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УДК 354:93/94(3) 
Чорний В.С., доктор філософських наук, професор, пол-
ковник, начальник кафедри морально-психологічного за-
безпечення діяльності військ НУО України (м. Київ) 

 
 

ВИТОКИ ПОХОДЖЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: 
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПІДХІД 

 
У статті аналізуються концепції походження давньоукраїнської держави. Автор висно-

вує, що формування давньоукраїнської державності відбувалося еволюційним шляхом, відпові-
дно до загальних закономірностей цього процесу. 

Ключові слова: держава, Київська Русь, концепція, нормани, підхід. 
 

Попри ту обставину, що сучасна України 
виникла у специфічний спосіб1, а саме шля-
хом відносно мирного “оксамитового” розпа-
ду СРСР, вона не є дарунком долі, простим 
збігом історичних обставин чи випадковим 
соціальним явищем у житті українського сус-
пільства. Її появі передувала кропітка робота 
багатьох поколінь. Як зазначав І. Нагаєвський, 
“кожний народ у ході сторіч набуває держав-
ний досвід, що кладе основні принципи його 
політики” [1, с.411]. Тому розбудова нашої 
держави та її модернізація неможливі без до-
слідження української суспільно-історичної 
спадщини. Цього висновку у свій час дійшов 
Д. Дорошенко, який, характеризуючи події 
першої половини ХХ ст. в Україні, зазначав: 
“…людям, що стали до праці над будуванням 
української державности, довелося зв’язувати 
до купи обірвані нитки призабутих традицій, 
щоб усвідомити собі з історичного аспекту 
події, які розгорнулись у них перед очима” [2, 
с.14]. 

Теоретичне обґрунтування цього соціаль-
ного феномена належить сучасному українсь-
кому філософу Т. Ящук, яка наголошує, що 
“історія – це сфера пам’яті, а пам’ять – це 
“наріжний камінь” пізнання та самопізнання. 
Без збереження минулого в принципі немож-
ливий будь-який свідомий акт; саме збере-
ження минулого дає можливість відбутися ак-
тові усвідомлення, фіксації минущого сього-
дення, а також актові передбачення майбут-
нього” [3, с.9]. У свою чергу В. Гьосле пише: 
“Хто ігнорує свою історію, тому не знайти 

                                                 
1
 З 1 грудня 1991 р. Україна – нова незалежна 

держава. 

свою розумну ідентичність; відтак власна іс-
торія є другим аспектом у кожному пошуку 
ідентичності” [4, с.178]. 

Отже, зважаючи на вищезазначене, ме-
тою даної статті є соціально-філософський 
аналіз витоків походження давньоукраїнської 
держави. На нашу думку, зазначений аспект 
аналізу важливий для з’ясування напрямів 
модернізації України за сучасних умов вибо-
ру між Заходом і Сходом, який викликав таке 
потужне збурення українського суспільства. 

Крім того, усвідомлення походження 
України-Русі, її геополітичного розташування 
на осьовій лінії перетину Заходу і Сходу, від 
чого залежала надзвичайна важливість війсь-
ково-політичних союзів давніх державних 
утворень на теренах нашої держави, актуаль-
не сьогодні в контексті проблеми входження 
України до певних систем колективної безпе-
ки. На думку В. Грицюка, “об’єктивна оцінка 
нашої прадавньої історії, в певній мірі, може 
дати відповіді на виклики сьогодення” [5, 
с.183]. 

Проблема походження давньоукраїнської 
держави завжди викликала бурхливі наукові 
суперечки. До витоків походження Русі впе-
рше звернувся літописець Нестор понад вісі-
мсот років тому в “Повісті минулих літ” [6]. 

Як зазначає О. Бойко, тлумачення цього 
питання є одним із найскладніших у вітчиз-
няній та світовій науковій думці. Вузькість 
джерельної бази, суперечливість та неодно-
значність відомого фактичного матеріалу, хи-
бні методологічні підходи, політична доціль-
ність та ідеологічні симпатії дослідників не-
одноразово ставали на заваді об’єктивному 
підходу до виникнення прадавньої українсь-
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кої держави. Перші спроби розв’язання цієї 
проблеми були здійснені ще середньовічними 
хроністами, які штучно пов’язували ранню іс-
торію Русі з відомими їм народами східної 
Європи – скіфами, кельтами, сарматами, ала-
нами. 

У середині XVIII ст. німецькі вчені 
Г. Байєр та Г. Міллер, які в той час працювали 
у Росії, посилаючись на літописну легенду 
про прикликання варягів на Русь, обстоювали 
ідею про скандинавське походження давньо-
руської держави [7, с.40]. Зазначена теорія, 
яка згодом отримала назву “норманська”, 
знайшла відгук серед тогочасної російської 
еліти, оскільки створювала підґрунтя для об-
ґрунтування походження держави та монархі-
чної династії. Зокрема, М. Карамзін вважав, 
що “міжусобиця та внутрішній безлад відкри-
ли Слов’янам небезпеку і шкоду народного 
правління” [8, с.59], а звернення до варягів 
було “підставою першого статуту державного 
у Росії, тобто, Монархічного” [8, с.163]. Такий 
підхід, який також поділяв інший видатний 
російський історик С. Соловйов [9], цілковито 
відповідав тогочасній традиції, згідно з якою 
створення монархічних династій у більшості 
європейських країн відбувалося за іноземною 
“ініціативою” – прикликанням або завоюван-
ням – і це не мало суттєвого впливу на харак-
тер самої держави. Проте і ця, здавалося б, 
пом’якшувальна обставина викликала опози-
цію серед російських науковців щодо нор-
манської теорії походження Русі. 

Одним з рішучих опонентів та критиків 
норманізму став М. Ломоносов, твердження 
якого отримали назву антинорманської кон-
цепції та поклали початок дискусіям, які три-
вають і понині. Таку ж антинорманську пози-
цію поділяла більшість українських вчених, 
зокрема В. Антонович, Д. Багалій, М. Гру-
шевський, М. Костомаров, М. Максимович та 
інші. Натомість Д. Дорошенко прихильно 
ставився до норманської теорії. На його дум-
ку, “варяжські войовники, що прийшли на 
східньо-славянські землі, правдоподібно но-
сили імення русів. Вони дуже скоро засимі-
лювались з славянами, бо їх було не багато, а 
культура їх стояла мало чим вище од славян-
ської. Вони мали лиш дух ініціятиви, актив-
ности, жадобу панування, те, чого може бути, 
якраз бракувало мирним славянським хлібо-
робам, звіроловам, риболовам і торговельни-
кам, і вони, ці руси, послужили дуже добрим 
цементом, щоб звязати окремі славянські 
племена в одну цілість, збити їх в одну держа-

вну організацію, розворушити їх і втягнути в 
міжнародний круговорот. Київ, де варяги-
руси дуже влучно вгадали природний осеред-
ковий пункт і дуже важливу торговельну ста-
нцію, стає руським містом в першій лінії” [2, 
с.40]. 

Спробою кардинально змінити напрям 
наукового пошуку виникнення давньоруської 
держави стала концепція О. Пріцака, який за-
пропонував взагалі відмовитися від питання 
про етнічне походження Русі. На його думку, 
давньоруська держава первісно була поліет-
нічним та багатомовним торгівельним сою-
зом, який спочатку під впливом хозарів, а по-
тім норманів, метою яких було встановлення 
контролю над торгівельними шляхами між 
Балтійським та Середземним морями, пере-
творився на політичну єдність під назвою 
Русь [10, с.101]. Отже, як бачимо, О. Пріцак 
спробував поєднати дві протилежні теорії по-
ходження Русі – призабуту хозарську та 
більш поширену норманську. Проте, як за-
значає О. Бойко, “ця версія не витримує кри-
тичної перевірки. Археологічні дослідження 
стародавнього Києва свідчать про місцеву 
слов’янську самобутність його матеріальної 
культури” [7, с.42]. 

На противагу зазначеним підходам ще на 
початку минулого століття М. Грушевський 
заклав підвалини автохтонної концепції заро-
дження української держави. Він зазначав, що 
хозарську орду деякі дослідники намагалися 
репрезентувати як формотворчу силу, що ор-
ганізувала східноєвропейську торгівлю у ме-
жах своєї зверхності та дала взірці політичній 
організації тощо. Ще частіше, йдучи за варя-
зькою теорією старого київського літопису, 
варязьких вікінгів IX ст. вважали фундатора-
ми Київської держави. “Тим часом, – продо-
вжує М. Грушевський, – полишаючи на боці 
питання авторитетності самої літописної тра-
диції про варязькі початки київської династії, 
зостається фактом, що старе київське право, 
адміністрація, культура не виявляють скіль-
ки-небудь виразних і інтенсивних нормансь-
ких впливів, невважаючи на колишні заходи 
норманістів все вивести з норманських взір-
ців. Ще трудніше думати про якісь позитивні 
запозичення від хозар – орди дуже мало циві-
лізованої й слабо організованої, котрої куль-
турне значення для наших країв полягало в 
тім, що вона на якийсь час припинила чи зме-
ншила розбійницькі походи і пустошення, по-
служивши для них запорою в сфері свого без-
посереднього впливу. На нашім Подніпров’ї 
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такі впливи могли відчуватись дуже мало, і 
тут організаційні течії більше йшли з Чорно-
мор’я. Вони приготували і розвій торговель-
них центрів, і воєнну організацію, і політичні 
формації пізнішої доби” [11, с.98–99]. 

Проте це не свідчить, що український іс-
торик цілковито відкидав вплив інонаціона-
льних елементів на становлення давньоукра-
їнської державності. У своєму ґрунтовному 
дослідженні “Історія України-Руси” він писав: 
“Навіть не приймаючи зовсім літописної тео-
рії про варязький початок Руської держави й 
княжої династиї, треба признати чимале, хоч 
би й служебне значіннє варязьким ватагам в 
процесі будови сеї держави в IX–X в. З Варя-
гів виходили намістники в підвласні народи: 
між Ігоревими князями чимало мають нор-
манські імена (щодо декотрих імен зістають 
ся сумніви – чи вони справді скандинавські). 
Богато Варягів було в вищій і низшій дружи-
ні, в близшім окруженню князя: варязький 
вплив був остільки сильний на київським дво-
рі, що молодим княжичам X в. давали варязь-
кі імена...” [12, с.399]. 

