что 
она находится всего в 20 км по прямой от 
Симферополя. 

5. Увеличением длины разбега и пробега 
при выполнении полетов на аэродромах, 
имеющих большое превышение над уровнем 
моря. Превышение и координаты партизанс-
ких посадочных площадок над морем указа-
ны в табл. 1. 

Таблица 1 

Посадочные площадки в горнолесной части Крыма (1942–1944 гг.)  

№
№ 

Наименование и местонахождение Широта Долгота 

Превыше-
ние над 
уровнем 
моря, м 

1 
Большой Баксанский аэродром (нагорье Кара-

би-Яйла, северо-западная часть) 
44° 54' 40" 34° 28' 10" 781 

2 Малая площадка (нагорье Орта-Сырт) 44° 52' 34" 34° 25' 59" 887 

3 
Иваненкова казарма (урочище Даир-Алан, на-

горье Долгоруковская яйла) 
44° 54' 10" 34° 20' 76" 874 

4 
Тарьер (кордон, Крымский горнолесной запо-

ведник) 
44° 43' 08" 34° 10' 22" 415 

5 
Зубровая поляна (урочище Яполах, Крымский 

горнолесной заповедник) – использовалась од-
нократно для посадки У-2 Ф. Герасимовым 

44° 40' 20" 34° 10' 12" 517 

6 

Площадка №6 (окрестности Эль-Бузлы 
(с.Переваловка), старокрымские леса) – исполь-
зовалась однократно для эвакуации экипажа 
П.Т. Кашубы в апреле 1943 г.  

44° 59' 18" 34° 59' 16" 360 

7 
Площадка юго-западнее с. Куртлук (Пчели-

ное), северо-восточная часть Караби-Яйлы – не 
использовалась после аварии ТБ-3  

44° 55' 01" 34° 31' 04" 813 

Примечание: источник: ГААР Крым, ф.П-151, оп.1, д.328, л.176-178. 
 

Все указанные площадки не были обору-
дованы радиотехническими средствами, в 
качестве примитивного светотехнического 
оборудования применялись комбинации кос-
тров и ручные фонари (на взлёте и посадке – 

и фары самолётов). Аэродромного покрытия 
они не имели, являясь грунтовыми, с мини-
мальным уходом за полосами приземления и 
взлёта (уборка камней и кустов, заравнива-
ние ям партизанской «стартовой коман-
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дой»). По воспоминаниям партизанских лёт-
чиков, некоторые пилоты считали такие вы-
леты – ночью, без разведки погоды и обста-
новки – «полётами на смерть» [10, л.12]. 

На эти же площадки и вблизи них прово-
дились основные парашютные и беспарашю-
тные сбрасывания грузов в исследуемый пе-
риод. Кроме того, сбрасывания осуществля-
лись по четырём целям (установлены в октя-
бре 1943 г.), а именно: цель №1 – зуйские ле-
са (для партизанских бригад №1, №5, №6), 
цель №2 – леса заповедника (для партизанс-
кой бригады №4), цель №3 – старокрымские 
леса (для партизанской бригады №3), цель 
№4 – карасубазарские леса (для партизанс-
кой бригады №2) [11, л.107–108].  

Выходы на площадки и заходы на посад-
ку проходили по трём путям – мыс Меганом 
служил узловым пунктом, откуда летчики в 
разных направлениях заходили на партизан-
ские площадки. Первый путь был прямо от 
мыса Меганом к плато Караби-яйла, на «Бо-
льшой аэродром». В случае закрытия плато 
облачностью и визуальной невидимости по-
садочных площадок, маршрут лежал через 
Карасубазар, хотя постоянным заход был с 
севера, от Баксана (ныне село Межгорье Бе-
логорского района). Второй путь - от мыса 
Меганом к Алуште, где по межгорью Демер-
джи-Чатырдаг выходили на север, или пере-
валив горы - затем на «Иваненкову казарму», 
тоже с заходом с севера от Симферополя [7, 
с.336]. Третий - к Алуште и западнее к Ялте, 
в горы заповедника, для сброски грузов (с 
лета 1942 года там самолёты не приземля-
лись). 

Практически все полеты по маршрутам 
от аэродромов до посадочных площадок в 
горнолесной части Крыма проходили пре-
имущественно над морем. Так было и при 
полетах в первой половине 1942 г. из Севас-
тополя (по маршруту аэродромы Гераклейс-
кого полуострова – точка в море на траверзе 
мыса Фиолент – точка в море на траверзе 
мыса Кикенеиз – горная часть Крымского 
заповедника – посадочная площадка), так и с 
Керченского полуострова (аэродром Хар-
джи-Бие - точка в море на траверзе мыса Ча-
уда - точка в море на траверзе мыса Меганом 
– нагорье Караби-яйла – посадочная площад-
ка) весной 1942 года. Но особенно над морем 
все полеты совершались со второй половины 
1942 г. и до освобождения Крыма в апреле 
1944 г. Самолёты летали на партизанские по-
садочные площадки и возвращались назад 

преимущественно с двух аэродромов – «Со-
чи» (или географически правильнее, Адлер) 
и «Агой», находящихся на Кавказском побе-
режье. С первого летали в основном самолё-
ты группы 8-го авиаполка ГВФ, а впоследс-
твии – и из других частей. В единичных слу-
чаях, некоторые рейсы происходили с аэро-
дромов возле станицы Крымской и города 
Краснодара, что отслеживается по архивным 
документам [12, л.30].  

Маршрут Адлер (или Агой) – партизан-
ские площадки в горнолесной части Крыма 
проходит во 2-м и 3-м часовых поясах. Маг-
нитное склонение в начале маршрута +4°, в 
конце его +5°. Маршрут проходит преиму-
щественно над водной поверхностью Черно-
го моря, а на первом и двух последних эта-
пах - над горной местностью свыше 1000 м 
[13, с.192].  

Город Адлер расположен на побережье 
Черного моря на берегах устья реки Мзым-
та. Непосредственно северо-восточнее горо-
да на правом берегу реки находится аэрод-
ром. В 23 км северо-западнее города Адлер 
раскинулся курортный город и порт Сочи. 
Аэродром «Сочи» (Адлер) расположен на 
берегу Черного моря в 1 км северо-восточ-
нее города Адлер. Высота аэродрома над 
уровнем моря 14 м. Магнитное склонение 4–
6°. Летное поле сейчас состоит из двух взлё-
тно-посадочных полос – бетонированной 
(длина 2000 м, ширина 50 м) и грунтовой 
(длина 1200 м, ширина 100 м, находится 
южнее и параллельно бетонированной). Лё-
тное поле построено на месте ликвидиро-
ванного семеноводческого совхоза «Черно-
морец» летом 1941 года для размещения 
авиационных частей [13, с.194–195] .  

Аэродром «Агой» находится в 108 км на 
северо-запад от аэродрома «Сочи» (Адлер), 
на побережье Чёрного моря в устье реки 
Агой, в 12 км северо-западнее Туапсе на ав-
тотрассе Туапсе - Новороссийск, на терри-
тории села Агой, непосредственно примыкая 
к морю. В настоящее время аэродром для 
полётов авиации не используется.  

Морская авиация, которая активно сна-
бжала партизан зимой 1942–1943 гг. совер-
шала свои полеты с аэродрома Гудаута, где 
базировался 5-й минно-торпедный полк, за-
нимавшийся как разведкой портов Крыма, 
так и обеспечением партизан парашютным 
способом. 

Береговая черта Черного моря способст-
вует ведению ориентировки. Советские лёт-
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чики использовали для ориентирования но-
чью также проблесковый огонь маяка немец-
ких ВВС, который находился на мысе Мега-
ном вблизи крымского города Судак с харак-
терной амплитудой сигнала [7, с.192–195]. 

В полёте над морем при видимости бере-
говой черты затрудняется визуальная ориен-
тировка, а над открытым морем совершенно 
исключается возможность применения визуа-
льной ориентировки. Точное самолётовожде-
ние над морем возможно только при тщате-
льной подготовке к каждому полёту и выпол-
нении его с учётом всех особенностей такого 
полёта и при умении применять радионавига-
цию и астрономическую ориентировку. Осо-
бое значение при полетах над морем имеет 
предполетная штурманская подготовка.  

При выполнении полёта выход на курс 
следования выполняется расчётом данных о 
ветре (с учетом изменения ветра (береговые 
ветры)). В случае полетов в Крым в 1942–
1944 гг. маршрут полёта вначале был проло-
жен вдоль береговой черты Кавказского по-
бережья, потому угол сноса и путевую ско-
рость определяли пеленгованием береговых 
ориентиров или визирных точек. Контроль 

пути при видимости береговой черты выпо-
лнялся обычными приёмами компасной 
навигации, преимущественно пеленгуя бо-
ковые ориентиры и визирные точки и про-
кладывая путь [7, с.297]. 

В полёте над открытым морем контроль 
пути осуществляли систематическим опре-
делением расчётного места прокладкой пути 
по среднему ветру. Ветер, как правило, пи-
лоты легкомоторных самолетов определяли 
глазомерно на малых высотах: по барашкам 
волн или измерением визиром направления 
ветра по барашкам волн и одного угла сноса 
на курсе, перпендикулярном к направлению 
ветра. Навигационные бомбы для определе-
ния угла сноса и путевой скорости (приме-
няемые на средних высотах) не использова-
лись (данных не найдено). Так как практиче-
ски все полеты к партизанам проходили в 
ночное время широко применялись приёмы 
астрономической навигации, главным обра-
зом для контроля пути при полёте на цель и 
для обеспечения выхода на посадочную 
площадку или на свой аэродром. Ориенти-
ровка была в основном визуальной. 

Таблица 2 

Расстояния между аэродромами на Кавказе и посадочными площадками* 

Исходный 
пункт марш-

рута 
Конечный пункт маршрута 

Расстояние 
между ни-

ми, км 
Примечание 

Большой аэродром 349 

Малая площадка 343 
Иваненкова казарма 360 

Краснодар 

Тарьер (костровая площадка) 386 

С июля 1942 по август 1942 
гг. 

Большой аэродром 297 
Малая площадка 301 
Иваненкова казарма 308 

С июля 1942 по август 1942 
гг. 

Славянская 

Тарьер (костровая площадка) 341 
Перелетов по маршруту не 

зафиксировано 
Большой аэродром 466  
Малая площадка 469  

Иваненкова казарма 476 август 1943 – апрель 1944 гг. 
Адлер 

Тарьер (костровая площадка) 488  
Большой аэродром 370  

Малая площадка 374  
Иваненкова казарма 380 август 1943 – апрель 1944 гг. 

Агой 

Тарьер (костровая площадка) 404  

Большой аэродром 532 
Малая площадка 535 
Иваненкова казарма 542 

Гудаута 

Тарьер (костровая площадка) 557 

Только самолеты ВВС ЧФ, 
сброски грузов и парашютис-

тов 

Примечание: измерено автором, по аэронавигационной карте, лист В-III [15].  
 

Необходимо отметить, что были случаи 
потери ориентировки. Некоторые из них но-

сили трагический характер или приводили к 
авариям без гибели, но с травмированием 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 128 

людей и поломкам авиатехники [14, л.68–89]. 
Но в основном опытные пилоты ориентиров-
ку восстанавливали. Восстановление ориен-
тировки выполнялось: 

а) выходом на береговую черту и полё-
том вдоль неё для установления действите-
льного места визуальной ориентировкой; 

б) выходом на радиомаяк (при возврате, 
находился вблизи Сочи) или радиостанцию в 
комплексе с астрономическими определени-
ями; 

в) в ночном полёте – астрономическими 
определениями и выходом на световые орие-
нтиры на береговой черте (световой маяк 
противника на мысе Меганом) [7, с. 299]. 

Для самолетовождения экипажи и отде-
льные пилоты использовали полетные и бор-
товые карты, штурманские счетно-измери-
тельные инструменты, различные графики и 
таблицы. Расстояние между начальным и ко-

нечным пунктами маршрута указаны в 
табл. 2. Богатый опыт, полученный авиацией 
в Великой Отечественной войне, еще полно-
стью не изучен. Он должен исследоваться и 
дальше и учитываться в современных усло-
виях, особенно в вопросах организации и 
осуществления самолетовождения в таких 
специфических условиях, как полеты над 
морем и горной местностью, в ночное время, 
организации взаимодействия частей и по-
дразделений ВВС с партизанскими форми-
рованиями и осуществления управления си-
лами и средствами авиации при этом. Хотя в 
боевых уставах в основном отражены общие 
положения [16; 17], тем не менее, специфика 
применения авиации в Черноморском реги-
оне заставляет искать новые пути, в том 
числе и в особенностях самолетовождения, 
остающихся актуальными и в наше время. 
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Ткаченко С.М. Особливості літаководіння з постачання партизанів Криму (1942–1944) 

У роботі наведено детальні характеристики й особливості процесу літаководіння форму-
вань і окремих літаків транспортної, бомбардувальної та спеціальної авіації по забезпеченню 
кримських партизанів; розкрито основні елементи літаководіння в нічних умовах, над морем 
і в гірсько-лісовій місцевості під активним впливом природно-кліматичних факторів. 

Ключові слова: літаководіння, навігація, партизани, посадкові майданчики, природно-
кліматичні умови, умови польоту. 
 

Отримано: 9.04.2013 р. 

 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 129 

УДК 355.469 “1943/1945” 
Рєзнік В.І., кандидат історичних наук, полковник, на-
чальник науково-дослідної лабораторії кафедри воєнної 
історії НУО України (м. Київ) 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ОПЕРАЦІЙ СТРАТЕГІЧНОЮ 
АВІАЦІЄЮ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США В ЄВРОПІ ПІД ЧАС  

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1943–1945) 
 

У статті розглянуті особливості підготовки та проведення повітряних операцій 
стратегічною авіацією Великої Британії та США на Західноєвропейських театрах воєнних 
дій (ТВД) у другій половині Другої світової війни. Розкриті цілі й завдання, що ставилися сою-
зним командуванням, особливості організації управління авіаційними об’єднаннями, характе-
рні риси воєнного мистецтва. 

Ключові слова: стратегічна авіація, об’єднаний повітряний наступ, повітряна опера-
ція, часткова операція. 
 

З моменту початку стратегічного авіа-
ційного наступу авіації союзників на Німеч-
чину пройшло вже 70 років. В історії воєнно-
го мистецтва ці події стали фактично дебю-
том стратегічної авіації. Не дивлячись на те, 
що перший досвід завдання авіаційних уда-
рів був продемонстрований ще під час Пер-
шої світової війни, саме говорячи про події в 
небі Західної Європи 1943–1945 років можна 
стверджувати, що стратегічна авіація вперше 
реально продемонструвала свої величезні 
можливості, про які мріяли теоретики міжво-
єнного періоду – прихильники теорії Дж. 
Дуе. Повітряні операції союзників цього пе-
ріоду становлять значний інтерес з точки зо-
ру дослідження розвитку теорії і практики 
ведення так званих “безконтактних” війн, 
адже саме тоді вперше були апробовані ряд 
теоретичних напрацювань міжвоєнного пері-
оду, сформувалися ряд базових положень, які 
зберігають своє значення і в наш час. Роль 
стратегічної авіації, яку вона відігравала у 
локальних і регіональних війнах другої по-
ловини ХХ – початку ХХІ століть, спонукає 
дослідників до аналізу досвіду Другої світо-
вої війни, що, на думку автора, підкреслює 
актуальність даної теми. 

Перші удари британської авіації по де-
яким об’єктам Німеччини і окупованих країн 
були обмеженими за масштабом і недостат-
ньо ефективними. Це визнавав, зокрема, У. 
Черчілль, стверджуючи у 1941 році, що за-
вдані удари не досягли своєї мети. Також він 
визнавав, що лише зусиллями Королівських 
ВПС завдати помітної шкоди воєнно-проми-
словому потенціалу противника не вдасться і 
у 1942 році [2]. 

Слабке артилерійське озброєння, недо-
статні льотно-технічні характеристики бри-
танських важких бомбардувальників, недос-
коналість прицільного обладнання та відсу-
тність винищувального прикриття змушува-
ли британців завдавати удари по площам, з 
великої висоти в нічний час. В таких умовах 
застосування завдання істотної шкоди війсь-
ковій промисловості Німеччини було немо-
жливо. Відбиття ударів авіації противника 
німцями здійснювалося відносно невелики-
ми силами нічної винищувальної авіації 
ППО та силами зенітної артилерії. Це дозво-
ляло німецькому командуванню не залучати 
для оборони території країни великих сил 
авіації, зосереджуючи її основну масу на 
Східному фронті, який вважався німцями 
головним пріоритетом.  

Ситуація почала змінюватися з січня 
1943 року, коли на конференції керівників 
США та Великої Британії в Касабланці се-
ред інших було прийняте рішення про зосе-
редження на Британських островах угрупо-
вання авіації, насамперед стратегічної, США. 
В директиві англо-американського Об’єдна-
ного комітету начальників штабів від 21 січ-
ня 1943 року вказувалося, що основним за-
вданням повітряного наступу є “прогресую-
че руйнування і дезорганізація воєнної, про-
мислової та економічної системи Німеччини 
і підрив морального духу німецького народу 
до такої ступені, при якій його здатність до 
збройного опору різко послабиться”[7, c.12].  

На початку 1943 року на Британських ос-
тровах було зосереджено два об’єднання 
стратегічної авіації – сили британського бом-
бардувального командування (командувач – 
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головний маршал авіації А. Харрис) та амери-
канська 8-а повітряна армія (командувач – ге-
нерал А. Ікер). Бомбардувальне командуван-
ня, яке складалося з 38 важких і 14 тактичних 
бомбардувальних ескадрилій, загалом 851 ва-
жких і 237 тактичних бомбардувальників, на-
було вже значного досвіду завдання авіацій-
них ударів, головним чином, в ночі без супро-
водження винищувачів. Британці мали добре 
розвинуту аеродромну мережу в центральній 
частині Англії. До складу 8-ї повітряної армії, 
розгорнутої у південно-східній частині Англії, 
входили три важкі бомбардувальні дивізії, що 
складалися з крил, які, у свою чергу, поділя-
лися на авіаційні групи, всього 337 важких 
бомбардувальників і 231 літак тактичної авіа-
ції. Основним способом застосування амери-
канської авіації було завдання масованих 
авіаційних ударів у денний час, при чому уда-
ри завдавалися прицільно. Зазвичай, амери-
канські бомбардувальники супроводжувалися 
винищувачами. 

Після капітуляції Італії восени 1943 року 
було створене друге угруповання стратегіч-
ної авіації – 15-а повітряна армія США, яка 
була зосереджена у південно-східній частині 
Апеннінського півострова на аеродромному 
вузлу Фоджа. Таким чином, до кінця 1943 
року в Західній Європі було створено два 
стратегічних авіаційних угруповання ВПС 
США та Великої Британії. Перше, розгорну-
те на Британських островах, було призначе-
но для дій по території Німеччини (виклю-
чаючи її південно-східну частину), Північної 
Франції, Фландрії та акваторії Атлантичного 
океану, що прилягала. Друге, розгорнуте в 
Італії, було націлене на об’єкти в Австрії, 
Угорщині, на Балканах, Південній Франції 
та південно-східній частині Німеччини [1]. 

Тактико-технічні характеристики основ-
них важких і стратегічних бомбардувальни-
ків наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Тактико-технічні характеристики стратегічних і важких бомбардувальників 
країн-учасниць Другої світової війни 

Тип 
літака, 
країна 

Кількість 
двигунів, 

потужність, 
к.с. 

Практична 
дальність, 

км 

Практична 
стеля, м 

Крейсерська 
швидкість, 

км/год. 

Бомбове 
озброєння: 
норм/макс. 

кг. 

Гармати та 
кулемети 

кількість × 
калібр, мм. 

В-29, 
США 

4×2200 3230 9710 547 9072 
1×20; 
10×12,7 

В-24, 
США 

4×1200 3701 9754 322 2268/5806 10×12,7 

В-17, 
США 

4×1200 5311 11156 359 1800/3200 
4×2×12,7; 
1×7,62 

Lancaster, 
Велика 
Британія 

4×1640 4312 7468 350 6350/9979 8×7,7 

Halifax, 
Велика 
Британія 

4×1615 3840 7315 346 5897 9×7,7 

 

У травні 1943 року був розроблений план 
“об’єднаного бомбардувального наступу” – 
план “Point-blank”, затверджений англо-аме-
риканським Об’єднаним комітетом началь-
ників штабів. План передбачав вибір об’єктів 
для авіаційних ударів та їх класифікацію, де-
тальне вивчення галузей промисловості про-
тивника, визначених як цілі ударів, встанов-
лення необхідної ступені їх руйнування та 
черговості завдання ударів [1].  

Для ударів були обрані 76 об’єктів. Згід-
но з планом, операція складалася з чотирьох 
етапів. На першому етапі (з травня по липень 
1943 року) головними цілями мали стати ве-
рфі, на яких будувалися підводні човни. На 

другому (серпень-вересень 1943 року) осно-
вні зусилля спрямовувалися на аеродроми 
базування винищувальної авіації та авіаційні 
заводи. За цей час передбачалося нарощу-
вання угруповань стратегічної авіації до 
1192 літаків. На третьому (жовтень – гру-
день 1943 року) планувалося повне завою-
вання панування в повітряному просторі Ні-
меччини шляхом знищення її винищуваль-
ної авіації та наземної складової ППО. Пе-
редбачалося продовження нарощування сил 
стратегічної авіації до 1746 літаків. Завдан-
ням останнього етапу (січень-березень 1944 
року) було створення сприятливих умов для 
проведення вторгнення союзних військ у За-
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хідну Європу. Наприкінці цього етапу кіль-
кість стратегічних бомбардувальників мала 
зрости до 2702 машин [8, c.370–371]. 

Таким чином, план “Point-blank” являв 
собою план стратегічної повітряної наступа-
льної операції, спрямованої на руйнування 
промислових та інфраструктурних об'єктів в 
стратегічному тилу противника на всій під-
контрольній йому території. 

У цей же період проводилося ряд частко-
вих операцій, спрямованих на виконання 
окремих завдань в рамках єдиного стратегіч-
ного замислу. Так, з 19листопада 1943 по 25 
березня 1944 року Бомбардувальне команду-
вання проводило повітряну операцію з ме-
тою руйнування Берліну. Всього британцями 
було завдано 35 масованих авіаційних ударів 
(20224 літако-вильотів), з них у 16 найпоту-
жніших було застосовано 25 тис. тон авіа-
ційних бомб. Втрати британської авіації до-
сягли 1047 збитих і 1682 пошкоджених бом-
бардувальника. 

З метою підриву німецької авіаційної 
промисловості, що випускала винищувачі, у 
період з 20 по 25 лютого 1944 року союзна 
авіація проводила часткову операцію “Argu-
ment”. Удари завдавалися: 8-ю повітряною 
армією – по авіаційних заводах у Брауншвей-
зі, Лейпцигу, 15-ю повітряною армією – по 
заводах у Штейрі та Регензбурзі. Бомбарду-
вальне командування завдало 5 нічних масо-
ваних авіаційних ударів по містах Лейпциг, 
Штутгард, Штейр і Аугсбург. Під час опера-
ції американці виконали 3800 літако-вильо-
тів, застосували 10 тис. тон бомб і втратили 
226 літаків. Британці здійснили 2351 літако-
виліт, скинули понад 9 тис. тон бомб і втра-
тили 157 літаків. Втрати винищувальної 
авіації противника становили 456 літаків. У 
результаті операції випуск винищувачів зни-
зився з 1537 у січні до 1028 у лютому, але у 
березні німці перевищили січневий випуск 
більше, ніж на 100 літаків. Отже, операція 
визначеної мети не досягла, хоча й відрізня-
лася високою щільністю ударів, інтенсивніс-
тю їх завдання і цілеспрямованістю команду-
вання і льотного складу. Відносно британців, 
втрати американської авіації здаються біль-
шими, але не слід забувати, що американська 
авіація діяла у денний час, зі значно більшою 
інтенсивністю і умови для авіації і зенітної 
артилерії противника були значно кращими. 
Сильною стороною американського коман-
дування було те, що воно організувало на-
дійне винищувальне прикриття стратегічних 

бомбардувальників. Без цього американські 
втрати були б однозначно більшими.  

З квітня 1944 року операція “Point-blank” 
була зупинена, адже стратегічна авіація сою-
зників переключилася на підготовку висадки 
військ у Нормандії. Всього під час операції 
тільки на авіаційні підприємства було ски-
нуто до 8% загального тоннажу бомб, проте 
у порівнянні з 1943 випуск винищувачів ні-
мцями у 1944 році зріс майже удвічі, так са-
ме зросла продуктивність й авіаремонтних 
підприємств [9]. 

22–23 лютого 1945 року для дезоргані-
зації роботи транспорту Німеччини союзна 
авіація провела часткову операцію “Clarion”. 
Головна мета операції полягала в тому, щоб 
всіма силами ВПС – не лише стратегічною, 
але й тактичною авіацією – дезорганізувати 
комунікації на території, що залишалася під 
контролем противника, підірвати моральний 
дух населення і паралізувати економіку Ні-
меччини. Об’єктами ударів були залізничні 
вузли, шляхопроводи, баржі, доки, засоби 
сигналізації, мости тощо. Слід зазначити, що 
в дезорганізації роботи транспорту і заводів 
з виробництва синтетичного палива союзна 
авіація досягла найбільших результатів. Го-
ворити про успішне виконання решти поста-
влених завдань за досвідом Другої світової 
війни складно, адже темпи наступу Червоної 
армії все ж таки були більш вагомим факто-
ром, який врешті-решт і визначив остаточні 
результати війни [1].  

Також слід відзначити, що черговість 
руйнування об’єктів у ході операції в залеж-
ності від обстановки неодноразово змінюва-
лася. При цьому цілі для британської авіації 
визначалися штабом Бомбардувального ко-
мандування, американська авіація отриму-
вала завдання від свого керівництва. Дина-
міку змін пріоритетів у планах союзного ко-
мандування можна наочно представити у 
вигляді табл. 2. 