Подібного підходу дотримувався й І. Кри-
п’якевич, який вважав, що “варяги відіграли 
велику ролю при заснуванні найдавнішої на-
шої держави” [13, с.9]. На його думку, “заслу-
га варягів була в тому, що вони з’єднали краї-
ну в одну цупку цілісність, увілляли в держа-
вний організм новий фермент, оживили його і 
підштовхнули до нової творчості” [14, с.37]. 
Дещо стриманіше висловлювалася з цього 
приводу Н. Полонська-Василенко, яка зазна-
чала, що в “організації першої Київської дер-
жави брали деяку участь нормани” [15, с.94]. 
На думку О. Субтельного, “важко заперечува-
ти участь, ба навіть провідну роль варягів у 
політичному житті з огляду на те, що всі пра-
вителі Києва аж до Святослава, а також їхні 
дружинники мали скандинавські імена. Варя-
ги відігравали роль каталізатора політичного 
розвитку завдяки тому, що або підкоряли 
слов’ян і політично організовували їх, або ж 
створювали для них загрозу, що змушувала їх 
краще організовуватися самим” [16, с.44]. Су-
часний український філософ В. Крисаченко 
вважає, що “поєднання досвіду і потенцій 
двох цивілізацій – норманської і давньоукра-
їнської – створили політико-культурну та вій-
ськово-економічну вісь (“шлях із варяг у гре-
ки”), наскрізно-вертикальну для всього Євро-
пейського континенту” [17, с.136]. 

Таким чином, М. Грушевський та інші 
українські дослідники схиляються до авто-

хтонної концепції походження давньоукраїн-
ської держави. Тому, сьогодні, вочевидь, пи-
тання треба ставити не про зовнішні центри, 
як головні чинники формування нашої дер-
жави, а про міру їхнього впливу на цей про-
цес. На думку Г. Штокля, “перша руська дер-
жава середньовіччя виросла з поєднання ба-
гатьох елементів. Варяги були лише елемен-
том серед багатьох, однією історичною силою 
серед інших. Руська історія тільки через варя-
гів є така сама фікція, як руська історія без 
варягів” [7, с.42]. 

Виходячи з вищезазначеного, авторська 
позиція полягає в тому, що становлення дав-
ньоукраїнської державності відбувалося про-
тягом тривалого часу і було закономірним 
підсумком внутрішньої еволюції тогочасного 
суспільства. Історичні факти переконливо 
свідчать, що перші протодержавні утворення, 
князівська влада та інші елементи державо-
творчого процесу мають головним чином мі-
сцеве походження і з’явилися задовго до по-
яви на Русі норманів, що ґрунтовно довів М. 
Грушевський та інші дослідники. Виникнен-
ня такого складного соціального феномена, як 
давньоукраїнська держава – результат взає-
модії різноманітних чинників в усіх сферах 
суспільного життя Київської Русі. Серед них 
відзначимо такі: 

еволюція родоплемінної організації, збі-
льшення розмірів об’єднаних територій, по-
стійна військова активність зумовили необ-
хідність переходу до нових методів та форм 
управління спільнотою; роль різного роду на-
родних зборів поступово занепадає і на пер-
ший план у суспільно-політичному житті де-
далі впевненіше виходить князівська влада 
(спочатку виборна, а згодом спадкова); 

зростаюча зовнішньополітична актив-
ність та торгівля перших осередків державно-
сті, посилення соціально-політичної ролі кня-
зівської влади сприяли виділенню дружини 
на чолі з князем у відособлену привілейовану 
корпорацію професійних воїнів, яка почала 
вивищуватися над спільнотою; будучи споча-
тку лише силовою опорою для князів та пле-
мінної аристократії, дружина з часом стала 
своєрідним самостійним органом публічної 
влади; 

каталізатором розвою давньоукраїнської 
державності стали внутрішні та зовнішні чин-
ники, що так чи так впливали на її консоліда-
цію та ґенезу: 

По-перше, оскільки пращури сучасних 
українців оселилися на території, яка вже ма-
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ла за собою давню історію, то Київська Русь, 
за словами Д. Дорошенка, “одержала в спад-
щину по своїх попередниках усі риси, харак-
теристичні для держав, що повстали на її те-
риторії в класичну добу й добу переселення 
народів: їх військовий і комерційний харак-
тер, їх стремління наблизитись, скільки мож-
на, до Чорного моря, їх орієнтацію на південь 
і схід, але не на північ і захід” [2, с.31]. За сло-
вами В. Грицюка, скіфи близько тисячі років 
мешкали на теренах Давньої України, створи-
ли перше державне утворення в Північному 
Причорномор’ї – Скіфське царство, організу-
вали могутнє військо і досягли в античному 
світі слави непереможних. “Без сумніву, – 
продовжує дослідник, – вони залишили свій 
відбиток у формуванні давньослов’янської 
спільноти і нікуди не поділися з нашої землі, 
їхні доблесні воїни і красуні жінки залишили-
ся у цій землі, їхня кров залишилася у нашій 
крові” [5, с.183]. 

Подібних поглядів дотримується й В. 
Крисаченко, який зазначає, що “існує певна 
антропологічна спадкоємність між племенами 
українських теренів епохи бронзи, скіфами, 
людністю черняхівської культури, антами та 
племінною групою полян; через останніх су-
часні українці успадкували багато рис давньо-
го населення Північного Причорномор’я. Ці 
висновки переконливо аргументовані дослі-
дженнями українських, німецьких та російсь-
ких антропологів” [18, с.55]. У свою чергу І. 
Огородник вважає, що “говорити про абсолю-
тну чистоту української раси, її культури – 
безглуздя. За умов тих велетенських мігра-
ційних процесів, які відбувалися на теренах 
нашої Вітчизни, можна знайти археологічні, 
етнічні, антропологічні та соціокультурні фа-
кти на користь кожної з наведених концепцій 
(походження давньоукраїнської держави – 
прим. авт.), а відповідно й таких, що супере-
чать їм” [19, с.7]. 

По-друге, це впливи норманів – на що 
звертають увагу більшість дослідників, зок-
рема М. Грушевський, який вважав, що “в се-
редині самої землі мусіли важну ролю відог-
рати сі чужі, не зв’язані з громадою норман-
ські дружини, на котрі опирали ся князі в ІХ і 
Х в. Дуже вони їм були наручні!” [12, с.400]. 
Але претендувати на щось більше нормани не 
могли, оскільки, як зазначає В. Амельченко, 
“варяги були хоробрі та сильні лише стосовно 
слабких. Зіткнувшись з організованою силою, 
вони вступали у торг і охоче ставали найман-
цями, що й підтверджується появою варязької 

дружини у давньому Новгороді, а потім її ви-
гнанням звідтіля” [20, с.28]. 

По-третє, і, вочевидь, найголовніше – це 
вплив Візантійської імперії, на чому, як за-
значалося вище, акцентує увагу М. Грушев-
ський: “…організаційні течії більше йшли з 
Чорномор’я. Вони приготували і розвій тор-
говельних центрів, і воєнну організацію, і по-
літичні формації пізнішої доби” [11, с.400]. 

Що ж до зовнішніх чинників і особливо 
норманського, то на нашу думку, не варто пе-
ребільшувати їхню роль у формуванні дав-
ньоукраїнської держави, як це роблять 
М. Грушевський, Д. Дорошенко [2, с.40], 
І. Крип’якевич [13, с.8–12] та інші, наголо-
шуючи, що землеробська вдача негативно 
впливала на войовничість українців. Напри-
клад, М. Грушевський вважав, що “українці 
на своїх нових оселях почали господарити, 
кохали ся в хліборобстві, в торговлі, а відзви-
чаювали ся від війни. Було се добре, та не зо-
всім. Бо відзвичаїли ся від того воєнного, трі-
вожного житя, яким давнійше жили, і як Хо-
зарська орда ослабла, і пішли знову ріжні ту-
рецькі завадіяки нашими степами, наші люде 
не годні були з ними вижити і кидаючи степи, 
стали тікати в безпечнійші місця, в ліси на 
північ, в гори на захід, хоч і не так там було 
дозвільно, як у тих роскішних, родючих сте-
пах” [21, с.34–35]. 

Спираючись на суспільно-історичну пра-
ктику людства, цю гіпотезу аргументовано 
спростував М. Колодзінський. На його думку, 
“перехід від номадства до хліборобства – це 
більша подія в історії людства, як перехід від 
рільництва до індустрії. Перехід до рільницт-
ва – не означало тільки, що якийсь нарід виб-
рав собі батьківщину й зв’язав з нею своє іс-
нування. Відколи історія стрінулася з нашими 
предками застала їх уже при плузі. Бувало все 
так, що осілий нарід перебирав разом з виб-
раною землею певне завдання до сповнення в 
історії, бо посідання землі вимагало від наро-
ду інших обов’язків як номадство. Тільки на-
роди осілі, народи хліборобського характеру 
створили великі діла в історії. Рільничим на-
родом були Римляни, коли на горбах Риму 
клали підвалини під найсильнішу імперію, 
яка була коли-небудь на землі. Хліборобсь-
ким народом були англійці-германи” [22, 
с.18–19]. Підтримуючи загалом цю тезу, до-
дамо, що, вочевидь, це соціальне явище сто-
сується й славетної Афінської держави, про 
що красномовно свідчить їх історія та міфи 
[23]. 
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Таким чином, вважаємо, що формування 
давньоукраїнської державності відбувалося 
еволюційним шляхом, відповідно до загаль-
них закономірностей цього процесу. Не під-
лягає сумніву, що при цьому вагому роль віді-
грали зовнішні чинники, але “кочові союзи 
(Paces) були не творцями, а скоріше тими, хто 
переймав і застосовував досягнення осілих 
цивілізацій” [10, с.82]. Тому визначаючись з 

напрямом подальшого руху України, треба 
враховувати ті чинники, на які орієнтувалися 
наші пращури, а це, передусім, – Візантійська 
імперія. Зазначене свідчить, що в українців, 
як і в мешканців західних країн, спільним по-
передником була могутня Римська держава, 
тому наше місце – у великій європейській 
сім’ї. 
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Актуальність теми цього дослідження зу-
мовлена перехідним періодом реформування 
Збройних Сил України та системою їх компле-
ктування військовослужбовцями військової 
служби за контрактом, де фундаментальною 
основою має стати відродження та застосуван-
ня прогресивних, значущих та найнеобхідні-
ших для нашого часу елементів духовних і бо-
йових традицій українського козацтва. 

Розвиток традицій українського козацтва 
охоплює близько трьох сторіч, починаючи з кі-
нця ХV ст. Справжня скарбниця традицій – іс-
торія українського козацтва. Українське козацт-
во, Запорозька Січ упродовж своєї історії слави-
лися багатими традиціями, які і сьогодні слу-
жать взірцем для українського народу та молоді. 
Це, насамперед, патріотизм, відданість своєму 
народові, прагнення до свободи, волі, єдність 
армії і народу, вірність товариству, готовність 
до жертв в ім’я перемоги над ворогом, муж-
ність, відвага, високе воєнне мистецтво, війсь-
ковий вишкіл, міцна військова дисципліна та ін. 

У XVІ–XVIII ст. в історії України настала 
нова доба – період козаччини. Козацтво – яск-
равий феномен у світовій історії, коли народ, 
не маючи власної державності, створив регу-
лярні збройні сили, що є неодмінним атрибу-
том (ознакою) державності [1].  

Слово “козак” має тюркське походження і 
означає – людина відважна, вольна, юнак, воїв-
ник), і вперше ця зназва згадується в Україні у 
1492 р. [2, с.111]. До другої половини XVI ст. 
козаками називали тих людей, які ходили в сте-
пи на влови і битися з татарами [3, с.171]. Та-
кож, є думка, що назва слова «козак», що пи-
шеться сosachi, cossakki, cosaki, cosssaki, похо-
дить від турецького «казак» і їх мовою означає 
– «розбійник» [4, с.44]. 

Автор поставив за мету визначити харак-
терні духовні та бойові традиції українського 
козацтва, їх вплив на формування боєздатно-
го війська, бойові здобутки та заслуги якого 
передавалися з покоління в покоління, явля-
ються яскравим прикладом для сучасного і 
майбутнього громадянина. 

Завданням даного дослідження став ана-
ліз духовних і бойових традицій українського 
козацтва, які пов’язані із участю козаків у бо-
йових діях, елементами бойового вишколу і 
виховання козаків, їх морального загартуван-
ня, особливостей їх побуту та взаємин. 

Дослідженням феномену українського 
козацтва XVI–XVIІІ ст. займалась значна кі-
лькість науковців-істориків, педагогів, війсь-
кових, серед яких: Г. де Боплан, В. Борисен-
ко, Б. Ведмеденко, М. Грушевський, Б. Гнате-
вич, В. Замлинський, І. Крип’якевич, Ю. Ми-
цик, І. Печенюк, С. Плохій, С. Сірополко, 
О. Сокирко, З. Стефанів, І. Стороженко, 
Д. Яворницький та ін. 

Водночас, фактично відсутні роботи, які 
безпосередньо присвячені дослідженню ду-
ховних і бойових традицій українського ко-
зацтва, що й обумовило автора обрати саме 
цей напрям дослідження. 

Характерними ознаками традицій козаків 
були активність, наполегливість і рішучість у 
досягненні поставленої мети, вибору і засто-
сування різноманітних, гнучких форм такти-
ки бою, залежно від конкретних умов обста-
новки. 

З появою козаків наприкінці ХV – на по-
чатку ХVІ ст. починається нова доба в історії 
українського війська. Козацтво стало носієм 
ідеї державності, яка згодом реалізувалася в 
Запорозькій Січі. 
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Французький інженер і військовий карто-
граф Г.-Л. де Боплан, відзначаючи історичну 
роль Запорозької Січі, як головної сили у захи-
сті українського народу, писав: “Ця держава 
нездоланна у захисті проти могутності турків і 
жорстокості татар є міцною перепоною, здат-
ною зупинити їхні безперервні, спустошливі 
набіги” [5].  

У боротьбі проти турецько-татарських за-
гарбників і шляхетських поневолювачів фор-
мувався образ козака як сміливого і витривало-
го воїна. Турецький хроніст Наїма писав про 
них: “Можна з певністю сказати, що важко 
знайти на землі людей сміливих, які б так мало 
дбали про своє життя і так мало боялися б сме-
рті” [6, с.127].  

Епоха козацтва створила багатогранну, 
глибоку духовність, що стала гордістю україн-
ської культури. Козацтво сформувалось як 
аристократія національного духу, високомора-
льна еліта нації. Патріотизм і хоробрість були 
могутнім стимулом до державотворчого, віль-
ного і незалежного життя. 

У багатьох народів Запорозька Січ асоцію-
валася зі школою лицарства. Право називатися 
козаком вважалося найпочеснішою відзнакою 
не тільки серед українців. 

Завдяки головним засадам – свободи, рів-
ноправності, братства, православної віри, захи-
сту слабких від сильних, боротьби з невірними, 
склад запорозького війська складав єдину і не-
подільну спільність, згуртовану і грізну силу 
для ворогів. Справжню окрасу козацтва скла-
дали дуже сильні і добре фізично вишколені 
люди, насамперед українці, які належали до 
“лицарства” чи “товариства”. 

Боплан Г.-Л. де зазначав, що борючись за 
свою політичну свободу та православну віру, 
славні українські козаки кожний клаптик землі 
поливали своєю кров’ю і щедро засівали свої-
ми кістками, натомість виховували нових геро-
їв-богатирів, які дуже часто викликали у су-
часників справедливий подив [7]. 

Козаки відзначалися набожністю, дбаючи 
про святість православної віри, створили й ба-
гато облаштували впродовж свого історичного 
буття багато церков і каплиць. Значний відсо-
ток високоосвічених і добре вихованих людей 
Січі готувалися в Київській духовній академії, 
січових, монастирських і церковно-парафіяль-
них школах [8]. 

За ініціативи гетьмана П. Конашевича-
Сагайдачного козаки-запорожці надавали ма-
теріальну підтримку братському рухові. Разом 
з усім своїм військом П. Сагайдачний вступає 

(1620) до Київського братства, що є свідчен-
ням безпосередньої участі Січі в сус-пільно-
політичному і духовно-культурному житті 
України. 

З 1632 р. одним із перших вищих навча-
льних закладів у середовищі східних слов’ян 
стає Києво-Могилянська колегія (з 1658 р. 
Києво-Могилянська академія), першим опі-
куном якої був відомий духовний і культур-
но-освітній діяч України митрополит Петро 
Могила. У цьому унікальному освітньому за-
кладі здобували освіту багато культурно-
освітніх і державних діячів, значна частина 
козацьких воєначальників, зокрема гетьмани: 
Іван Виговський, Павло Тетеря, Юрій Хмель-
ницький, Іван Самойлович. Широковжива-
ною на той час була латинська мова, яка ста-
ла засобом міжнародного спілкування та до-
бре знана козацькою молоддю. За освітньою 
програмою колегії діяли й братські школи у 
Вінниці, Кременці та інших українських міс-
тах. 

Дбаючи про інтелектуальний розвиток 
козаків, осередки освіти – школи були ство-
рені у запорозьких землях-паланках та фор-
тецях Січі, в яких навчали письма, церковно-
го співу, читання, музики. Вони існували при 
всіх церквах на Січі, і їх діяльність була 
спрямована на формування світогляду, мора-
лі, етики, музичної грамоти. Про високий рі-
вень освіти в Україні козацької доби Павло 
Халебський писав: “У країні козаків усі діти 
вміють читати, навіть сироти” [8]. 

Під впливом козацтва та православної 
церкви у кінці ХVІ ст. формується українське 
борокко у стилі традицій народного мистецт-
ва, що відбулося в архітектурі, живописі, му-
зиці та літературі. Серед цього слід відзначи-
ти архітектуру Духовної академії в Києві, це-
ркву Юра у Львові, Ковнірський корпус Киє-
во-Печерської лаври, іконопис у церквах, лі-
тературні твори М. Смотрицького, Ф. Проко-
повича, Г. Сковороди, І. Величковського та 
ін. Відомими пам’ятниками архітектури ста-
ли світські та церковні будівлі козацької сто-
лиці – Чигирина та родинного маєтку Хмель-
ницьких – хутора Суботова. Велику цінність 
має запорозький Троїцький собор, збудова-
ний майстром Я. Погріняком без жодного 
цвяха (Дніпропетровська обл.). Активізують 
творчі процеси соціальні потрясіння. В умо-
вах зовнішніх впливів, зокрема стильових 
особливостей класицизму, у живописі розго-
рнули свою діяльність талановиті художники 
Д. Левицький і В. Боровиковський. 
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В умовах боротьби з національними та ре-
лігійними утисками справжньою перлиною 
поетичної творчості стали невільницькі думи і 
пісні, в яких звучить туга за батьківщиною, 
мрії про волю, жадоба до боротьби з понево-
лювачами [9]. 

Багатовіковий визвольний козацький рух 
покликав до життя унікальне явище не лише 
східнослов’янської, але й світової культури – 
козацьку педагогіку, яка була тісно пов’язана з 
гуманістичними традиціями, ідеями самовря-
дування та виборності, будівництва самостій-
ної української держави. Тільки країна з вели-
ким історичним досвідом розвитку власної 
освіти і виховання, захисту прав і свобод осо-
бистості, всього народу могла створити таке 
неповторне явище, як Конституція Пилипа Ор-
лика (1710) – унікальний феномен європейсь-
кої та світової політичної, державної і правоза-
хисної думки [2; 10; 11]. 

Козацьке військо вирізнялося високою бо-
йовою готовністю і військовою майстерністю. 
Це досягалося завдяки тому, що основна його 
частина мешкала на Січі, несла бойове чергу-
вання, займалася повсякденною підготовкою 
та бойовим вишколом. 

Католицький священик А. Віміна, який 
побував на Україні в 1650 р, згадував: “Мені 
траплялось бачити, як вони кулею гасили свіч-
ку, відсікаючи нагар так, наче це зроблено за 
допомогою щипців” [13, с.107]. На полі бою 
козаки вели з високою майстерністю організо-
вану стрільбу з рушниць. 

У козаків шанувалося мистецтво вести на-
ступальні та оборонні бойові дії, створювати 
неприступні для ворога табори, споруди з де-
рева і землі, каміння, глини, рити окопи та ін. 
Знання і вміння будувати високоефективні 
оборонні споруди із землі та возів, будувати 
човни, вести бойові дії на воді козаки здобува-
ли під час підготовки й здійснення походів.  