Отже, не дивлячись на те, що сили стра-
тегічної авіації союзників виконували одне 
завдання в рамках однієї операції, об’єдна-
ного командування стратегічної авіації ко-
мандування створено не було. Для коорди-
нації дій, розроблення планів повітряних 
операцій та аналізу їх виконання був утво-
рений об’єднаний комітет з планування по-
вітряних операцій. Також для координації 
дій 8-ї та 15-ї повітряних армій, віддалених 
одна від одної більш, аніж на 1000 км, аме-
риканцями був створений штаб стратегічних 
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ВПС армії США у Європі під керівництвом генерала Карла Ендрю Спаатса [1]. 

Таблиця 2 

Динаміка змін цілей і завдань союзної стратегічної авіації у Західній Європі (за роками війни) 

1939–1940 1941–1942 1942–1943 1944–1945 

Тактична і опера-
тивна глибина 
розгортання ні-
мецьких військ 

Дезорганізація роботи 
транспорту, підрив мо-
рального духу насе-
лення Німеччини, під-
приємства нафтової 
промисловості, авіа-
ційні, кулькопідшип-
никові заводи, верфі з 
будівництва підводних 
човнів, металургійні, 
хімічні верстатобудівні 
та машинобудівні за-
води  

Завоювання панування в 
повітрі, верфі з будівницт-
ва підводних човнів та мі-
сця їх базування, авіаційні, 
кулькопідшипникові заво-
ди, нафтопереробні під-
приємства та заводи, що 
випускали синтетичне па-
льне, гуму, заводи, що ви-
пускали транспортні засо-
би та бронетехніку  

Підготовка до вторгнен-
ня, винищувальна авіація 
на аеродромах, позиції 
засобів ППО, стартові 
позиції балістичних і 
крилатих ракет, кулько-
підшипникові заводи, 
нафтопереробні підпри-
ємства та заводи, що ви-
пускали синтетичне па-
льне, заводи, що випус-
кали транспортні засоби 
та бронетехніку, транс-
портні комунікації 

 

Хоча в наказах і директивах цілями авіа-
ційних ударів визначалися воєнні та промис-
лові об’єкти, реальними цілями вважалися 
насамперед міста, особливо їх центральні (іс-
торичні) частини. Таким чином, що основ-
ною метою ударів союзної авіації було зни-
щення цивільного населення Німеччини. Це 
підтверджується, зокрема, й словами А. Хар-
риса про те, що “зруйноване підприємство в 
місті ми вважали як додаткову вдачу” [3]. У 
звіті управління з вивчення результатів стра-
тегічних бомбардувань відзначалося, що 
удари по містах є засобом підриву морально-
го духу німецького населення. “Якщо вда-
сться вплинути на моральний стан промис-
лових робітників, якщо вдасться відволікти 
їх від роботи на заводах і зайнятися іншими 
справами, наприклад турботою про сім’ї, ре-
монтом своїх пошкоджених домівок, то ні-
мецьке воєнне виробництво зазнає суттєвої 
шкоди” [5, c.301]. Прикладом реалізації такої 
ідеї може служити масований удар британсь-
кої авіації на Вупперталь у ніч на 30 травня 
1943 року, коли було знищено до 90% місь-
кої забудови [4]. 

Завдання авіаційних ударів по великим 
містам для знищення мирного населення вза-
галі були характерною рисою стратегії союз-
ної стратегічної авіації як у Європі, так і на 
Тихоокеанському ТВД. Так, 9 березня 1945 
року 314-е крило ХХІ авіаційного корпусу 
силами 325 літаків В-29 завдало нічного ма-
сованого авіаційного удару по Токіо. Удар 
завдавався з висот 1500–1800 м запалюваль-
ними авіаційними бомбами. Сильний вітер 
біля поверхні землі сприяв розповсюдженню 

пожежі у місті з переважно дерев’яною за-
будовою. Над містом виник вогняний смерч. 
У результаті чого до ранку 10 березня в місті 
вигоріло 40 кв. км забудови, загинуло 84 тис. 
мешканців, понад мільйон – залишилися без 
житла. Таким чином, у результаті такого 
удару кількість жертв серед людей, які заги-
нули була більшою, аніж під час ядерного 
удару по Хіросімі. Втрати американців ста-
новили 14 літаків [6].  

Систематичні удари союзної авіації по-
чалися влітку 1943 року. При цьому в діях 
британської і американської авіації були 
суттєві відмінності. Тактико-технічні харак-
теристики британських стратегічних бомба-
рдувальників та відсутність винищувачів з 
потрібним тактичним радіусом призвели до 
неможливості завдання ударів у денний час. 
Складність пошуку і ураження цілей в ніч-
них умовах змушувала британське команду-
вання обирати найкрупніші за площею 
об’єкти ударів і спрямовувати на них майже 
всі сили Бомбардувального командування. 
Через це британці як правило завдавали ма-
сований авіаційний удар по одному об’єкту. 
Максимальна концентрація сил досягала до 
20 літако-прольотів за хвилину, через що над 
ціллю проходив упродовж відносно трива-
лого часу суцільний потік. 

Оперативна побудова американської по-
вітряної армії в масованому авіаційному уда-
рі мала інший характер. Діючи в денний час, 
американці намагалися подолати протидію 
противника за допомогою винищувачів су-
проводження та інтенсивного вогню борто-
вої зброї бомбардувальників, після чого за-
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вдати удар з великої висоти, що виключало 
їх ураження вогнем зенітної артилерії. З’єд-
нання і частини американської авіації діяли у 
зімкнутих, щільних бойових порядках, що 
дозволяло забезпечити як високу щільність 
удару, так і взаємне прикриття літаків вогнем 
бортової захисної зброї. Залежно від повіт-
ряної обстановки і розташування об’єктів 
з’єднання в оперативній побудові повітряної 
армії або ешелонувалися в глибину, або роз-
ходилися по різних маршрутах, примушуючи 
противника розпорошувати зусилля своїх 
сил ППО. Враховуючи досвід британської 

авіації, яка протягом 1940–1943 років зазна-
ла суттєвих втрат від зенітної артилерії та 
винищувальної авіації противника, з червня 
1943 року Об’єднаний комітет начальників 
штабів зосередив основні зусилля стратегіч-
ної авіації проти ППО Німеччини з метою 
завоювання панування в повітрі. Основними 
способами виконання цього завдання були 
руйнування об’єктів авіаційної промисло-
вості та знищення авіації противника на ае-
родромах і в повітряних боях [1]. Інтенсив-
ність роботи англо-американської авіації на-
ведена у табл. 3. 

Таблиця 3 

Бомби, скинуті англо-американською авіацією на Німеччину під час 
Другої світової війни (у тоннах) 

Роки Об’єднання 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
8 ПвА США – – – 1588 44899 393701 190705 

СБК (Брит.) 31,5 13241 31894 46290 159972 533926 182830 

 

Отже, досвід Другої світової війни до-
зволяє виділити деякі характерні риси воєн-
ного мистецтва стратегічної авіації в роки 
Другої світової війни.  

Основними формами застосування стра-
тегічної авіації були повітряні операції та си-
стематичні бойові дії.  

Повітряна операція являла собою сукуп-
ність об’єднаних єдиним замислом масова-
них авіаційних ударів авіаційних об’єднань 
та з’єднань по великому об’єкту або системі 
цілей. 

Під час повітряної операції по великому 
об’єкту завдавалося 16 і більше масованих 
авіаційних ударів, в кожному з яких скидало-
ся від кількох десятків до 2 тис. тон бомб. За-
гальна маса скинутих бомб на об’єкт під час 
операції досягала від 5 до 25 тис. тон. Про-
міжки між ударами визначалися готовністю 
авіаційного об’єднання до повторного удару, 
а також часом, потрібним противнику для лі-
квідації наслідків. 

Найбільші операції проводилися за рі-
шенням урядів двох держав та об’єднаного 
органу стратегічного керівництва. Метою та-
ких операцій було досягнення стратегічних 
цілей, для чого необхідно було завдавати ма-
совані удари по значній кількості цілей. У та-
ких операціях брали участь всі сили стратегі-
чної авіації союзників на ТВД і частково так-
тична авіація, а терміни операції розтягували-
ся на декілька місяців. У рамках стратегічних 
операцій проводилися також часткові опера-
ції відносно обмежених масштабів. 

Досвід засвідчив, що важливішими прин-
ципами і умовами досягнення ефективних ре-
зультатів стратегічною авіацією були центра-
лізоване управління, масоване її застосування 
по найважливішим об’єктам, взаємодія з ін-
шими родами сил авіації, особливо з вини-
щувачами, що здійснюють їх прикриття, ці-
леспрямований характер дій і наполегливість 
у досягненні результатів в умовах організо-
ваного опору сил ППО противника. 
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ФОРМУВАННЯМИ (за досвідом сучасних збройних конфліктів) 

 
Автори статті розглядають деякі способи ведення бойових дій з незаконними зброй-

ними формуваннями за досвідом збройних конфліктів в Афганістані та Чечні. Проаналізува-
вши оперативні (оперативно-тактичні) концепції запропоновано підходи до створення і по-
будови угруповання сил і засобів, визначено загальний порядок дій, форми та способи вирі-
шення важливих завдань. 

Ключові слова: базові табори, бандформування, бойові дії, засідки, нанесення ударів, 
незаконні збройні формування, рейдові дії, терористи. 
 

У 2014 році виповниться 25 років з дня 
виведення радянських військ з Афганістану, 
19 років від початку першої чеченської і 14 
років – другої чеченської кампаній. Підсуму-
вавши результати двох кампаній відомий ро-
сійський військовий фахівець О.І. Калістра-
тов запропонував систему концепцій забез-
печення національної безпеки з цього напря-
мку. Певний інтерес, з точки зору системно-
го підходу, має оперативно-тактична конце-
пція, запропонована ним у статті «К вопросу 
о концепциях разрешения внутренних воо-
руженных конфликтов путем применения 
вооруженной силы», що вийшла друком у 
журналі «Военная мысль» №8 за 2008 рік [1]. 

На думку авторів оперативні (оператив-
но-тактичні) концепції мають розроблятися 
відповідно до умов конкретного регіону кра-
їни і містити висновки з основних положень 
доктринальної і стратегічної концепцій, під-
ходи до створення і побудови угруповання 
сил і засобів, визначення загального порядку 
дій, форм і способів виконання важливих за-
вдань. 

Таким чином, зміст оперативної (опера-
тивно-тактичної) концепції вирішення внут-
рішніх збройних конфліктів шляхом засто-
сування військової сили може бути таким: 

мета дій – створення умов для вирішен-
ня конфлікту шляхом придушення збройно-
го опору незаконних збройних формувань 
(терористичних груп); 

етапи дій – розгортання угруповання сил 
і засобів у зоні конфлікту і її ізоляція; розгром 
великих, компактно діючих угруповань неза-
конних збройних формувань (далі – НЗФ) у 
районах базування і діяльності; встановлення 
збройного контролю над всією територією 
зони конфлікту; ліквідація дрібних НЗФ і 
збройного підпілля у населених пунктах; 

принципи дій – є історичними, витікають 
з багатого досвіду придушення збройного 
опору у внутрішніх збройних конфліктах і 
включають централізоване керівництво у зоні 
конфлікту; належну ізоляцію району зброй-
ного конфлікту; підрив економічної бази се-
паратистів, знищення керівництва і пору-
шення системи управління НЗФ; ведення ак-
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тивної агентурно-розвідувальної діяльності; 
ідеологічної і інформаційної боротьби; еко-
номічний пресинг; обмеження прав і свобод 
окремих груп місцевого населення; превенти-
вно-наступальний характер дій. 

Розгром великих, компактно діючих НЗФ 
здійснюється у формі загальновійськового 
бою (операції). Придушення опору (знищен-
ня) невеликих НЗФ здійснюється у формі ве-
дення бойових і спеціальних дій. Так, досвід 
ведення бойових і спеціальних дій в Афганіс-
тані показав, що специфіка дій терористичних 
бандформувань поставили перед військовим 
командуванням низку складних завдань щодо 
підготовки і ведення бойових і спеціальних 
дій підпорядкованими з’єднаннями, частина-
ми і підрозділами [2, с.12–14]. 

Поряд з великомасштабними операціями 
радянські війська в Афганістані вели непла-
нові бойові дії проти виявлених загонів опо-
зиції. Ці операції були обмежені щодо залуче-
них сил і засобів. До непланових належать ча-
сткові бойові дії (операції) з’єднань і частин, 
рейдові дії посилених батальйонів, бойові дії 
чергових підрозділів у зонах відповідальності, 
засадні дії на караванних шляхах і стежках 
переміщення противника, перевірка карава-
нів, нальоти, самостійні бойові дії авіації для 
ураження угруповань противника [3, с.186–
188]. 

Тактично часткові бойові дії не відрізня-
лися від великомасштабних операцій. Якщо 
обстановка вимагала, то використовували 
оточення за допомогою обхідних загонів, де-
сантів або блокували населені пункти. Зага-
лом за час перебування радянського контин-
генту в Афганістані було проведено 220 час-
ткових операцій різного масштабу. Основ-
ним способом дій при цьому були: блоку-
вання окремих районів, населених пунктів, 
об’єктів радянськими військами і їх прочісу-
вання силами афганських частин і з’єднань 
[3, с.186]. 