З метою якісної підготовки молоді вводи-
лися наставники. Разом з іншими джури про-
ходили обов’язкове навчання в січових шко-
лах, де опановували суворий курс фізичного і 
військового навчання. Для школярів передба-
чався час на розваги та ігри. 

Козаки-воїни втілювали у своїй особі все 
найкраще, що було притаманне українському 
народу – невтомну волю до перемоги та свобо-
ди, непідкупну щирість і спрямованість до 
правди-істини, за яку здатні були стояти на 
смерть. Серед загартованих у нескінченних би-
твах запорожців були й такі, що виділялися 
своїм знанням життя та військової справи: вої-

ни-кріри або характерники [12]. 
У бойовому протистоянні турецькому 

військовому флоту козаки зробили вагомий 
внесок у розвиток військово-морського мис-
тецтва ХVІ–ХVІІ ст., а також поповнили ще 
одну сторінку в розвитку традицій українсь-
кого козацтва. Ними були розроблені спеціа-
льні способи боротьби з турецькими кораб-
лями. Тактика морського бою у козаків базу-
валася на відчайдушній хоробрості, сміливо-
сті та кмітливості, що набуло відображення в 
їх бойових традиціях.  

Духовні та бойові традиції українського 
козацтва розвивалися і примножувалися за-
вдяки відомим талановитим ватажкам, геть-
манам, кошовим отаманам і козацьким стар-
шинам, зокрема: гетьмани Дмитро Вишневе-
цький (Байда), Петро Конашевич-Сагай-
дачний, кошовий Іван Сірко, гетьман Богдан 
Хмельницький, полковник Іван Богун і багато 
інших, передавалися з покоління в покоління і 
торкалися усіх верств його населення, випле-
кані та зароджені на основі традицій військо-
вого навчання, виховання, військового побуту, 
культури, історичній і героїчній спадщині сво-
го народу, рідної української землі. 

Так, польський король Ян ІІІ Собеський 
про кошового Івана Сірка, як про людину зна-
ного військового хисту, писав: “Сірко – воїн 
славний і в ратній справі великий мастак” [14, 
с.63]. 

Важливою традицією українського коза-
цтва була охорона і вшанування клейнодів – 
символів влади військової старшини. До 
клейнодів належали: корогва (прапор), бун-
чук, булава та її різновиди: тростина (палиця) 
та пірнач, литаври та печатка. Клейноди були 
святинею козацького війська, їх втрата вва-
жалася ганьбою. Козаки з великою шаною та 
любов’ю ставилися до своєї зброї, дбали про 
її високі бойові якості, красу й оздоблення. 
Особливо у пошані була шабля. Носили її з 
лівого боку, і стала вона невід’ємним елемен-
том як зброя козака так і національний одяг 
українців. Козаки називали її лагідно і з особ-
ливою любов’ю “шаблею-сестрицею”, “нень-
кою-рідненькою” [2, с.115]. На той час набу-
ли значного поширення шаблі угорсько-
польського типу та “ординки” [15]. 

При згадці про козаків, не можливо оми-
нути увагою козацьку люльку. Традиція па-
лити люльку у козаків була з давніх часів, пе-
реходила з покоління в покоління. Перед би-
твою люлька козака налаштовувала, а після – 
заспокоювала. “Що ж до тютюну та люльки – 
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до них приязнь особлива була. Згадаємо гого-
лівського Тараса Бульбу, який головою наклав, 
кляту люльку шукаючи. А він же з реальної 
людини списаний. Навіть іноземці, буваючи на 
Січі, потім свідчили: козаки люльки з рота не 
випускають...” [16]. 

Боплан Г. де в “Описі України” про козаків 
повідомляв, що вони: “…кмітливі і проникли-
ві, дотепні й надзвичайно щедрі, не побива-
ються за великим багатством, зате дуже люб-
лять свободу, без якої не уявляють собі життя, 
добре загартовані, легко переносять спеку й 
холод, спрагу й голод, невтомні в битвах, від-
важні, сміливі, чи, радше, одчайдушні, власним 
життям не дорожать…, високі на зріст, вправ-
ні, енергійні, люблять ходити в гарному одязі, 
відзначаються міцним здоров’ям і, навіть, не 
хворіють…” [2, с.115; 13, с.131]. 

У козаків існувала традиція побратимства, 
щоб полегшити труднощі своєї одинокої долі. 
Січовий козак потребував вірного друга й не-
розлучного товариша, котрий міг би вчасно 
прийти на допомогу чи відвести від нього не-
сподівану небезпеку. Щоб дружба мала силу 
закону, побратими йшли до церкви й давали 
“заповітне слово”, де ставили власноручні під-
писи, слухали молитву з Євангелія, обмінюва-
лися один з одним хрестами й іконами, тричі 
цілувалися й виходили з церкви наче рідними 
братами до кінця життя [5, с.182]. 

Козак, який пройшов багаторічний Січо-
вий вишкіл, загартований у бойових походах і 
буденній військовій справі, ставав носієм пере-
дових військово-бойових навичок, духовних 
знань, захисником українського народу та тра-
дицій. 

Разом з тим, запорожці створили досить 

ефективні умови і засоби для самопізнання, 
саморозвитку, фізичного, психічного і мора-
льного удосконалення воїна і громадянина. 
На думку багатьох учених ця система була 
однією з найкращих у світі. 

Таким чином, епоха козацтва створила 
багатогранну духовність, що стала гордістю і 
вершиною національної культури, а козацтво 
стало взірцем непоборного національного 
духу, високоморальною соціальною елітою 
своєї нації. Патріотизм козаків був могутнім 
стимулом з державотворчого, вільного і неза-
лежного життя українського народу. 

Духовні та бойові традиції козацької до-
би, що ґрунтувалися на давньоруських тра-
диціях, стали вирішальним чинником форму-
вання боєздатного війська, бойові заслуги 
якого були знані далеко за межами України. 

Отже, козацтво як унікальне національне 
явище стало потужним каталізатором роз-
витку патріотичного і військово-патріотич-
ного виховання, що сприяло збереженню й 
подальшому збагаченню патріотичних тради-
цій Київської Русі – любові до рідної землі, 
українського народу; прагнення до свободи, 
волі; дбайливого та шанобливого ставлення 
кожного громадянина до своїх захисників. 
Процес виховання мав вигляд постійно діючо-
го вишколу, до якого були залучені усі пред-
ставники козацької громади і насамперед мо-
лодь.  

У реалізації цієї ідеї козацтво створило 
потужний соціальний організм з військово-
демократичним устроєм, який здатний був зі 
зброєю захищати власні політичні та соціа-
льно-економічні інтереси. 
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Цей матеріал завершує цикл статей присвячених трьохсотлітній історії морських похо-

дів запорозьких козаків. Використовуючи низку джерел і публікацій, автор проаналізував тре-
тє століття в історії морських походів запорожців. Висвітлено розвиток військово-морської 
справи на Запорожжі та узагальнено розвиток воєнно-морського мистецтва наприкінці ХVІІ 
та у ХVІІІ ст. на українських теренах. 
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Третє століття історії Запорозького флоту 
розпочалося з участі козацького флоту в ро-
сійсько-турецьких війнах кінця XVII – почат-
ку XVIII ст. Саме українським козакам нале-
жить першість у протидії туркам і татарам, 
оскільки ще за два століття до того, як Мос-
ковія наважилася розпочати свою першу вій-
ну з Портою, українське козацтво своїми су-
хопутними та морськими походами підривало 
могутність Османської імперії. Московія під-
ключилася до змагань з турками лише тоді, 
коли порушила свої договірні зобов’язання 
перед Україною, придушивши її державність. 
При цьому, під час війн з Портою Московія 
не могла обійтися без українських козаків ні 
на суходолі, ні на морі, як свого часу й Річ 
Посполита. Козаки з Гетьманщини та запоро-
жці зробили неоціненний внесок в успішне 
завершення для Московії Азовських походів 
1695–1696, Дніпровських походів 1695–1697, 
п’яти війн Російської імперії з турками у 
XVIII – на початку XIX ст. [2, c.68]. 

Так, очолювані Михайлом Самойленком 
запорожці, cпуcтилиcя чайками по Дніпру і 
31 липня разом з моcковськими війcьками 
здобули фортеці Кизи-Кермен, потім Тамань. 

Гарнізони двох інших фортець Аcлам-Кермен 
і Шагин-Кермен втекли, не чекаючи облоги. 
Очаків цього разу не через брак cил здобути 
не вдалоcя [5, c.56]. 

У серпнi 1695 р. козацький загін під прово-
дом Якова Морозa здійснив похід на Гезльов і 
спустошив там навколишні поселення. Однак, 
на зворотному шляху, козаки натрапили на ту 
ж саму ворожу флотилію, яку перехитрив 
Я. Мороз. Цього разу козаки, висадившись на 
одному з островів, дали бій. Через два дні вони 
відійшли до урочища Сагайдачне, де билися 
одночасно з турками й татарами. Утім, сили 
були нерівні і 27 серпня 1695 р. оточені козаки 
потрапили в полон [2, c.70].  

Навесні 1696 р. з метою недопущення ос-
манського флоту на Дон запорожці зо-
бов’язалиcя блокувати його у Чорному морі. 
Відтак, у Брянcьку ними були збудовані 42 
cудна, які, завантажені продовольcтвом для 
гарнізонів Тавані й Кизи-Кермена та 2500 
cолдатами моcковcького війcька для їх попов-
нення, були cпрямовані в пониззя Дніпра. Тим 
часом, за розпорядженням гетьмана Івана Ма-
зепи, кошовий Яків Мороз вийшов у море на 
20 чайках. Виявивши 5 ворожих галер, запо-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 15 

рожці зробили cпробу атакувати їх, проте, 
зуcтрівши щільний гарматний вогонь против-
ника, змушені були відійти до Акерману, де 
захопили два невеликиких турецьких cудна. 
Дізнавшиcь від полонених про поcилення 
противником ганізону Очакова живою cилою 
та перекриття лиману кількома оманськими 
галерами, Яків Мороз залишає на морі кілька 
чайок на чолі з Я. Чалим, а cам, залишивши 
човни в урочищі Cтрілиці нижче Очакова, 
пішки з козаками повернувcя на Cіч [5, 
c.56,57]. Згодом загону Яковa Чалого напри-
кінці липня вдалося атакувати османський 
конвой, що прямував до Очакова, у складі во-
сьми суден з хлібом і дев’яти з різними това-
рами, та захопити його [1, с.349; 5, c.57]. 