Підготовка бойових і спеціальних дій 
розпочиналася з отримання наказу старшого 
начальника, проводилася за семиденною 
програмою і включала планування бойових і 
спеціальних дій; проведення тактико-стройо-
вих занять; штабні тренування; радіо трену-
вання; проведення рекогносцировки району 
бойових і спеціальних дій; аерофотозйомку 
району бойових і спеціальних дій і його ви-
вчення; підготовку особового складу, техніки 
і озброєння; організація взаємодії на макеті 
місцевості; всебічне забезпечення. 

З офіцерським складом проводилося де-
тальне вивчення угруповання противника в 
районах ведення майбутніх бойових дій, ви-
вчення його тактики і способів дій. Тактико-
стройові і тактичні заняття з підрозділами 
проводилися у відповідності з прийнятим 
рішенням на тактичному фоні і місцевості, 
що була схожою з районом проведення май-
бутніх дій. 

Рекогносцировки на місцевості прово-
дилася, зазвичай, із повітря. Взаємодія здій-
снювалася на картах, фотопланшетах, макеті 
місцевості. До занять залучалися командири 
загальновійськових і приданих підрозділів, 
авіаційні та артилерійські навідники, пред-
ставники авіації. У ході організації взаємодії 
уточнювалися завдання частинам, підрозді-
лам, питання бойового забезпечення, від-
працьовувалися тактичні прийоми і способи 
ведення бою, можливі варіанти розвитку бо-
йових дій. 

Бойові завдання частинам, підрозділам 
ставилися, зазвичай, безпосередньо у вихід-
ному районі або на марші. З виходом у ра-
йон бойових дій уточнювалися питання вза-
ємодії та всебічного забезпечення. 

Особливостями ведення бойових дій з 
терористичними бандформуваннями вима-
гали вибору найефективніших способів бо-
ротьби з ними. До основних способів бойо-
вих дій слід віднести: рейдові дії частин і 
підрозділів; прочісування окремих районів; 
одночасне завдавання ударів по декількох 
угрупованнях противника; оточення угрупо-
вань противника на великій площі з одноча-
сним їх розчленуванням і знищенням; бло-
кування окремих районів та їх прочісування; 
знищення невеликих угруповань противника 
тактичними повітряними десантами; здійс-
нення засідок.  

Розглянемо деякі з них.  
Рейдові дії (схема 1) підсилених мото-

стрілецьких батальйонів з підрозділами уря-
дових афганських військ полягали у послі-
довному знищені загонів терористичних ба-
ндформувань (груп) у вузлах опору і оволо-
діння ними. Частини і підрозділи отримува-
ли напрямок і кінцевий пункт рейду. Діючи 
у визначеному напрямку, частини і підрозді-
ли знищували наявного противника, вихо-
дили на кінцевий пункт і поверталися назад 
у базовий табір. Рейдові дії проводилися при 
обмежених можливостях здійснення манев-
ру в гірських умовах за відсутністю умов 
для нанесення одночасних ударів у фланг і 
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тил угруповання противника. Рейдові дії на 
місцевості, яка дозволяла противнику здійс-

нювати маневр поза основним маршрутом, 
як правило були малоефективними. 

 

 
 

Рис. 1. Принципова схема організації та проведення рейдових дій 
 

Одночасне нанесення ударів по декіль-
кох угрупованнях противника, розташованих 
на різні глибині (схема 2) характеризувалось 
тим, що їх розгром здійснювався одночасно в 
районах їх розташування. Це досягалося дія-
ми частин і підрозділів з фронту і висадкою в 

тил тактичних повітряних десантів поблизу 
угруповань противника, або стрімким вису-
вання підрозділів одночасно до декількох 
угруповань противника, розташованих на рі-
зній глибині. 

 

 
 

Рис. 2. Схема проведення пошуково-ударних дій  
(одночасне завдавання ударів по декількох угрупованнях противника) 
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Внаслідок таких бойових дій досягалось 
нанесення раптових ударів по противнику на 
різній глибині і розчленування його угрупо-
вань, що створювало паніку у рядах банд фо-
рмувань і досягались значні результати. Ра-
зом з тим, подібні дії відрізнялися великою 
складністю їх підготовки і ведення. 

Влаштування засідок (схема 3). У ході 
першої і другої чеченської кампаній против-
ником активно застосовувались засідки, для 
яких було характерним: ретельне планування 
і доцільний вибір місця її обладнання; воєнна 
хитрість при визначення складу і завдань 

кожної підгрупи; раціональне використання 
мінно-вибухових засобів; організація безпе-
рервного спостереження розвідників за ру-
хом колон, за якими ведеться спостережен-
ня; своєчасне оперативне корегування пла-
нів. Засідки, як самостійний спосіб бойових 
дій широко застосовувалися і в Афганістані 
поблизу пакистанського і іранського кордо-
нів на дорогах і стежках, по яких здійснюва-
лося поповнення терористичних банд фор-
мувань зброєю, боєзапасами та продоволь-
чими товарами [4, с.15]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема організації та влаштування засідок 
 

Цей спосіб полягав у прихованому роз-
ташуванні підрозділів, які були виділенні для 
здійснення засідок (зазвичай, до підсиленого 
взводу на одну засідку) на шляхах висування 
бандформувань поблизу доріг, стежок, мос-
тів, переправ та ін., у відкритті раптового во-
гню і знищенні або захопленні бандитів, 
зброї, боєзапасів і іншого майна, яке вони 
перевозили. 

Місця засідок ретельно маскувалися, ор-
ганізовувалося кругове спостереження. Для 
захоплення полонених, документів, зразків 
зброї призначалось від 2 до 6 найбільш фі-
зично підготовлених військовослужбовців, 
які розташовувалися неподалік від очікує 
мого місця нападу. Спостерігач знаходився 
на місці, яке дозволяло йому завчасно 
виявити підхід колони банд формувань до  
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району (місця) засідки. Дії противника, його 
маневр сковувалися заздалегідь встановлю-
ними мінами. 

Заслуговує уваги досвід влаштування за-
сідок в Асадабаді (Афганістан), де в компле-
ксі з мінно-вибуховими загородженнями 
здійснювалося захоплення і знищення груп 
противника, який намагався проникнути з 
території Пакистану в провінцію Кунар. 
Тільки за вісім діб на ділянці 50 км було ор-
ганізовано 36 засідок у ході яких: вбито – 23, 
підірвалися на мінах – 8, взято у полон – 
22 особи і знищено вогнем артилерії – 32 те-
рористи [5, с.98]. 

Знищення невеликих терористичних банд 
формувань тактичними повітряними десанта-
ми. Поряд з застосуванням тактичних повіт-
ряних десантів у взаємодії з стрілецькими 
підрозділами, застосовувалися самостійні дії 
невеликих десантних груп. Як правило, вони 
назначалися для захоплення складів, штабів і 
завершення розгрому противника. 

Група вертольотів з десантами по 8–
10 осіб на борту завдавала удар по визначе-
ній групі противника бортовою зброєю, піс-
ля чого під прикриттям бойових вертольотів 
на шляхах можливого відходу противника 
висаджувався десант – для завершення роз-
грому бандитів, знищення складів, захоп-
лення полонених, зброї і документів. 

У подальшому, з виконанням завдання, 
десант вертольотами евакуйовувався, або під 
прикриттям з повітря прямував у визначе-
ний район до якого висилався підрозділ на 
БМП або БТР. 

Таким чином, враховуючи характер дій 
НЗФ, за досвідом Афганістану і двох Чечен-
ських кампаній, можна зробити висновок, 
що дії НЗФ характеризувалися високою мо-
більністю, раптовістю у веденні бойових дій, 
сучасним оснащенням засобами збройної 
боротьби на що слід протипоставити сучасні 
форми і способи застосування частин і під-
розділів для боротьби з ними. 
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У статті визначено і розкрито складові миротворчих місій, які відігравали ключову 

роль в їх організації та проведенні. Разом з тим, охарактеризовано політичну, військову та 
економічну складові миротворчої діяльності. 
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Організація Об’єднаних Націй (далі – 
ООН) володіє найбільшими ресурсами для 
проведення миротворчих операцій та має ви-
няткове право надавати мандат для їх розго-
ртання. Україна як одна з держав-фундаторів 
ООН надає виключного значення діяльності 
ООН з підтримання міжнародного миру та 
безпеки, розглядаючи участь у цій діяльності 
як важливий чинник своєї зовнішньої полі-
тики. Така позиція була проголошена в По-
станові Верховної Ради України “Про основ-
ні напрямки зовнішньої політики України”, 
якою першочергове значення надається уча-
сті України в миротворчій діяльності ООН, 
спрямованій на відвернення і врегулювання 
міжнародних конфліктів [2]. 

Таке ставлення України до участі у ми-
ротворчій діяльності, не зважаючи на її по-
слаблені військові та економічні можливості, 
суттєво вплинуло на визначення сучасного 
місця та ролі України у системі забезпечення 
світової та європейської безпеки. Стабіліза-
ція такого становища та поширення внеску 
України як донора загальної безпеки та регі-
ональної стабільності потребує вирішення 
таких складних завдань:  

глибока модернізація і реформування 
збройних сил і наближення їх до розвинені-
ших армій світу шляхом створення боєздат-
них, сучасних, мобільних, придатних до 
швидкого розгортання збройних сил, здатних 
виконувати широкий спектр завдань та 
спроможних робити гідний внесок у запобі-
гання конфліктів, урегулювання кризових 
ситуацій, діяти спільно із збройними силами 
інших держав;  

конструктивна участь у загальноєвро-
пейських процесах забезпечення безпеки, в 
тому числі співробітництво з військовими 
структурами Європейського Союзу (далі – 
ЄС) [6]; 

поглиблення співпраці з НАТО та участь 
у розбудові євроатлантичної системи безпе-
ки в політичному, воєнному та організацій-
ному аспектах; 

поглиблена співпраця з міжнародними 
організаціями в сфері забезпечення регіона-
льної та глобальної безпеки шляхом актив-
ної участі у міжнародних миротворчих опе-
раціях. 

Географія миротворчих операцій, в яких 
брали участь ЗС України різноманітна: Бос-
нія і Герцеговина, Македонія, Ангола, Гва-
темала, Косово, Таджикистан, Хорватія, Аф-
ганістан, Сьєрра-Леоне, Кувейт, Ірак, Грузія, 
Демократична Республіка Конго, Ефіопія та 
Еритрея, Ліван, Ліберія. Починаючи з 1992 р. 
ЗС України взяли участь у 28 місіях і опера-
ціях та продовжують брати в одинадцяти. 

Починаючи з 1992 р., за межі країни бу-
ло направлено понад 40 підрозділів ланки 
бригада, тактична група, батальйон, рота, 
вертолітний загін. Всього за цей період у 
міжнародних миротворчих операціях взяло 
участь близько 38 тис. військовослужбовців 
ЗС України, залучалося понад 3 тис. оди-
ниць різноманітної техніки та більше 40 вер-
тольотів. За зразкове виконання миротвор-
чих завдань тисячі українських військових 
були нагороджені медалями ООН та НАТО. 
Понад 200 військовослужбовців нагородже-
но державними нагородами, понад 10 тис. – 
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відзнаками Міністерства оборони України. 
Аналізуючи миротворчі місії, в яких бра-

ла участь Україна, можна виділити, принай-
мні, три складові, що відігравали ключову 
роль в їх організації та проведенні [4]. 

Перша складова характеризує політичну 
волю міжнародного співтовариства, окремих 
держав, регіональних організацій, сторін са-
мого конфлікту та інших політичних суб’єк-
тів щодо здійснення врегулювання воєнно-
політичного конфлікту. Очевидно, що ця 
складова безпосередньо пов’язана з інтере-
сами конфліктуючих сторін і національними 
інтересами окремих держав в регіонах вини-
кнення таких воєнно-політичних конфліктів, 
оскільки не кожен такий конфлікт призво-
дить до проведення міжнародних миротвор-
чних операцій (далі – ММО). Політичні рі-
шення Ради безпеки ООН (на вироблення 
яких витрачаються місяці або роки) мають 
забезпечуватися військовою і ресурсною під-
тримкою держав-членів цієї організації, тому 
що без такого рішення ММО взагалі не мож-
ливі. З цієї причини політичну складову мо-
жна вважати основною або визначальною під 
час проведення ММО. У противному випад-
ку військове втручання і прагнення врегулю-
вання воєнно-політичного конфлікту без до-
зволу ООН не може називатися міжнарод-
ною чи миротворчою операцією. Прикладом 
такої операції можна вважати вторгнення 
США до Іраку в 2003 р. [3, с.37–44]. 

Друга складова є військовою й окреслює 
суть ММО. Це військові підрозділи (війська), 
військові спостерігачі, підрозділи поліції та 
інші військові формування, що здатні забез-
печувати безпеку окремих районів і викону-
вати завдання, які пов’язані з виконанням 
мандату, у тому числі і примусові заходи та 
військові акції проти сторони (сторін) конф-
лікту. Наявність військової складової об’єк-
тивно обумовлене існуванням озброєних 
протилежних сторін воєнно-політичного 
конфлікту. Застосування в ММО військових 
підрозділів значно відрізняється від військо-
вих операцій під час ведення війни. 

Аналіз змісту завдань військового харак-
теру, які виконувалися на всіх етапах прове-
дення міжнародних миротворчих операцій, 
показує, що кожне окреме завдання вимагає 
індивідуального планування, окремої рете-
льної підготовки особового складу (військо-
вослужбовців всіх категорій), окремого ма-
теріального та технічного забезпечення від-
повідно до специфіки умов, в яких ці завдан-

ня виконуються. Подібна підготовка дає 
змогу ефективніше проводити операції та 
зводити до мінімуму витрати і незворотні 
втрати від непередбачуваних дій як самих 
конфліктуючих сторін, так і миротворців. 

Одним з основних показників ресурсно-
го потенціалу України для участі у заходах 
міжнародної миротворчої діяльності є наяв-
ність необхідної кількості підготовлених 
військовослужбовців, у тому числі тих, що 
проходять службу за контрактом, та праців-
ників ЗС України, які можуть бути включені 
до складу миротворчого контингенту або 
направлені для участі в міжнародній миро-
творчій операції як миротворчий персонал. 
Такі спеціалісти окрім високої професійної 
підготовки повинні мати відповідну мовну 
підготовку, знати принципи роботи засобів 
зв’язку та системи управління стандартів 
НАТО для участі у багатонаціональних опе-
раціях. 

Як наслідок, рівень підготовки миротво-
рчих підрозділів ЗС України за ступенем на-
ближення до європейських стандартів орга-
нізації та застосування збройних сил значно 
перевищує загальний рівень підготовки 
ЗС України не лише в цілому, а й за всіма 
без виключення частковими критеріями оці-
нювання. При цьому найвищого рівня підго-
товки набуває особовий склад, який отримав 
практичний досвід виконання завдань у 
складі миротворчих підрозділів. Досить ус-
пішно вирішуються також проблеми відпо-
відності українських миротворців психоло-
го-фізичним критеріям відбору з урахуван-
ням кліматичних та епідеміологічних умов в 
районах призначення, проведення для цієї 
категорії військовослужбовців відповідних 
профілактичних та реабілітаційних заходів. 

Критичним є питання технічного стану і 
технологічного рівня озброєння і військової 
техніки, якими оснащуються українські ми-
ротворчі підрозділи. Зокрема, це стосується 
засобів зв’язку та інформатизації, які взагалі 
не можуть бути використані в операціях ба-
гатонаціональних сил без приведення їх до 
європейських стандартів. 

Відомий випадок, коли під час застосу-
вання миротворчого контингенту України в 
операції багатонаціональних сил “Свобода 
Іраку” колона бойових машин не змогла 
своєчасно здійснити марш до визначеного 
місця дислокації через те, що формально но-
ві шини коліс бойових машин, які понад 10 
років перебували на зберіганні, виявилися 
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непридатними до маршу в умовах спекотно-
го клімату пустелі. 

У вересні 1995 р. було прийнято Спільну 
заяву України і НАТО, яка відкрила нову 
сторінку у стосунках з Альянсом шляхом за-
початкування “розширених і поглиблених” 
відносин Україна – НАТО. Водночас Україна 
приєдналась ще до однієї, надзвичайно важ-
ливої з точки зору проведення оборонної ре-
форми та розбудови національних збройних 
сил, ініціативи НАТО – Процес підготовки 
оцінки сил (далі – ППОС). Метою такого 
кроку було отримання можливості з визна-
чення та підготовки сил, здатних ефективно 
взаємодіяти зі збройними силами інших 
держав в операціях під проводом Альянсу, а 
також створення механізму для обміну інфо-
рмацією з питань оборонного та бюджетного 
планування в межах програми “Партнерство 
заради миру” (далі – ПЗМ). 

Для своєчасного та ефективного спряму-
вання заходів підготовки підрозділів ЗС 
України, які визначені для участі у ППОС і 
заявлені до складу Спільного фонду опера-
тивних можливостей, максимального набли-
ження їх спроможностей до стандартів 
НАТО та забезпечення необхідного рівня го-
товності до виконання визначених завдань, 
наказом начальника Генштабу – Головноко-
мандувача ЗС України від 28 грудня 2010 р. 
№216 було внесені затверджено оновлений 
перелік сил засобів ЗС України, визначених 
для участі у ППОС. До зазначеного переліку 
включено органи військового управління та 
підрозділи ЗС України, які входять до 
Об’єднаних сил швидкого реагування (далі – 
ОСШР). Ці підрозділи можуть бути в найко-
ротші строки залученим до участі в заходах 
міжнародної миротворчої діяльності.  

Третьою складовою ММО є економічна 
складова. Вона характеризує здатність фінан-
сово і матеріально підтримувати ММО. Фі-
нансовий аспект участі ЗС України в міжна-
родній миротворчій діяльності вирішальним 
чином впливав на хід виконання запланова-
них заходів – від планування в центральних 
установах до втілення на місцях. Від фінансу-
вання залежить, які сили будуть задіяні в опе-
раціях з підтримання миру, наскільки ефекти-
вними будуть їх дії, та, як наслідок, який кре-
дит довіри матиме відповідна структура. 

З іншого боку, фінансові умови участі в 
миротворчій діяльності окремих країн-членів 
міжнародних організацій, в вигляді компен-
сацій за використання техніки, платні особо-

вому складу контингентів також стимулю-
ють розвиток всього комплексу питань, 
пов’язаних з прагненням країни брати акти-
внішу участь у подібних операціях [1, c.31]. 
За участь у міжнародних миротворчих опе-
раціях миротворчих контингентів та миро-
творчого персоналу, починаючи з 1992 р., 
Україна отримала понад $400 млн. 

Таким чином, два головних фінансових 
показники – динаміка надання необхідних 
фінансових ресурсів міжнародним організа-
ціям та фінансові умови участі в миротвор-
чій діяльності окремих країн-членів міжна-
родних організацій, значною мірою визнача-
ли напрям зусиль країн-учасниць у галузі 
миротворчості під егідою будь-якої органі-
зації та перспективи продовження цих зу-
силь. 

Згідно з вимогами Закону України “Про 
участь України в міжнародних миротворчих 
операціях” від 23 квітня 1999 р. №613-XIV 
(із змінами, внесеними Законом України від 
10 липня 2003 р. №1106-IV) [5, с.476–478] 
фінансування витрат, пов’язаних з участю 
України в міжнародних миротворчих опера-
ціях, здійснювалось за рахунок коштів: 

державного бюджету, за умови повного 
або часткового відшкодування цих витрат за 
рахунок коштів, які виділяє ООН, ОБСЄ або 
інша відповідна організація для фінансуван-
ня міжнародних миротворчих операцій; 

державного бюджету без відшкодування 
з боку міжнародної організації; 

які виділяє ООН, ОБСЄ або інша відпо-
відна організація для фінансування міжна-
родних миротворчих операцій. 

Відповідно до “Порядку матеріально-
технічного і фінансового забезпечення миро-
творчих контингентів і персоналу України, 
який бере участь у міжнародних миротвор-
чих операціях”, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 
2002 р. №963, матеріально-технічне і фінан-
сове забезпечення миротворчих контингентів 
та персоналу України, який бере участь у ми-
ротворчих операціях, здійснюється в межах 
видатків державного бюджету, передбачених 
для відповідних органів державної влади, їх 
спеціальних підрозділів, що направляють 
представників до їх складу, за відповідними 
програмами з подальшим повним або частко-
вим відшкодуванням витрат з боку ООН, 
ОБСЄ, інших міжнародних організацій, що 
запропонували взяти участь у міжнародній 
миротворчій операції без такого відшкоду-
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вання або за рахунок коштів, які виділяються 
зазначеними організаціями для фінансування 
міжнародної миротворчої операції. 

Отже, фінансовий фактор заходів міжна-
родної миротворчої діяльності визначається: 
чисельністю особового складу військових 
підрозділів миротворчого контингенту; кіль-
кістю офіцерів багатонаціональних штабів; 
кількістю військових спостерігачів; кількіс-
тю цивільних спостерігачів; кількістю циві-
льного миротворчого персоналу; нормами 
грошового утримання відповідних категорій 
військовослужбовців і цивільного персоналу; 
характеристиками та вартістю інфраструкту-
ри для забезпечення життєдіяльності миро-
творчого контингенту (технічне, тилове, 
продовольче, медичне забезпечення тощо); 
кількістю та вартістю озброєння і військової 
техніки, необхідних для виконання постав-

лених завдань; тривалістю та геокліматич-
ними умовами виконання миротворчої опе-
рації (місії). 

Економічні можливості України щодо 
забезпечення участі в міжнародній миротво-
рчій діяльності визначаються кількома фак-
торами: насамперед, це розмір коштів, що 
визначені відповідною програмою Держав-
ного бюджету України та розмір компенса-
ційних виплат, що надходять від секретаріа-
ту ООН, ОБСЄ або іншої міжнародної орга-
нізації. 

Тому можна сказати, що миротворча ді-
яльність ЗС України під егідою ООН може 
здійснюватися незалежно від економічного 
стану держави, яка від участі українських 
контингентів в миротворчій діяльності під 
прапором ООН з 1992 по 2011 рр. додала до 
скарбниці понад $428 млн (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Розміри компенсаційних виплат, що надійшли до державної скарбниці від секретаріату ООН 
за участь українських контингентів у миротворчій діяльності у місіях ООН (1992–2011) 

Місії ООН Підрозділ 
Загальна сума  
відшкодувань,  
тис. дол. США  

Ангола 
(січень 1996 – лютий 1999) 

901 опмр (200 в/сл.) 4708,1 

Східна Славонія 
(квітень 1996 – січень 1998) 

17 ове (150 в/сл.) 
70 отр (150 в/сл.) 
64 омр (105 в/сл.) 
8 ове (96 в/сл.) 

22 324,8 

Югославія 

240 осб СПП (550 в/сл.) 
60 об СПП (550 в/сл.) 
15 овз 110 осіб 
40 ОГ шт. оф-ів (63 в/сл.) 
взвод в/поліції (20 в/сл.) 

65 152,4 

Сьєрра-Леоне 
(грудень 2000 – лютий 2005) 

4 орвб (530 в/сл.) 
20 овз (110 в/сл.) 

135 192,3 

Косово 
(вересень 1999 – березень 2001) 

37 ор СПП (108 в/сл.) 
14 овз (66 в/сл.) 

12 711,5 

Ліван 
(липень 2000 – серпень 2006) 

3 оіб (660 в/сл.) 
Загін з розмінування (MATF) 

52199,3 

Ліберія 
(лютий 2004 – по цей час) 

56 овз (300 в/сл., з 2010 – 273 в/сл.) 142535,6 

Загалом  428 694 311,5 

 
Слід зазначити, що забезпечення необ-

хідним фінансовим ресурсом участі ЗС Укра-
їни в операціях багатонаціональних сил в 
Іраку, а також в миротворчих операціях під 
егідою НАТО здійснювалося в основному за 
рахунок видатків Державного бюджету 
України.  

Діяльність ОБСЄ фінансується внесками 
країн-членів відповідно до шкали внесків, 

яка була прийнята в червні 1996 р., однак це 
не виключає добровільних внесків. Досвід 
проведення спільних з ОБСЄ заходів пока-
зує, що Організація бере на себе видатки з 
утримання міжнародного персоналу у своїх 
місіях. 

Однак економічний ефект миротворчої 
діяльності не обмежується компенсаційними 
виплатами. Він може проявлятись у вигляді 
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певних економічних пропозицій, квот, пре-
ференцій, пільг для економічної діяльності 
українського бізнесу за кордоном, у тому чи-
слі участі у відбудові зруйнованого воєнни-
ми діями господарства кризової країни. 

Проте, це розуміння прийшло лише у 
2009 році, коли економічні фактори впливу 
конфлікту та майбутні економічні пріоритети 
нашої держави були закріплені у Стратегії 
міжнародної миротворчої діяльності Украї-
ни. Зокрема, мова йде про те, що економічна 
взаємодія держав сучасного світу досягла рі-
вня, коли жодна з них не може існувати поза 
системною взаємодією з іншими країнами, 
тому економічна криза в державі, охопленій 
конфліктом, може призвести до суттєвого 
погіршення загальної економічної ситуації у 
світі, що безпосередньо вплине на націона-
льні інтереси багатьох інших держав. Тому 
серед чотирьох пріоритетних цілей участі 
України у міжнародній миротворчій діяльно-
сті було визначено необхідність забезпечен-
ня реалізації національних інтересів та 
“сприяння залученню підприємств, установ 
та організацій України до відбудови еконо-
міки і соціальної сфери держав, на території 
яких проводиться міжнародна миротворчі 
операції, та налагодженню з цими державами 
подальшого економічного співробітництва”.  

Отже, одним із важливих завдань на 
майбутнє є посилення економічної складової 
миротворчості за умови оцінювання само-
відданого виконання українськими контин-
гентами у складі миротворчих місій склад-
них і небезпечних завдань не лише відшко-
дуванням витрат, а й визнання економічних 
інтересів України. Така економізація полі-
тичної активності робить миротворчу діяль-
ність інструментом сприяння економічному 
розвитку держави. 