Протягом веcни й літа п’ятнадцять тисяч 
запорозьких козаків у cкладі п’яти полків під 
проводом чернігівського полковника Якова 
Лизогуба брали участь у здобутті Азова разом 
з військами Петра І [3]. Запорозько-донcька 
флотилія зав’язала бої з ворожою еcкадрою 
біля гирла Дону. Cміливо атакувавши галери, 
козаки захопили 300 бомб великого калібру, 
86 бочок пороху, 5 тияч гранат, багато свин-
цю, вогнепальної і холодної зброї [5, c.57]. 17 
липня запорожці з донцями розпочали атаку, 
оволоділи валом, відбивши у противника чо-
тири гармати, і через два дні змуcили турків 
капітулювати [1, с.348; 5, c.57].  

21 травня наступного року під час першо-
го Дніпровського походу запорожці на чолі з 
отаманом Чалим розгромили поблизу Очако-
ва османську флотилію з 9-ти галер, знищили 
значну частину турків, а інших полонили і 
доправили на Січ. У липні-серпні запорожці 
виходили в море одночасно двома флотилія-
ми. Першу з них – 40 чайок – очолював Я. 
Мороз. У відкритому морі вона успішно про-
тистояла туркам. Козаки потопили три катар-
ги, захопили багату здобич, між якою була й 
султанська кореспонденція. Однак у Дніпров-
сько-Бузькому лимані на козацькі чайки чату-
вала ще одна турецька флотилія, а на березі їх 
очікували татари. Враховуючи цю обстанов-
ку, Я. Мороз прийняв рішення затопити човни 
й рухатися до Січі суходолом [2, c.70]. 

Під час облоги влітку 1697 р. турецько-
татарським військом фортеці на острові Та-
вань, найпівденнішого форпосту козацтва, за-
порожці 23 серпня під керівництвом кошово-
го Григорія Яковенка, виявивши чотири туре-
цькі судна, визначивши найзручніший мо-
мент, ударили по них, примусивши до втечі, 
заволоділи одним судном і захопили знамено 

та гармату [1, с.349]. 
У 1697 р. відбувся ще один Дніпровський 

похід московсько-козацького війська під Оча-
ків. Планувалося завдати удару по місту з су-
ші, попередньо заблокувавши фортецю з мо-
ря. Проте турки потужною флотилією з 25-ти 
галер зайшли в Дніпро й розпочали масований 
обстріл фортець Кизи-Кермен, Мустрит-
Кермен. Козакам вдалося захопити лише одну 
галеру [2, c.70].  

Слід зазначити, що уперше московський 
військовий корабель “Крепость” з’явився в 
Керченській протоці і вперше зайшов у Севас-
топольську бухту в червні 1700 р. Звідти зі 170 
визволеними з полону московитами поверну-
вся до Азову [7, c.11]. 

Запорожці виступали на підтримку Кар-
ла ХІІ та І. Мазепи, але татари не зреалізували 
своєї можливості об’єднатися зі шведсько-
козацьким військом. Позиція Порти була по-
милковою, прорахунки її дипломатії мали да-
лекосяжні негативні наслідки як для Криму й 
Порти, так і для Запорозької Січі, а насампе-
ред для України. Після Полтави (1709), пере-
слідуючи мазепинців, уряд Московії зруйну-
вав Чортомлицьку (1709), а під час Прутсько-
го походу – і Кам’янську Січі (1711), що пере-
бували під протекторатом Порти. Звичайно, в 
обох випадках були знищені флотилії козаць-
ких чайок [7, c.11]. 

До війни з Портою Московія була підго-
товлена погано, особливо на морі. Відсутність 
військового флоту, зокрема, суден класу “ріка-
море”, великих вітрильних кораблів, а також 
відсутність кадрів з морським досвідом стави-
ло Московію у скрутне становище. Це змуси-
ло московський уряд дати дозвіл на повернен-
ня козацтва з отоманських володінь на місце 
Старої Січі, де і була організована Нова Січ 
(1734–1775) [7, c.11].  

Під час російсько-турецької війни 1735–
1739 pp. російське командування значну роль 
відводило запорозькій флотилії. За задумом, 
козацькі човни у складі новоствореної Дніп-
ровської флотилії мали протистояти отоман-
ському флотові в Чорному морі. На Азов-
ському морі бойові дії вела Азовська флоти-
лія, до складу якої входили й струги донських 
козаків. Упродовж перших двох років війни 
запорожці через нестачу човнів обмежилися 
розвідувальними операціями в Дніпровсько-
Бузькому лимані. Активні дії на морі вони 
розпочали в 1736 p., коли вже забезпечили се-
бе достатньою кількістю плавзасобів. Напри-
кінці червня 1736 р. 100 запорожців на п’яти 
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човнах захопили в лимані турецьку галеру. 
Ще одну галеру така ж доля спіткала 1 липня, 
коли до лиману увійшов інший загін козаків 
[2, c.71].  

Фельдмаршал фон Мініх доповідав у 
cвоєму екcтракті, що 11 cерпня зуcтрів на 
Дніпрі козаків, котрі повернулися з трофеями 
з Кінбурна – “завоеванная артиллерия... на 10 
запорожcких дубах и одном неприятельcком 
cудне” [5, c.57]. 

Незважаючи на те, що запорожці постій-
но навчали московитів особливостям море-
плавання по Дніпру та в лимані, російська ча-
стина Дніпровської флотилії так і не зуміла 
пристосуватися до природно-географічних 
умов пониззя Дніпра й більше стояла, ніж дія-
ла. За весь період війни росіяни не спромог-
лися на жодну бойову операцію, й фактично 
виконували лише додаткові функції. Запоро-
жці постійно тримали в напрузі не лише ос-
манський флот, але й татар, заважаючи їм пе-
реправлятися через Дніпро й надавати допо-
могу туркам. Запорозька піхота із Січі на ду-
бах й човнах була відправлена водою для 
сприяння російській армії з боку Дніпровсь-
кого лиману, на Чорному морі і навіть на Ду-
наї маскуванням її дій, погонею за османсь-
кою веслувальною флотилією й підвезенням 
провіанту. Кошовий Іван Малашевич 8 червня 
(за старим стилем) 1737 р. видав з цією метою 
відповідний наказ війську і наміснику своєму 
судді Решетилу для керівництва [5, c.57–58; 6, 
c.276]. 

У березні 1737 р. 400 козаків під орудою 
полковника Марка несподівано налетіли на 
татар, які перебиралися на лівий берег Дніпра 
біля Очакова. Відроджений флот взяв участь у 
штурмі османської фортеці. У результаті на-
паду частина татар загинула, а близько двох-
сот – потонуло. 21 липня запорозькі човни 
отримали наказ патрулювати пониззя Дніпра. 
24 липня козаки перевозили артилерію й про-
віант, а 2 серпня відремонтували одну з воро-
жих галер, розбиту об берег під час шторму. 
31 серпня під час виходу в море за наказом 
командувача російської армії генерал-
фельдмаршала Мініха остаточно з’ясувалася 
непридатність російської флотилії до плаван-
ня, коли відразу далися взнаки кричущі вади 
російських кораблів – дубель-шлюпок і кон-
чебасів, що не були придатні навіть для пере-
везення вантажів у Дніпровському лимані, в 
якому вони через малу морехідність просто 
тонули [2, c.72]. Зважаючи на ці оcобливі за-
слуги, “фельдмаршал храбрые их поcтупки 

при дворе так выхваливал, что им приcлание 
было от Е. И. В. вместе с милоcтивою грамо-
тою, один большой и четыре малых штандар-
та, c гоcудартвенним гербом, бунчук, обши-
тый золотою парчою, серебряная позолочен-
ная булава для кошевого и другие позолочен-
ные и каменьями оcыпанние знаки, знатная 
cумма денег в подарок” [5, c.58]. 

У 1737 р. малороcійcькі козаки на чолі з 
Ваcилем Капністом разом з донцями (донcь-
кими козаками) i запорожцями брали учаcть у 
здобутті російcькими війcьками на чолі з ге-
нерал-фельдмаршалом Мініхом турецької фо-
ртеці Очаків. Запорожці тим чаcом крейcи-
рували по Чорному морю і піcля кількох зітк-
нень з кораблями турецького флоту поверну-
лиcя на Cіч з великими трофеями [1, с.447]. 

У кампанії 1738 р. планувалоcя вико-
риcтати кілька тиcяч запорожців. З цією ме-
тою, зокрема, готували cпуcтити з верхів’їв 
Деcни двадцять козацьких човнів на чолі з мі-
чманани Замицьким і Cмагіним. Водночас 
12 cічня з похідної канцелярії генерал-фельд-
маршала Мініха повідомили, що віце-адмірал 
Сенявін разом з інженер-майором Ретшем об-
рали міcце для Запорозької cудноверфі “на от-
рове, именуемым Вышних Хортиц, лежащем 
ниже порогов в 10 верcтах”. Наcтупного року 
передбачалоcя побудувати на ній cорок коза-
цьких човнів [5, c.58]. 

Разом з веденням протягом 1739 р. козаць-
кими загонами cпільно з царcькими війсь-ками 
воєнних дій на cуходолі, запорожці, як і в по-
передні роки, пробиралиcя на дубах до Дунаю, 
переcлідували турецькі галери, доcта-вляли 
припаcи для армії, тобто продовжували вико-
нувати ту cлужбу, “якая и з виков бувало”. 11 
вереcня контр-адмірал Барш доповідав з Хор-
тиці, що поcланий з гирла Дніпра “запо-
рожcкий полковник Естифеев на нескольких 
дубах при речке Березани взял в плен неприя-
тельcкое cудно – один кончебаc c палубою и на 
нем 4 баcа и 12 человек янычар” [5, c.58–59]. 

За уcпіхи в кампанії 1739 р. Катерина II 
нагородила козацьку запорозьку флотилію 
почесним прапором (зберігся в Санкт-Петер-
бурзі до наших днів – прим. авт.). Унаслідок 
втрати Очакова і Кінбурна турки вже не нава-
жувалися вести бойові дії в лимані. Свої зу-
силля вони зосередили лише на тому, щоб не 
випустити козаків у відкрите море, які через 
малу чисельність кораблів флотилії (наприкі-
нці 1739 р. вона налічувала 19 човнів), воліли 
триматися якомога ближче до плавнів і мілин 
[2, c.72]. 
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Утім, підсумки російсько-турецької війни 
1735–1739 pp. були не на користь Росії та, від-
повідно, й Запорожжя. Мирний трактат, укла-
дений в Акермані (нині Білгород-Дніcтровcь-
кий) 18 вересня 1739 р. і ратифікований у гру-
дні того ж року, був доповнений угодою в 
Ніссі 3 жовтня і остаточно затверджений у 
Константинополі 28 грудня 1739 р. Стаття ІІІ 
вимагала зриття Азова, залишення Таганрога 
в руїнах і узаконювала, що Росія не повинна 
мати флот на Чорному та Азовському морях. 
Стаття ХІ ухвалила, що торгівля між Росією і 
Туреччиною буде вільною, але тільки турець-
кими кораблями [6, c.280].  

Таким чином Туреччина стала повною 
володаркою Чорного та Азовського морів, 
тримала флот у Хаджибеї, Акермані, біля Кі-
нбурна і Єнікале, галерні флотилії на Дніп-
ровському лимані, Дністрі й Дунаї як сторожі 
проти зазіхань Росії. Відтак, запорозьким чов-
нам, попри всю відвагу низовців, було над-
звичайно складно пробиратися до Чорного 
моря [6, c.281]. Іншим заходом на шкоду за-
порозькій торгівлі була заборона суднам за-
порозьким проходити повз Очаків, а закор-
донним – іти по Дніпру до Січі [6, c.379]. 

На початку російсько-турецької війни 
1768–1774 рр., в якій безпосередню участь 
брали і запорожці, відсутність у Росії на Чор-
ному морі військового флоту і транспортних 
суден, окрім старих запорозьких човнів – сла-
бких суперників турецьким лінійним кораб-
лям і фрегатам – суттєво ускладнювала дії на 
суходолі [6, c.473].  

Кампанія 1770 р. була більш вдалою і за-
клала основу для перемоги Росії у війні. У цій 
кампанії брали участь і запорожці, зокрема, їх 
флот. Так, на початку квітня другий низовий 
загін запорожців на кораблях і суднах флоти-
лії новозбудованої Січової під орудою війсь-
кового старшини Данила Третяка, що на 40 
суднах мав 2391 піхотних козака з 38-ма чов-
новими фальконетами, спустився по Дніпру 
до Дніпровсько-Бузького лиману і зайняв зру-
чну позицію для сприяння сухопутному вій-
ську та ведення спостереження ворожих пере-
сувань на лимані й Чорному морі в урочищі 
Цари-комиш [6, c.474].  

На початку липня козацька флотилія здій-
снила перехід у новий район – до урочища 
Кизового (Кизий мис на Дніпрі поблизу пів-
нічного дніпровського гирла), звідки здійсню-
валися розвідувальні виходи до узбережжя, 
зайнятого ворогом, та до Кінбурнської коси. 
15 липня відбувся бій із загоном турецьких 

кораблів (11 одиниць), у якому перемогли за-
порожці, розтрощивши 3 турецьких кораблі і 
знищивши до 30 осіб противника [6, c.478].  

Відразу після взяття російськими війська-
ми Бендер й остаточного завоювання Буджак-
ського краю Запорозькому Кошу було постав-
лене завдання підготувати для переправи но-
гайців у Кримський степ необхідної кількості 
дубів і човнів, керованих умілими козаками [6, 
c.486]. Командир флотилії Данило Третяк із 
38 човнами і 2000 козаків та полковник його 
піхоти Сукур з 11 човнами і дубами та 165 ко-
заками з 24 жовтня по 7 листопада перевозили 
ногайців. Але несприятливі погодні умови, 
незважаючи на всі уміння і зусилля запорож-
ців, призвели до загибелі майже чверті цих 
суден [6, c.487]. 

Кампанія 1771 р. була однією з найуспіш-
ніших для російської армії. Цьому, зокрема, 
передувала і дозорна служба, яку взимку 
1770–1771 рр. несли запорожці у пониззі Буга 
і Дніпра [6, c.495]. Крім ведення бойових дій 
на морі, несення дозору та висадки десантів, 
запорожці залучалися до виконання інших за-
вдань. Так, 11 березня 1771 р. на Кіш був до-
ставлений лист із Петербурга з пропозицією 
підготувати і здійснити похід запорозьких ко-
раблів повз Очаків та Кінбурн у Чорне море, 
на Дунай та Акерман. Генерал-прокурор князь 
О.О. Вяземський у своєму листі відзначав, що 
це завдання можна довірити тільки запорож-
цям, які були відомі своєю відвагою та сміли-
вістю, тільки вони добре знали район плаван-
ня. Завданням було передбачено спорядити 20 
човнів, укомплектувавши кожного писарем, 
кожен з яких під час подорожі мав би заното-
вувати силу та напрямок вітру, частоту зміни 
його напрямку, дистанцію до фортець, повз 
які доводилося проходити, глибини, характер 
берегів, зміну глибин біля них, характеристи-
ку мілин і кос, характеристику поселень на 
узбережжі, характеристику місць стоянки, які 
заходи безпеки вживалися. А з прибуттям чо-
внів до Акермана чи Килії писарям із записа-
ми було приписано прибути до Санкт-
Петербурга для доповіді [6, c.496–497]. 

Кошовий Петро Калнишевський на це до-
ручення за згодою старшини й товариства 
відповів генерал-прокурору, що охочих до цієї 
справи на Січі багато; хоча чимало човнів в 
осінню негоду під час перевезення ногайців 
до Криму та під час бойових дій під Кінбур-
ном пошкоджені і лагодяться поблизу Січі та 
в Микитиному Розі, проте військо самостійно 
зможе спорядити до 20 човнів з однією гарма-
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тою на кожному та по 50 козаків із запасом 
харчів та озброєння на три місяці походу, що і 
складе загін із 1000 осіб “охочого товарист-
ва”. На загальній військовій раді 11 квітня для 
командування цією експедицією був обраний 
полковник піхотної команди Яків Сідловсь-
кий. Після ретельної підготовки 16 квітня 
1771 р. загін на 19 човнах вийшов за визначе-
ним маршрутом [6, c.497].  

29 травня загін з Акермана увійшов до 
гирла Дунаю, з 2 червня – перебував на стоя-
нці в Килії, звідки 8 червня прибув до Ізмаїла, 
де готувався до наступних бойових дій. Неза-
баром у складі десанту загін козаків спільно з 
корпусом генерала фон Вейсмана висадився 
на ворожому узбережжі, де відбувся бій з тур-
ками за містечко Тульчу. Було захоплено чо-
тири військові кораблі та значну кількість вій-
ськових галер, бакчебасів і напівбакчебасів [6, 
c.497–498]. 

Уподовж липня-серпня 1771 р. запорожці 
полковника Сідловського періодично здійсню-
вали виходи по Дунаю на ворожі бази і форте-
ці, результатом яких стало захоплення військо-
вих кораблів і цивільних суден противника, 
озброєння і припасів [6, c.498–500]. Під чаc од-
нієї з таких операцій на Дунаї 1771 р. i загинув 
запорозький полковник Сідловський [2, c.72]. 

Наступну експедицію на Дунай з початку 
травня по кінець жовтня 1772 р. очолив полко-
вник Мандро, обраний замість загиблого Сід-
ловського. Для супроводу козацької флотилії 
до виходу в море й захисту на випадок нападу 
ворога був призначений піший загін запорож-
ців під орудою полковника Ладо [6, c.502]. У 
зв’язку з веденням переговорів про перемир’я 
активних бойових дій на Дунаї не проводило-
ся, проте служба для козаків залишалася до-
сить напруженою і небезпечною, в окремих 
сутичках було чимало загиблих і поранених [6, 
c.503]. За зазначений період загін на чолі з пол-
ковником Мандро провів cміливу екпедицію 
по Чорному морю й Дунаю [5, c.58]. 

У подальшому на час перемир’я з жовтня 
1772 р. по 9 березня 1773 р. козаки з човнами 
на чолі з новим командиром полковником 
Іваном Дупличем постійно залишалися при 1-
й російській армії в урочищі Шихпрешли на-
впроти міста Сілістрії [6, c.504]. 

Із закінченням перемир’я війна з турками 
відновилася і дунайці тепер становили дві чо-
внові команди: перша – на чолі з полковни-
ком Герасимом Коленком, інша – полковника 
Мандро. Козаки, беручи участь у бойових ді-
ях, зазнали значних втрат, у тому числі й пол-

ковника Дуплича, який помер від ран. На його 
місце в Коші громадою обраний отаман Дядь-
ківського куреня Кіндрат Гук. До слова сказа-
ти, що курінне братство шанувалося протягом 
всього часу існування Січі, відтак полковник 
Мандро у серпні 1773 р. прохав кошового 
І. Калнишевського, щоб на місце 120 помер-
лих та загиблих заміна неодмінно розподіля-
лася по куренях, бо “таке бажання човнової 
команди” [6, c.504]. 

Бойові дії велися постійно з часу закін-
чення перемир’я. Особливо активними вони 
були протягом червня-липня 1773 р. Так, 26 
травня козаки вели бій за острів навпроти Сі-
лістрії, під час якого смертельно був поране-
ний полковник Дуплич; 1 червня – козаки 
брали участь у другій баталії поблизу містечка 
Вітровці. Під час третьої битви 31 липня за мі-
сто Сілістрію запорожці проявили особливу 
відвагу, вибивши противника з укріплень, 
змусили його відступити. У подальшому, під-
тримуючи дії сухопутних військ армії Рум’ян-
цева, запорожці успішно просувалися вгору 
по Дунаю [6, c.505–506]. 

Проте, фінал дунайської експедиції для 
козаків виявився злощасним. Головнокоман-
дувач російської армії генерал-поручик 
М. Каменський після укладення 10 липня 
1774 р. миру із Портою дав розпорядження 
полковнику Гуку повернути військо Запоро-
зьке на Січ, наказуючи при цьому в досить не-
ввічливій формі ні за яких умов не атакувати 
турецькі військові і цивільні судна та берегові 
поселення. Під час повернення у період з 17 
до 21 вересня похід проходив спокійно, аж 
доки жорстокий шторм не потопив сім коза-
цьких кораблів та два серйозно не пошкодив. 
Унаслідок цього запорожці з полковником 
Мандро прибули на Січ 14 листопада, а пол-
ковник Гук з пораненими та обмороженими 
дісталися Коша аж 27 січня [6, c.507–508].  