Розглянуті три складові виявляють суть 
операцій. Спираючись на суть ММО, що 
розкривається, можна визначити роль цих 
операцій у вирішенні проблем забезпечення 
воєнної безпеки держави. Якщо політична 
складова ММО стосується сфери забезпе-
чення національних інтересів або сфери за-
безпечення воєнної безпеки держави, то до-
цільно проведення ММО. Однак політична 
доцільність потребує обов’язкової наявності 
двох інших складових. Якщо ці складові не 
сформовані в державі або не має змоги їх 

сформувати через брак ресурсів, або через 
інші причини, виникає необхідність вирі-
шення питання залучення сил і засобів ін-
ших держав для проведення ММО. У зв’язку 
з цим важливого значення набуває спільні 
заходи декількох держав у рамках проведен-
ня ММО для забезпечення реалізації їх наці-
ональних інтересів. Така взаємодія сьогодні 
спостерігається в ЄС, де послідовно втілю-
ється в життя концепція створення бойових 
тактичних груп ЄС [3, с.37–44]. 

Підтримуючи миротворчі зусилля у ра-
мках регіональних організацій, необхідно 
використовувати цей аспект в переговорах 
щодо інтеграції в європейські структури, 
адже провідні країни Європейського Союзу 
все більше уваги приділяють регіонам Сере-
днього, Близького Сходу та Африки, беручи 
активну участь у врегулюванні конфліктів 
не лише через посередництво, а й безпосе-
редню участь у військових операціях з вре-
гулювання криз.  

Необхідно відзначити, що Україна і досі 
недостатньо представлена серед міжнарод-
ного цивільного персоналу миротворчих мі-
сій. Фактично всю діяльність зосереджено 
суто у військовій площині, в той час як наші 
партнери все більше уваги приділяють саме 
цивільному виміру миротворчої діяльності. 
Такий дисбаланс обумовлений не лише ви-
сококваліфікованою роботою українських 
військовослужбовців з одного боку, а й іс-
нуючою потребою у посиленні активності 
зовнішньополітичного відомства держави. 
Адже участь цивільного персоналу надасть 
додаткові можливості для налагодження 
майбутніх взаємовигідних контактів у краї-
нах перебування. 

Таким чином, політичні, законодавчі, 
економічні і військові можливості України є 
цілком достатніми для активної участі в 
міжнародній миротворчій діяльності. Украї-
на за всіма аспектами міжнародної миротво-
рчої діяльності має незаперечний авторитет і 
визнання як надійний і самодостатній парт-
нер. У разі економічного зростання України 
зазначені можливості зростатимуть і надава-
тимуть змогу активніше і результативніше 
просувати на міжнародній арені власні наці-
ональні інтереси через участь в міжнародній 
миротворчій діяльності. 
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Загальновідомо, що в історії нашої Бать-
ківщини доба козаччини проявила себе особ-
ливо яскраво. Українським козакам належить 
виняткова роль у воєнній історії XVІ–
XVІІІ ст. Слід відмітити, що то був період 
найбільшої могутності Оттоманської Порти, 
за якою міцно закріпилася репутація “єдиної, 
справжньої держави Середньовіччя”. Туре-
цькі війська стояли під Віднем а осмвнський 
флот безроздільно володорюва на Середзем-
ному, Чорному, Мармуровому морях [1, с.20; 
2, с.29–31]. 

У боротьбі Війська Запорозького з ос-
манською агресією особливу роль відігравав 
флот. Оперативно-стратегічні дії українських 
козаків на внутрішніх морських комунікаціях 
противника кінцевим результатом привели 
до домінування козацького флоту у першій 
половині XVII ст. у Чорному морі. У кон-
тексті цього варто наголосити, що військова 
історія не зафіксувала жодного факту, коли 
комусь, окрім козаків, вдалося завдати нищі-
вної поразки турецькому флоту (виключен-
ням є поразка османського флоту від об’єд-
наного флоту західноєвропейців під коман-
дувнням Дон Хуана Австрійського у битві 
при Лепанто 7 жовтня 1571 р., під час якої 
турки втратили 205 кораблів з 296 [3, с.109–
110]. 

Чисельна кількість історичних джерел 
свідчить, що запорозька козацька військово-
морська справа не виникла на голому місці, а 
успадкувала кращі традиції своїх попередни-
ків, продовжило глибокі давньоруські війсь-
кові традиції у мореплавстві. Козаки розви-
нули українське мореплавство в Азовському, 
Чорноморському і Середземноморському мо-

рях ще за кілька століть до появи там війсь-
кового флоту Російської імперії. Збереглися 
архівні свідчення про походи запорожського 
флоту навіть у Балтійському морі [2, с.69].  

Поряд з внеском у розвиток воєнного 
мистецтва, запорозьким козакам також на-
лежить й особливе місце у світовому судно-
будуванні. Аналіз розглянутих джерел щодо 
морської справи запорожців дають уявлення 
щодо основних типів військових кораблів і 
суден, на яких вони здійснювали морські 
походи. 

Так, усі човни, як річкові (призначалися 
для риболовлі та “для всякого припасу хоро-
много и дровяного” й містили щонайбільше 
10 чоловік), так і морські, частково достав-
ляли готовими з України чи навіть із глиби-
ни Московської держави, частково будували 
у самій Січі. Основним центром суднобуду-
вання у запорожців була Запорозька Січ. До 
закладення Січі військові судна будувалися 
на берегах Ворскли і Псла, в Черкасах, піз-
ніше козацькі верфі заклали на о. Хортиця. 
Будували судна і у середньому Подонні, 
центрі суднобудування донських козаків, а 
також у паланках, звідки доставляли їх на 
Січ. Місце будівництва козацьких бойових 
суден на Січі називалося Військова скарб-
ниця і трималося в тайні й під великою охо-
роною [4, с.134].  

Є відомості, що початково у козаків бу-
ли човни, виготовлені з буйволячої шкіри, 
для зручності перетягання їх від однієї річки 
до іншої суходолом. Але пізніше, в XVI–
XVII ст. ці човни замінено чайками, які ста-
ли головним і найпоширеннішим військовим 
кораблем запорозького флоту і, які безпосе-
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редньо пов’язані з Україною, тобто, є куль-
турним набуттям українського народу. У 
контексті варто зазначити, що козацькій чай-
ці не має аналогів у практиці світового кора-
блебудування. 

Термін “чайка” має різне тлумачення і 
пояснюється по-різному: від татарського “ка-
їк” – “чаік” – круглий човен; у значенні “суд-
но”, “корабель”, “піратське судно” донині 
трапляється в мовах середземноморських і 
чорноморських країн; від птаха – чайки, під-
креслює легкість, швидкохідність і маневре-
ність човна; від давньороруської назви дріб-
ного судна “шайка”. Є припущення, що цей 
термін італійського походження. Запозичен-
ня з італійської морської термінології взагалі 
характерне для народів бесейну Середземно-
го моря. Раннє козацтво в ХІІІ–ХІV ст., бу-
дучи в контактах з генуезцями і венеціанця-
ми, які проживали в містах Північного При-
чорномор’я, засвоювало не лише терміноло-
гію, а й практичний досвід останніх [5, с.273; 
6, с.52; 7; 8]. 

Чайки, як установлено дослідниками, бу-
дувалися двох типів: відкриті, без палуби, 
креслення яких (рис. 1 [9, c.281; 5, с.275]) зо-
ставив відомий французький військовий ін-
женер Гільйом Ле Вассер де Боплан (фр. 
Guillaume Le Vasseur de Beauplan), який у 
1630–1648 рр. перебував на службі в польсь-
кого уряду, керував будівництвом фортець 
на Півдні України [10], відвідав Січ і зали-
шив про неї свої спогади в роботі “Опис 
України”, і з нижньою палубою, поверх якої 
установлювалися лави для гребців. 

За своїм зовнішнім виглядом вони нага-
дували неаполітанські фелюки, іспанські ба-
ркелонги, гострі і з носа і з корми, без кіля й 
палуби, розміри їх були досить різними: за-
вдовжки від 50 до 70, завширшки від 10 до 
12 або від 18 до 20, заввишки до 12 футів. 

Головною частиною чайки був кіль, видов-
баний з вербової, липової, зрідка з дубової 
колоди завдовжки з 45 футів. Від нього роз-
будовували корпус, прибиваючи цвяхами 
дубові дошки завдовжки до 12 і завширшки 
до 1 фута кожна, розширюючи й видовбую-
чи його із зростанням висоти, а човен забез-
печували жерлинами (стрингерами). Міцно 
спаяні дошки обводили колодою (сучасн. 
привальний брус). Збудований човен осмо-
лювали і прилаштовували до нього два кер-
ма чи загрібні весла, одне на кормі, друге на 
носі, що забезпечувало велику маневреність. 

Далі до бортів осмоленого човна з зов-
нішнього боку, уздовж дощок від корми до 
носа за допомогою лика чи глоду при-
в’язували снопи очерету або хмизу завтовш-
ки від 6 до 18 футів. Чайка не мала палуби, 
але завдяки снопам, будучи навіть наповне-
ною водою під час шторму чи внаслідок 
пошкодження корпусу ядром, вона не тону-
ла. До того вони захищали екіпаж від куль і 
водночас виконували роль буферів при шва-
ртуванні. Воду, яка вливалася до середини – 
виливали черпаками [11; 2, с.17]. 

Рушіями у чайці служили весла та віт-
рило. Човен мав, залежно від його величини, 
10–15 і навіть до 20 пар весел. Для веслярів 
усередині човна споруджувалися лави (з 
розрахунку 2 особи на весло). Вітрильне 
озброєння використовувалося лише як дода-
тковий рушій. Для вітрильного озброєння на 
чайках застосовувалася зйомна щогла, спо-
чатку з прямим вітрилом, згодом одне пряме 
і два косих, що дозволяло чайці під вітрилом 
рухатися не тільки при сприятливому вітрі, 
але й проти вітру. Разом з тим, чайка могла 
йти одночасно і на веслах, і під вітрилами [5, 
с.274]. Швидкість козацького човна була 
дуже значною і досягала 13–15 км/год [9, 
с.280]. Примітно, що на чайках зазвичай 

встановлювали два керма – по-
переду і позаду. Це значно при-
швидшувало розвертання чов-
на, оскільки для зміни курсу на 
протилежний достатньо було 
лише почати гребти в іншому 
напрямі [8]. 

На кожну чайку ставили з 
одного боку діжку для сухарів 
завдовжки 10 і перерізом 4 фути 
із втулкою згори для просуван-
ня в неї руки, а з іншого – 4 або 
6 фальконетів (за свідченням 
Боплан), невеликих кованих за-Рис. 1. Креслення козацької чайки за Бопланом 
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лізних чи мідних гармат, якими почали 
озброюватися запорозькі військові судна з 
кінця XVII ст. У контексті варто зазначити, 
що на перших порах свого розвитку запоро-
зьке козацтво у морських походах викорис-
товувало луки, арбалети, мушкети, венеціан-
ські і генуезського типу корабельні гармати. 
Пізніше, у XVII–XVIII ст. козацький флот 
мав на озброєнні усі типи західноєвропейсь-
ких гармат. 

Спосіб будівництва козацьких човнів не 
був надто складним. Для будівництва і осна-
щення човнів використовувалися липа, вер-
ба, ситник, дуб, дика вишня, осокір, які вдос-
таль росли у Великому Лузі по берегах Дніп-
ра і збиралися за кілька тижнів до походу. 
Екіпаж, у складі якого було 50–70 козаків, 
сам собі будував човна протягом кількох ти-
жнів, знав його досконало, що дуже допома-
гало під час морського походу. Крім цього, 
безпосередня участь у спорудженні човна 
полегшувала його ремонт при пошкодженні. 
Козаки дбали про свій човен і завчасно кло-
поталися про його консервування: від прави-
льної експлуатації чайки залежали ефектив-
ність походу та життя його учасників. Разом 
з тим, маємо свідчення з часів гетьманування 
Івана Мазепи, коли на одну козацьку чайку, 
окрім дерева, витрачалося 13 пудів заліза, 
2 бочки смоли, 200 аршинів полотна, 20 са-
женів линви, 3 пуди клоччя, 19 аршинів ка-
натів для підв’язування очерету. Доречно бу-
де вказати, що на будівництво однієї турець-
кої галери витрачалося 150 центнерів заліза, 
168 центнерів мотузок і канатів на снасті. На 
період однієї навігації на неї витрачалося 
20 центнерів смоли, 12 центнерів конопляної 
паклі, 4 центнери сала [12, с.61]. 

Варто наголосити, що, залежно від мас-
штабу походу, запорожці могли виставити 
флотилію від кільканадцяти до 80–100 чайок. 
Так, у 1634 р. префект Кафи домініканський 
абат Еміддіо Дортеллі д’Асколі в “Описі Чо-
рного моря і Татарії” писав про запорозькі 
чайки наступне: “Якщо Чорне море завжди 
було сердитим з давніх часів, то тепер воно 
безперечне чорніше і страшніше унаслідок 
численних чайок, все літо спустошуючих мо-
ре і сушу. … На морі ж жоден корабель, як 
би не був він великий і добре озброєний, не 
знаходиться в безпеці, якщо, на несчасття 
зустрінеться з ними, особливо в тиху пого-
ду” [8]. 