У підсумку, після свого останнього слав-
ного походу на Дунай та подвигів у війні 
1770–1773 рр., втративши убитими і поране-
ними 200 осіб, залишившись без човнів і всьо-
го добутого майна, козаки повернулися на Січ 
напередодні її загибелі, ще й отримавши на 
додачу докори і лайку військового царедворця 
[6, c.508]. 

Варто зазначити, що під час цієї війни за-
порожці також брали активну участь у бойо-
вих діях у пониззі Дніпра і в Криму. Ці коза-
цькі загони очолив полковник Опанас Колпак. 
Крім звичних дій на суходолі досить таки час-
то протягом 1773 р. їм доводилося вести дії, 
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які з повним правом можна назвати протиде-
сантними [6, c.526–528].  

У травні командир флотилії полковник 
Герасим Малий на суднах зі своєю піхотою 
доходив до Очаківської фортеці і мав пере-
стрілку з турецькими кораблями, але через зу-
стрічний вітер не зміг перемогти ворога. 24 
червня загін у складі 2000 козаків під прово-
дом військового старшини Андрія Порохні, 
інших дрібних загонів та піхоти на човнах зі 
своїм командиром Малим спільними діями 
отримали перемогу під Очаковом над турець-
ким гарнізоном. У липні запорожці на чолі з 
Порохнею мали протидіяти турецьким десан-
там у Криму, проте були залишені на позиції 
біля Кам’яного мосту при Каланчаку, де і зу-
стріли закінчення війни [6, c.531].  

Українські дослідники всупереч тверд-
жень російської історіографії доводять, що са-
ме запорозький флот під керівництвом І. Мала-
шевича, П. Калнишевського, Я. Сідловського 
та інших козацьких полководців і флотоводців 
виніс увесь тягар останніх російсько-турецьких 
війн: 1735–1739 та 1769–1774 рр. Козакам-
морякам колишньої Січі та їх нащадкам ще не 
раз доводилося проливати кров в морських ба-
таліях у наступних російсько-турецьких війнах 
XVIII та ХІХ ст. [7, c.11]. За заcлуги запорож-
ців під чаc роcійcько-турецької війни 1768–
1774 рр. головнокомандувач російcькими вій-
ськами граф П. Рум’янцев підтримав клопо-
тання кошового отамана Петра Калнишевcь-
кого про відзначення cтаршин і козаків Війcька 
Запорозького. На збереженому відтиcку імен-
ної медалі “Войcка запорожcкого полковнику 
Мандру за отлично храбрые противу неприя-
теля поступки” [5, c.59].  

Загалом січовики розуміли, що у разі ціл-
ковитої поразки турків, на узбережжі Чорного 
моря закріпиться Росія, і тоді Запорожжя, 
опинившись у тилу, виявиться непотрібним, 
що провокуватиме Петербург на ліквідацію 
цієї козацької вольниці. Це і стало реальністю 
коли після чергової війни з Туреччиною Росія 
закріпилася у Північному Причорномор’ї. 
4 червня 1775 p. за сумнозвісним наказом Ка-
терини II Запорозька Січ, козаки з якої стільки 
зробили для загальної перемоги, була брута-
льно знищена регулярним російським війсь-
ком та колишніми союзниками – донськими 
козаками – чисельністю близько 90 тис. запо-
розьку старшину, непереможну на полі бою, 
закували у кайдани і вирядили до столиці, а 
звідти – на Соловки, зокрема кошового ота-
мана П. Калнишевського, кого – до Сибіру [4, 

c.170]. Частина запорожців одразу відійшла за 
Дунай, де заснувала Першу Задунайську Січ. 
Повна драматизму історія цих вихідців завер-
шилася у 1828 p., коли більшість їх на чолі з 
кошовим отаманом Йосипом Гладким повер-
нулися до свого Запорозького краю, де з них 
утворили Азовське козацьке військо. У 1865 р. 
воно було переведене на Кубань [2, c.73]. 

Значна частина запорожців після погрому 
1775 р. спочатку залишилася на рідних місцях. 
Не минуло і восьми років, як царська Росія не 
погребувала використати їх під час нової вій-
ни з Туреччиною (1787–1791 pp.), зокрема й 
на морі. Більше того, колишні запорожці, з 
яких сформували Чорноморську флотилію, 
знову виявилися найудатнішими в морській 
війні. Перебуваючи під оперативним коман-
дуванням Олександра Суворова, козацька 
флотилія налічувала в різні часи від 120 до 200 
чайок і брала участь протягом усього періоду 
ведення бойових дій. Cаме вони взяли найак-
тивнішу учаcть у здобутті турецьких твердинь 
у Північному Причономор’ї – Очакова, Кін-
бурна, Хаджибея, на оcтрові Березань тощо. 1 
травня 1783 р. першою в якості передового за-
гону увійшла до Ахтіарської бухти (нині – Се-
вастопольської) Чорноморська козацька фло-
тилія (до її cкладу входили кораблі та cудна 
Дніпровcької та Азовcької флотилій) на чолі з 
козацьким флотоводцем Сидором Білим 
[5, c.59–60].  

Варто зазначити, що, на відміну від інших, 
козацький осавул Сидір Білий не був репресо-
ваний, а звільнений з військової служби як бо-
йовий козацький офіцер у чині майора російсь-
кої армії. Освічений і розважливий, відставний 
козацький офіцер добре знався в політиці й у 
розстановці тогочасних політичних і військо-
вих сил. На відміну від інших, він розумів, що 
зберегти Січ в імперії в її історичному вигляді 
вже стало неможливим, а тому національне 
військо і флот необхідно відроджувати на рід-
ній землі, яка буде постійно поповнювати їх 
свіжими силами. Відтак, при першій нагоді він 
почав створювати “Військо вірних козаків” і 
козацький флот [4, c.173]. На той час у Херсоні 
для майбутнього Чорноморського флоту вже 
організовувалося будівництво нового поколін-
ня великих вітрильних кораблів – корветів, 
фрегатів та лінійних кораблів. 

У травні 1788 р. 600 козаків на чайках 
прикривали мури фортеці Кінбурн, відбиваю-
чи атаки турецького флоту, очолюваного Га-
сан-пашею. Головнокомандувач російської 
армії й “за сумісництвом” один з фаворитів 
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Катерини II Григорій Потьомкін називав при-
сутність запорожців головним чинником того, 
що Гасан-паша відступив від Кінбурна [2, 
c.73]. При цьoму він зазначав, що флот Роcії 
cкладавcя “з 200 менших cуден, у кожному по 
60 запорожців... Цими суднами керують запо-
рожці, котрих тепер є 20 000 на чолі з їх ота-
маном Cидором Білим” [5, c.60]. 

Успішними були дії запорозького флоту 
проти турків під час Лиманської операції 
18 червня 1788 р., після якої і помер від ран 
кошовий Чорноморського війська вірних ко-
заків Сидір Білий [6, c.574].  

Улітку того ж року козаки відзначилися 
під час облоги Очакова. Козацькі чайки разом 
з російськими кораблями завдали нищівної 
поразки турецькій ескадрі. У кращих традиці-
ях козацького морського мистецтва колишні 
запорожці непомітно підпливли до острова, 
зненацька дали залп з рушниць і негайно ки-
нулися на укріплення. Атака була такою стрі-
мкою й навальною, що турецька оборона від-
разу дала тріщину й невдовзі посипалася. Ко-
заки захопили 300 полонених, 23 гармати, 150 
бочок пороху, їх втрати нараховували тільки 
29 побратимів [2, c.73; 6, c.575]. 7 листопада 
того ж року козацька флотилія під командою 
Антона Головатого за підтримки російського 
флоту взяла фортецю на острові Березань [6, 
c.575]. 

У цій російсько-турецькій війні козацька 
флотилія успішно вела систематичні бойові 
дії у західній частині Чорного моря між Ха-
джибеєм (теперішня Одеса) та гирлом Дунаю 
з метою оволодіння фортецею Хаджибей 
[2, c.74]. Так, у 1789 р. козаки брали участь у 
штурмі Очакова, у підступах проти Бендер і 
на човнах під Ізмаїлом та Акерманом, а з ве-
ресня того ж року – вели бойові дії на суходо-
лі, де 13 вересня разом з корпусом де Рибаса 
штурмом здобули замок Єнідуня в Хаджибеї 
й дали початок нинішній Одесі. Понад 20 ро-
ків до того, кошовий Чепіга, суддя Головатий, 
полковник Білий під тією ж фортецею бували 
в команді древнього низового Коша під нача-
льством Калнишевського, останнього свого 
кошового отамана [6, c.576]. 

У 1790 р. козацькі чайки з моря прикри-
вали російсько-козацьке військо, яке штурму-
вало фортеці Килію, Тульчу та Ісикчу. Падін-
ня цих твердинь відкривало шлях до Ізмаїлу, 
найпотужнішої турецької фортеці на Дунаї. 
При цьому Чорноморська флотилія А. Голо-
ватого надійно блокувала водні підступи до 
фортеці й завдавала руйнівних ударів з Ду-

наю. Вона оволоділа фортецею на острові Су-
лин, звідки штурмувала Ізмаїл, який і було 
взято 11 грудня 1790 року. За поданням 
О. Суворова усіх без винятку козацьких стар-
шин нагородили золотими медальйонами “За 
зразкову хоробрість” та “Ізмаїл, взятий грудня 
11 1790”. П’ятистам з них ще й позачергово 
присвоїли офіцерські звання, а отаманів Ан-
тона Головатого та Захара Чепігу – нагороди-
ли орденами [2, c.75].  

Генерал Дашков, посланий у 1805 р. імпе-
ратором Олександром І для влаштування чор-
номорців, писав про них міністерству: “Коза-
ки чорноморські, пойняті духом сумління, 
весь час протягом тієї війни (1787–1791 pp.) у 
різних діях проти ворога багатьма мужніми 
подвигами підтвердили свою незрівнянну хо-
робрість і ревність на користь служби” [6, 
c.574]. 