Поряд з чайками запорозькі козаки у 
морському поході використовували й інші 

типи суден. Так, як річкові і морські судна 
того часу широко використовувалися струги 
донських козаків. Технологія виготовлення 
чайок у запорожців і стругів у донців не 
виявляє істотних відмінностей. Липовому, 
вербовому або осокоровому стовбуру, обте-
суючи, випалюючи або видовбуючи його, 
надавали форму лодії. Вимочивши конст-
рукцію, встановлювали розпорки щоб нада-
ти корпусу необхідну форму, що потребува-
ло до двох років часу. Після цього їх сплав-
ляли з численних приток Дніпра і доставля-
ли на продаж під назвою “ботник”, “липа”, 
“дуб” тощо. Конструкції дороблялися вже на 
місцях, де у середині корпусу кріпилися 
ялинові “опруги”, “комори” (шпангоути, реб-
ра), нашивались по бортах один або декілька 
поясів дощок (“нашви”) [2, с.18–19]. 

На початку XVII ст. набуло значного 
поширення велике палубне дерев’яне вітри-
льне вантажне судно типу “дуб” (північно-
західний берег Чорного моря, акваторія рі-
чок Дніпро, Буг і Дон) що будувалися із збі-
рних деталей, але основа якого була зробле-
на із цільного шматка дерева – дуба. Дуб до-
сягав 20 м завдовжки, мав палубу і дві щог-
ли. Річкові дуби були менших розмірів і не 
мали палуби. Судно характеризувалось міц-
ною конструкцією, посиленим видовженим і 
поперечним набором з дуба, із застосуван-
ням болтового кріплення. Прийнято вважа-
ти, що розвиток даного типу суден виник з 
метою каботажного плавання та обслугову-

заки використовували такі судна і в морсь-
ких походах [2, с.18–19]. 

Особливо поширеними у козаків були 
споконвічно українські назви річково-
морських суден, такі як байдак (легке війсь-
кове річково-морське плоскодонне судно зі 
стерном), липа (легке військове річково-
морське плоскодонне судно зі стерном, ос-
нова якого зроблена із цільного шматка де-
рева – липи), будара (великий вантажний 
гребний човен), думбас (річкове судно, пон-
тон) та ін. Торговельні та військові взаємини 
з різними країнами принесли на українські 
терени назви суден іншомовного походжен-
ня – корабль, стернъ (або стєрнъ, стиорнъ – 
невелике військове судно, назва походить 
від найменування стерна, кормового весла, 
яким спрямовували рух човна), моноксила (з 
давньогр. µονος “один” і χιλον “дерево”, лат. 
monoxylus “зроблений з цільного шматка де-
рева”). Слід додати, що оскільки, за даними 

 вання торгових відносин. Але запорозькі ко-
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істориків, переважна більшість козацьких 
суден були безкілевими, побудованими на 
основі довбаного човна з липи, верби або ду-
ба, обшитими по бортах дошками, то назва 
моноксила могла стосуватися будь-якого ти-
пу козацького судна. Іноземці, які писали про 
історію запорізького козацтва, називали ко-
зацькі судна відомими їм словами – сандал (з 
давньогр. σανταλος, або тур. sandal “широкий 
човен” – однощоглове турецьке каботажне 
судно, як правило, захоплене козаками як 
трофей або збудоване за турецьким зразком), 
щебека (або шебека, з італ. sciabecco – неве-
лике трищоглове середземноморське, пере-
важно торгове, судно) тощо [7].  

Зустрічаються відомості, що крім 
описаних суден у запорожців були ще і 
кораблі, зокрема, галери, галеони, бри-
гантини тощо. Козаки не завжди топи-
ли захоплені ворожі кораблі, а лише ті, 
що мали велику осадку і були неприда-
тними для використання на ріках. 
Трофейні кораблі у більшості випадків 
використовувалися запорожцями у 
поході як штабні кораблі, для прориву 
ворожих засідок під Очаковом та 
Кінбурном, для доставки полонених і 
звільнених з полону на Січ.  

Посол німецького імператора Ру-
дольфа II Еріх Лясота, який у червні 
1584 р. пеебував з посольством на Січі, 
занотував, “що козаки мали свій флот з 
чайок і турецьких галер” і що його 
урочисто виряджали на галері, відбитій 
у турків.  

Козаки уміло і майстерно використову-
вали трофейні кораблі у війні на морі. За їх 
допомогою козаки не раз брали штурмом во-
рожі фортеці Варну, Кафу, Синоп та інші, а 

також отримували перемогу у морських бо-
ях. Зображення запорозьких галер зустріча-
ються й на гравюрах того часу, зокрема, в 
книзі К. Саковича “Вирш на жалостный по-
греб зацного рыцаря Петра Конашевича-
Сагайдачного, гетмана Войска его королевс-
кой милости Запорожского”, яка була вида-
на в Києві 1622 р. (рис. 2), де серед чайок 
помітний великий корабель з козаками на 
борту [2, с.20–21]. Ці відомості яскраво свід-
чать, що запорозькі козаки уміло і майстерно 
застосовували захоплені в бою великі вітри-
льні кораблі і підсилювали ними свої флоти-
лії. 

Збереглося багато народних дум і 
переказів, в яких також згадуються запоро-
зькі кораблі. Так, козацькі флотилії, при-
бувши до Очакова на захоплених у морі ту-

рецьких великих кораблях, демонст-
ративно палили їх на очах і на острах 
Очаківського гарнізону. Гетьман Іван 
Сулима в 1620 р. на захопленій ту-
рецькому галеоні не лише вів бойові 
дії у Чорному морі, а з боями успішно 
дійшов аж до Риму, за що був наго-
роджений Папою Римським золотою 
медаллю. 

Цікаво, що у 2003 р. знайдено і 
піднято з глибин Дніпра бойову бри-
гантину XVIII ст., яка згодом була за-
консервована і передана для збері-
гання до Національного заповідника 
козацтва на о. Хортиці. Це дозволило 
припустити, що запорожці могли бу-
дувати власні військові кораблі. 

Рис. 2. Штурм Кафи. Гравюра з книги віршів 

Касияна Саковича 

Рис. 3. Прапор Війська Запорозького  

70-х рр. ХVII ст. Ермітаж. 
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На нашу думку не випадково, що малю-
нок трищоглового вітрильного корабля міс-
титься на Великому військовому прапорі ко-
зацького флоту часів Нової Січі, дарованому 
в XVIII ст. російською імператрицею Кате-
риною II (рис. 3) [5, с.280]. 

Цікавим і дискусійним є питання щодо 
наявності у складі козацького флоту підвод-
них човнів. Слід відмітити. що у вітчизняній 
історіографії не знайдено згадок про наяв-
ність підводних човнів у складі запорозького 
флоту, тож підтвердження цьому вийшли не 
з України. На сьогодні воно піддається сум-
ніву, але й крапку у ньому не можливо оста-
точно поставити. Припускається, що запоро-
зькі козаки використовували свої човни як 
певний прообраз підводних човнів: команда 
перевертала човен вгору днищем, ховалася 
під нього, і в такому положенні непомітно 
підпливала до противника. Так, французький 
історик Монжері свідчив, що “запорозькі ко-
заки користувалися гребними суд-
нами, здатними занурюватися під 
воду, долаючи великі відстані, а 
потім, піднявшись на поверхню мо-
ря, йшли у зворотному напрямі під 
вітрилами”. У своїй статті “Про 
підводне мореплавання і війну”, що 
вийшла в 1827 р., він писав: “В 
крайньому разі, без сумніву, такого 
роду судна використовувалися в 
Європі в XІІI ст. На прикінці ХVІ і в 
наступних століттях українці 
(Moнжері мав на увазі Донських і 
Запорозьких козаків) часто уникали 
переслідування турецьких галер за 
допомогою великих підводних 
човнів” (рис. 4 [13]).  

При цьому Монжері опирався 
на записи французького філософа 
Фурньє, який наприкінці XVI ст. 
відвідав Константинополь і засвід-
чив: “Тут мені розказували цілком 
незвичайні історії про напади півні-
чних слов’ян на турецькі міста і 
фортеці – вони появлялися рапто-
во, піднімалися прямо з дна моря і 
вкидали в жах берегових мешканців 
і воїнів. Мені і раніше розказували, 
начебто слов’янські воїни перепли-
вають море під водою, но я вважав 
розповіді видумкою. А тепер я осо-
бисто говорив з тими людьми, які 
були свідками підводних набігів 

слов’ян на турецький берег” [14].  
Користуючись матеріалами Фурньє, 

Монжері навіть дав опис такого судна. На 
його думку, це був дерев’яний човен, обши-
тий шкурами, а корпус накритий герметич-
ною палубою. Над нею висилась шахта, яка 
виконувала роль сучасної бойової рубки, в 
якій знаходився спостерігач-кермовий. При 
плаванні в надводному і напівзануреному 
положенні через шахту в човен поступало 
повітря. У підводному стані рух човна здій-
снювався при допомозі весел, герметичність 
у місцях їх проходу через корпус забезпечу-
валась шкіряними манжетами [12, c. 75–76]. 
Отже, іноземні джерела не піддають сумніву 
використання запорозькими козаками підво-
дних човнів.  

Окремі вітчизняні історики роблять 
спробу відтворити, за описами, у малюнках 
запорозькі підводні човни (рис. 5 [15, с.191]), 
що, на нашу думку, є суперечливим. 

 

Рис. 4. Фотокопія сторінки із статті Монжері  

“Про підводне мореплавання і війну” 
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Рис. 5. Зображення козацького підводного човна за Т. Каляндруком 
 

Таким чином, вищевикладене свідчить, 
що військове суднобудування запорозьких 
козаків вирізнялося своєю оригінальностю. 
Військові судна козаків були достатньо прак-
тичними суднами типу “ріка-море” і відзна-
чалися високою плавучостю, швидкістю, ма-
невреністю, морехідністю та великими бойо-
вими властивостями, у порівнянні з турець-
кими військовими кораблями. Вони були ра-
ціонально озброєні, могли успішно долати 

дніпровські пороги та зарослі очерету, про-
ходити мілини, ходити на веслах і під вітри-
лами, використовуватися на великій відстані 
у будь якій частині Чорного та Азовського 
морів, при абордажі, штурмі фортець, виса-
дці десанту на морське узбережжя тощо. Це 
якнайкраще задовольняло потреби запорож-
ців, які вели специфічний характер морської 
війни з турками. 
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РЕЗЮМЕ (англійською мовою) RESUME 
 

Research, Report 
 

Kosyk, V., Professor of History at the Sorbonne University (Paris, France) 
 

HISTORICAL FICTION IN MODERN PROJECTION 
 

Based on the analysis of multiple sources and literature the author covers the development of the 
Christian church from the XI century and elaborates on the political structure of the Kiev Grate State, 
the organization of the Church and its relations with the West and the further development of social 
and political processes in the Ukrainian lands. 

Keywords: Great State, state formation, Kievan Rus, countries of Eastern Europe, the political 
structure, the medieval empire, social and political life, the Christian church. 
 
 

Pechenyuk, I.S., Candidate of Historical Sciences, senior research fellow, senior research fel-
low of the research laboratory of the Academic department of Military History of NDU of 
Ukraine (Kyiv) 

 

EARLY SLAVE STATES ARMY ORGANIZATION OF ANCIENT NEAR EAST  
AND THEIR RECRUITMENT SYSTEM 

 

Author start a series of publications which in historical retrospective revealing the process of 
their armies organization and the recruitment system since ancient times. The article deals with the 
recruitment systems of the early slave states armies of the Ancient Near East and revealed ap-
proaches to the principles of their recruitment. 

Keywords: army, military service, states of the Ancient East, human resources, mercenaries, 
personnel, recruitment system. 
 
 

Topalsky, V.L., Candidate of Historical Sciences, senior researcher, head of the research 
laboratory of the Scientific-research centre of humanitarian problems of Armed Forces of 
Ukraine (Kyiv) 

 

PECULIARITES OF MILITARY CUSTOMS IN THE LIFE OF ANCIENT SLAVS 
 

The article deals with the military customs of the ancient Slavs that found its expression 
both in peacetime and wartime. They were closely interrelated and intertwined. Cleverly reliance 
on their potential possible to obtain victory over the enemy, even more numerous, contributed to 
the high level of trust and expectations of the Slavic population in host defense during their lands 
from enemies. Military customs of the Slavs were in constant development. Most of them went 
to the ancient forces, contributing to its formation, growth and victories. 

Keywords: military customs, soldiery, veche, customary law, defense, rites, tribe, rituals, 
Slavic tribes 
 
 

Mamedov, A.A., Colonel, Chief of Course of information technology Institute of NDU of 
Ukraine (Kyiv) 

 

MANAGEMENT, ORGANIZATION OF INTELLIGENCE AND CARRYING OUT 
MARCHES BY MONGOLIAN ARMIES 

 

Based on analyzes of sources and scientific literature the author examines army management 
system by Genghis Khan, the role and importance of intelligence in the planning and carrying out 
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military campaigns by the Mongols, and the organization and carrying out the march while adhering 
to the strictest order and discipline. 

Keywords: battle formation, the Mongolian armies, operational management, organization of 
intelligence, carrying out the march, army management system. 
 
 

Feschenko, A.L., Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow of the State Science 
and Testing Center of the Ukrainian Armed Forces (Feodosiya) 

 
PREPARATION OF RUSSIAN EMPIRE TO WAR IN THE AIR 

 
Based on analyses of the sources and literature the author examines a condition of the russian 

aviation and causes of large numbers of losses in the First World War.  
Keywords: aircraft, army, pilots, First World War, the Russian Empire. 

 
 

Naumenko, A.O., Candidate of Historical Sciences, senior research fellow, Colonel, Head of the 
research laboratory of the Academic Department of moral and psychological troops activity 
support of the NDU of Ukraine (Kyiv) 

 
COMBAT ACTIVITY OF 11th ARMY IN MAY–SEPTEMBER, 1916 

 
The article deals with the activities of the 11th Russian Army of South-Western Front during 

the fighting in Volhynia in May–September, 1916. Herewith the main attention turns on the activities 
of single parts and the heroism of their personnel. 

Keywords: First World War, the South-Western Front, 11th Army, General Sakharov, corps, 
division, regiment. 
 
 

Vorozhko V.P., Associate Professor of Academic Department of IT-Security, National Aviation 
University, Colonel in the reserve (Kyiv, Ukraine) 

 
ACTIVITY OF CHEKA-OGPU IN PROTECTION OF STATE SECRETS IN THE RED 

ARMY AND THE SOVIET MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX (1918–1927) 
 

Based on the analysis of sources and scientific literature the author in historical retrospective re-

views activities of the Soviet special services for the protection of state secrets in the Red Army and the 

military-industrial complex of the Soviet Union. 
Keywords: state secret, classification, special departments, military-industrial complex, the USSR, 

Red Army, the Cheka-OGPU-NKVD. 
 
 

Martsenkivsky, V.T., Candidate of Historical Sciences, Docent, Professor of the Institute of 
Aviation and Air Defence of NDU of Ukraine, Colonel in reserv (Kyiv) 

 
TRAINING SYSTEM OF OFFICERS STAFF RESERVE IN THE USSR IN THE PREWAR 

YEARS AND DURING GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Based on the analysis of literature the author examines the training system of reserve officers 
of the Red Army in the Soviet Union in the prewar years and during Great Patriotic War and their 
role and importance to win the war. The author gives an estimate a gained experience for the prac-
tice of troops in modern terms. 

Keywords: Great Patriotic War, military high schools, officers, training, Soviet Union, re-
serve, Red Army. 
 
 



РЕЗЮМЕ / RESUME 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 153 

Pavlik, V.S., a military historian, Lieutenant Colonel in reserve (Kyiv) 
 

DEFENSE OF KYIV LINE 
 

In June 30th troops of the South-Western Front began to retreat to the line of fortified areas 
along the state border in 1939 and based on them began to organize the defense. The author consid-
ers activities of the 1st Tank Army of Army Group "South" for the capture of Kyiv and fight off this 
attack of Kyiven fortified areas units from July 11th to 13th. Author showed come to post of com-
mandant of the fortified area and the commander of the 37th Army by Major General A.A. Vlasov 
and his activities in defense of Kiev, the creation of the 37th Army and its participation and people's 
militia in the August fighting and combat activities in the southern and northern sectors of the first 
defense line. 

Keywords: Supreme Command, South-Western Front, Army Group "South", 1st Tank Group, 
Major General A.A. Vlasov, commandant of Kyiven fortified areas, single machine-gun battalions, 
north and south sector of the first defense line, people's militia, the 37th Army. 
 
 

Mozalev, V.Ye., Colonel, Chief of training department of Gumanіtarian іnstitut of NDU of 
Ukraine (Kyiv) 

 
IDEOLOGICAL WORK IN THE GROUND FORCES OF THE RED ARMY DURING THE 

CARRYING OUT OF COMBAT ACTIVITIES ON THE DNIPRO (1943) 
 

The authors carried out military and historical analysis of historiography and source base that 
illuminates the role of agitation and propaganda in the Red Army during World War II. Thanks to 
research of agitation and propaganda as the main tools of ideological work the author highlighted 
its role and invaluable contribution to the military successes of the Ground forces of the Red Army 
during the fighting on the Dnipro River. Article fully discloses the moral and psychological condition 
of the Red Army, which fought on the territory of Ukraine. 

Keywords: agitation and propaganda, World War II, the ideological work, moral and psycho-
logical condition, Ground forces, the Red Army, Red Army soldier. 
 
 

Cherniavsky, V.V., Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer of Nikolaev sea and river 
transport faculty of Kyiv State Academy of Water Transport named Petro Konashevych-
Sahaidachny (Nikolaev) 

 
THE SOVIET MEMORY POLICY DURING GREAT PATRIOT WAR 1941–1945: 
OBJECTIVE, STRUCTURE, TECHNOLOGY OF HEROIC AND PATRIOTIC 

DISCOURSE 
 

Soviet wartime patriotism is a great cultural phenomenon of Second World War, one of the 
main reasons of Third Reich defeat on the east front. In spite of Stalin`s regime pre-war unpopu-
lar, repression, collectivization and great famine soviet ideologists have to constructed patriotic 
moods, which was strong during the war. History was the main tool of soviet wartime patriotism 
creation. Therefore, this issue very important to the development of modern history science. In 
the following article investigates the soviet memory policy in 1941–1945 years as a tool of social 
identity construction. It was basic of war time patriotism appearance. This course implemented 
by dint of recovery pre-revolutionary national and historical symbols in collective conscious-
ness. The result of this policy was consolidation of soviet society and mobilization all its inner 
resource for struggle with enemy. Also research particularity of memory discourse in 1941–1945 
and it affect on soviet wartime society, methodic and practice of historical symbol using which 
interacted white soviet people’s collective consciousness.  

Keyword: soviet identity, soviet patriotism, ideology, propaganda, Great Patriot War. 
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Nikityuk, O.V., Lieutenant Colonel, Deputy Head of the Academic Department of operational 
and tactical training of Ukrainian Military and Medical Academy (Kyiv) 

 
TRAINING OF OFFICERS FOR MEDICAL RESERVE SERVICE IN UKRAINE 

(1944–1950) 
 

The article deals with activities of the military and medical academic departments of medical 
high schools located in Ukraine for the training of officers for medical reserve service in the early 
postwar years. 

Keywords: medical high schools, academic departments of military and medical training, offi-
cers of medical reserve service, training, students. 
 
 

Nedzelsky, Yu.O., Major, senior research fellow of the military base A1906 (Kyiv) 
 

TRANSFORMATION OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX IN CENTRAL  
AND EASTERN EUROPE AFTER THE “COLD WAR”  

(military and historical overview of the events of the late XX – early XXI century) 
 

The article highlights from the historical point of view the conditions and factors determining 
the cost of the partner countries and NATO countries for military purposes. It is shown that in a 
termination of bloc confrontation between East and West the arms race has become new forms and 
methods. Based on realized analysis the author substantiated assumption that military costs of part-
ner countries and NATO countries had negative impact on the global financial system and led to its 
crisis. 

Keywords: military and industrial complex, the cost of armaments, modern challenges and 
threats, cooperation with NATO. 
 
 

Shevchenko, M.M., Candidate of Philosophy Sciences, Docent, Docent of National Security 
Academic department of the National National Academy for Public Administration under the 
President of Ukraine (Kyiv)  

Davydenko, O.G., student of the National Academy of Public Administration under the Presi-
dent of Ukraine (Kyiv) 

 
“VELVET” REVOLUTIONS 1989–2005: CLASSICAL MODEL, COUNTERMEASURES 

 
The article summarized and systematized experience of initiating political instability in the 

countries of the socialist camp (late 1980s – early 1990s), the post-Soviet countries (early 1990s – 
2005) and substantiated recommendations on how to counteracting the "velvet" Revolution. 

Keywords: ethnic politics, crisis processes, “velvet” revolution, political instability, political 
regime, the post-Soviet countries, counteracting, revolutionary process, social and political stability. 

 

 

History of Science and Technology 
 

Sydorov, S.V., Doctor of Historical Sciences, Professor, Professor of Academic department of 
Military History of NDU of Ukraine (Kyiv) 

 
THEORY DEVELOPMENT OF TRAINING AND CARRYING OPERATION AND 

BATTLE BY USING OF CONVENTIONAL ARMS IN THE FIRST POST-WAR PERIOD 
(1945–1953) 

 
The article deals with theme of reflection in military and theoretical works of theory of training 

and carrying operation and battle in conditions of the using of conventional arms in the first post-
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war (pre-nuclear) period. 
Keywords: operation, battle, breakthrough, conventional arms, the Soviet military art. 

 
 

Muzhenko, V.M., Lieutenant General, Deputy Chief of the General Headquarter of the Armed 
Forces of Ukraine (Kyiv) 

 
SPECIAL OPERATIONS FORCES IN LEADING COUNTRIES: A COMPARATIVE 

ANALYSIS 
 

Based on the scientific literature author made a comparative analysis of the Special Opera-
tions Forces of the leading countries of the world, whereby is formulated general basic principles of 
formation and development of Special Operations Forces. 

Keywords: combat strength and capabilities, principles of formation and development, the 
world's leading countries, Special Operations Forces, Special Forces, numerously. 

 

 

History of wars and art of war 
 

Tkachenko, S.N., scientist secretary of scientific and research laboratory “Crimea in World 
War II 1939–1945”, Major in reserve (Feodosiya) 

 
PILOTING FEATURES FOR SUPPLYING OF CRIMEAN PARTIZANS (1942–1944) 

 
The article presents the detailed characteristics and features of piloting process by formations 

and individual airplanes of transport, bomber and special aviation to supply the Crimean partisans; 
covers the main elements of piloting at night, over the sea and the mountain and forest areas under 
the active influence of climatic factors. 

Keywords: piloting, partisans, navigation, landing areas, climatic conditions, flight conditions. 
 
 

Reznik, V.I., Candidate of Historical Sciences, Colonel, Chief of Research Laboratory of Aca-
demic Department of Military History of NDU of Ukraine (Kyiv) 

 
FEATURES OF AIR OPERATIONS OF STRATEGIC AVIATION OF GREAT BRITAIN 

AND USA IN EUROPE DURING WORLD WAR II (1943–1945) 
 

The article deals with features of the preparation and carrying of Air Operations of Strategic 
Aviation of Great Britain and USA on Western European theaters of operations in the second half of 
World War II. Author revealed goals and objectives that were setted by allied command, features of 
aviation organizations management, the characteristics of military arts. 

Keywords: strategic aviation, combined air offensive, air operations, partial operation. 
 
 

Aksanov, Sh.H., senior research fellow of research laboratory of the Academic Department of 
Operational Art of NDU of Ukraine, a retired colonel (Kyiv) 

Tkach V.I., Docent of Academic Department of Operational Art of NDU of Ukraine, a retired 
colonel (Kyiv) 

 
FEATURES OF COMBAT ACTIVITY AGAINST ILLEGAL ARMED FORMATIONS 

(THE EXPERIENCE OF CONTEMPORARY ARMED CONFLICTS) 
 

The authors examine some methods of combat activity against illegal armed formations on the 
experience of the armed conflicts in Afghanistan and Chechnya. Analyzing operational (operational 



РЕЗЮМЕ / RESUME 

Воєнно-історичний вісник 2(8) / 2013 156 

and tactical) concept the authors proposed approaches to creating and building groups of forces and 
means, defining common procedures, forms and methods of solving important problems.. 

Keywords: base camps, gang, combat activity, ambushes, attacks, illegal armed formations, 
raid acts, terrorists. 

 

 

Military cooperation and peacekeeping activity 
 

Kozinets, I.P., Candidate of Historical Sciences, senior research fellow, Lieutenant Colonel, 
Docent of Academic Department of International Relations of NDU of Ukraine (Kyiv) 

 
THE ARMED FORCES OF UKRAINE PARTICIPATION IN INTERNATIONAL 

PEACEKEEPING ACTIVITIES: A RETROSPECTIVE ANALYSIS 
 

The article identified and revealed components of peacekeeping missions which played a key 
role in their organization and carrying. The author characterized political, military and economic 
components of peacekeeping. 

Keywords: security, Armed Forces of Ukraine, peacekeeping, peacekeeping missions, the UN. 
 

 

Military technique and armament 
 

Furman, I.I., Candidate of Historical Sciences, Docent, Navy Captain, Head of the Academic 
department of Military History of NDU of Ukraine (Kyiv) 

 
FLEET WARSHIPS OF ZAPOROZHIAN ARMY (16th – 18th centuries) 

 
The article deals with the experience of the Ukrainian military shipbuilding during the 16th – 

18th centuries and the main types of warships and ships which were used by Zaporozhian Cossacks 
in naval campaigns. 

Keywords: Zaporozhian Army, military shipbuilding, warships, Zaporozhians, Cossacks’ fleet, 
submarine, chaika. 
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