21 травня 1792 року генерал-аншеф Ка-
ховський повідомив начальнику Лиманської 
флотилії віце-адміралу Мордвинову, що Чор-
номорська козацька флотилія переводиться на 
Тамань [2, c.75]. 1 липня 1792 р. Чорноморсь-
ка козацька веслувальна флотилія під начальс-
твом свого полковника Сидора Білого на 51 
човні повезла 3000 козаків і старшину до но-
вих осель, і 21 серпня прибула до Тамані. Тим 
часом 2 серпня отаман Захар Чепіга з вищою 
старшиною, пішими й кінними козаками та їх 
родинами виступили суходолом. Протягом 
року тривало переселення запорожців на Ку-
бань і врешті-решт 15 серпня 1793 р. військо 
Чорноморське урочисто заснувало собі голо-
вне місто – Кіш – на Кубані і назвали його Ка-
теринодаром [6, c.578–579].  

Частина козацтва оселилися на Дунаї, 
утворивши Дунайське козаче військо, інша – 
на північному березі Азовського моря, яка 
“височайшим указом” від 5 серпня 1831 р. бу-
ла названа Азовським козацьким військом і 
введена у володіння на дарованих назавжди 
йому землях [6, c.591].  

Утім, вправність козаків на морі не втра-
тила свого значення й у першій третині 
XIX ст., про що свідчать результати російсь-
ко-турецьких війн 1806–1812 та 1828–1829 pp. 
В обох випадках відзначилися задунайські за-
порожці. Під час першої з війн козаки на чолі 
з отаманом Трохимом Гайдабурою, досконало 
орієнтуючись у дельті Дунаю, зуміли провес-
ти до Ізмаїла російську Дунайську флотилію. 
Потім ці козаки завдавали ударів по Ізмаїлу з 
боку Дунаю, вели військові дії в Сулинському 
гирлі річки, біля фортеці Тульчі. Під час війни 
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1828–1829 pp. частина задунайських запоро-
жців на чолі з кошовим отаманом Йосипом 
Гладким допомогла російським військам пе-
реправитися через Дунай. Після вдалого шту-
рму фортеці Ісакчі цар Микола І перебрався 
через річку разом з кошовим на його ж човні, 
веслували курінні отамани [2, c.76].  

Були ще окремі “напівморські” епізоди. 
Так, наприклад, з фортеці Св. Петра у гирлі 
р. Берди – місцеперебуванні наказного отама-
на Й. Гладкого – щорічно до середини ХІХ ст. 
відправлялася на 20 човнах команда із двох 
штаб-офіцерів, 21 офіцера, 238 урядників та 
385 козаків у Кавказький корпус для крейсе-
рування біля східного узбережжя Чорного 
моря [6, c.592]. Дунайські українські козаки 
брали участь у захисті берегової лінії Одеси 
під час Кримської війни 1853–1856 pp. Але 
суттєвого впливу на результати бойових дій 
такі випадки вже не мали [2, c.76]. З часом 
Азовське козацтво було приєднане до складу 
Чорноморського (Кубанського) війська [6, 
c.592]. Таким чином було перегорнуто остан-
ню сторінку в історії морських війн українсь-
кого козацтва. Так завершився славний бойо-
вий шлях Запорозького “москітного” флоту. 

Отже, такою була морська епопея україн-
ських козаків. Понад три століття вони гідно 
протистояли турецькому флотові, давши світу 
блискучі зразки військового мистецтва. Ця 
героїчна історія висунула цілу низку видатних 
флотоводців України, величних постатей і ле-
гендарних морських лицарів нашого народу, 
які б могли зробити честь і славу для флоту 
будь-якої держави. У першу чергу це: гетьма-
ни Дмитро Вишневецький-Байда, Самійло 
Кішка, Богдан Ружинський, Іван Підкова, 
Богдан Микошинський, Григорій Лобода, 
Семен Скалозуб, Григорій Ізапович, Федір 
Полоус, Петро Сагайдачний, Дмитро Бара-

баш, Яків Нерода, Богдан Хмельницький, 
Оліфер Голуб, Михайло Дорошенко, Григорій 
Чорний, Тарас Федорович, Іван Сулима, ко-
шові отамани Фока Покотило, Захарій Кулага, 
Данило Нечай, Каспар Підвисоцький, Михай-
ло Найманович, Іван Сірко, Максим Самійле-
нко, Яків Мороз, Іван Малашевич, Сидір Бі-
лий, Антон Головатий, полковники і отамани 
Недригало, Шило, Карпо Перебийніс, Олексій 
Шафран, Костянтин Вовк, Кіндрат Бурляй, 
Яким Чалий, Пилип Стягайло, Данило Третяк, 
Яків Сідловський, Мандро, Рубан, Гук, Іван 
Малашевич, Я. Мороз, Опанас Колпак, Тро-
хим Гайдабура, Герасим Малий, Йосип Глад-
кий та інші. 

Таким чином, запорожці, які несли на собі 
основний тягар морської війни на Чорному 
морі вподовж кінця XV – cередини XIX ст., у 
переважній більшості досягали успіху в бойо-
вих зіткненнях з противником, що не може не 
вражати, окільки козацьким флотиліям дово-
дилося мати справу із суперником, чиї війсь-
кові, фінансові, географічні можливості утри-
мувати потужний флот й господарювати на 
Чорному й Азовському морях були набагато 
вищими. За спиною запорозьких козаків не 
було своєї – Української – держави, яка б опі-
кувалася флотом, дбала про його оснащення й 
конкурентоспроможність, забезпечувала б ди-
пломатичний супровід козацьких акцій. Коза-
цтво мусило самотужки протистояти на морі 
грізному суперникові. Але наперекір усім об-
ставинам воно зуміло перетворитися на грізну 
морську cилу, яка не втрачала свого військо-
вого значення аж до середини XIX ст. Cаме в 
цьому і є та потужна сила, яка в подальшому, 
як і в 1917–1921 роках, так і на початку 1990-х 
років надихала на боротьбу за відродження 
українcької війcьково-морської cлави. 
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ЗАСЕКРЕЧУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ У США: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 
 

У статті на підставі законодавчих актів Конгресу США, виконавчих наказів Президен-
та США, інших нормативно-правових актів розглядаються основні положення порядку засек-
речування відомостей в США з часу заснування США як держави і до наших днів. 

Ключові слова: інформація, засекречування, секретні документи у США, політика уряду 
США із засекречування документів, виконавчі накази Президента США у галузі засекречування 
відомостей, виконавчий наказ 13526.  
 

Актуальність теми дослідження. США 
на сьогодні – наддержава, яка є світовим ліде-
ром за рівнем розвитку, масштабами поши-
рення та ефективністю використання сучас-
них інформаційних технологій у всіх сферах 
суспільної діяльності і державного управлін-
ня. 

Американські інформаційні системи та 
програмне забезпечення без перебільшення 
можна назвати глобальними, оскільки їх нині 
використовує більшість країн світу. Ці реалії 
значною мірою впливають на внутрішню, зо-
внішню, оборонну політику США та висту-
пають суттєвим компонентом їхньої стратегії 
національної безпеки. 

Нині національна безпека значною мірою 
залежить від забезпечення інформаційної без-
пеки, оскільки захищеність інформації та її 
повнота впливають на стабільність у суспіль-
стві, забезпечення прав і свобод громадян, 
правопорядок і на збереження цілісності дер-
жави. 

Важливою складовою інформаційної без-
пеки держави є забезпечення охорони держа-
вної таємниці. Діюча в наш час в США сис-
тема її охорони являє собою достатньо склад-
ний механізм, який спирається на велику кі-
лькість законів і підзаконних актів, в першу 
чергу виконавчих наказів Президента, відом-
чих інструкцій та настанов. 

Вивчення досвіду США у сфері охорони 
державної таємниці, які нині відіграють клю-
чову роль у міжнародній політиці, є надзви-
чайно важливим.  

Аналіз досліджень і публікацій. Історіо-
графія досліджень досвіду США у галузі за-

секречування відомостей в Україні нараховує 
декілька публікацій. Американська система 
засекречування відомостей уже відображала-
ся у статтях авторів цієї праці [1–3] та у статті 
Л. Левченка, що присвячена питанням зако-
нодавчо-нормативного регулювання засекре-
чування і розсекречування документів у 
США [4]. 

У США є певне коло публікацій на цю 
тему. Насамперед це праця Ірвайна Далласа 
«Походження захищеної інформації в армії та 
колишньому військовому відомстві» [5], яка 
присвячена історичним аспектам захисту се-
кретних відомостей в армії і на флоті США у 
другій половині ХІХ ст. – першій половині 
ХХ ст.; другий том праці І. Далласа є збірни-
ком наказів і правил, виданих в армії і на 
флоті у цей період [6]. 

Ґрунтовна праця Ервіна Квіста «Безпека 
секретної інформації» присвячена аналізу но-
рмативно-правових актів щодо секретних ві-
домостей США [7]. Квіст Е. (1936 р. н.) бага-
то років працював «офіцером із засекречу-
вання» в Ок-Риджській Національній лабора-
торії (далі – ОРНЛ), яка є одним із головних 
ядерних центрів США. Тому не дивно, чому 
в зазначеній праці автор приділив значну ува-
гу питанням секретності в атомній промисло-
вості. Також Е. Квіст є автором ще декількох 
праць, присвячених питанням засекречуван-
ня. Серед них можна назвати «Історію секре-
тної діяльності в ОРНЛ», яка присвячена пе-
реважно історії створення ядерної зброї в 
США (Мангетенському проекту) [8]. 

Вагомий внесок у вивчення даної про-
блематики здійснили аналітики уряду та Кон-
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гресу США, окремі дослідники, такі як Га-
рольд Рілі [9], Кевін Косар [10], Фредерік 
Кайзер [11], Дженіфер Елсі [12], Натан Брукс 
[13], Брюс Фейн [14] та інші. Об’єктами їх до-
сліджень були як окремі нормативні акти з 
питань засекречування відомостей, так і полі-
тика Конгресу та уряду США у цій сфері. 

На основі вищезазначених праць і джере-
льної бази, що включає нормативно-правові 
акти, видані Конгресом і Президентом США, 
автори статті спробували проаналізувати по-
літику уряду США у галузі засекречування 
відомостей з часу заснування США як держа-
ви і до наших днів. 

З історії теми. Режим секретності 
з’явився у США практично з появою держа-
ви, але довгий час застосовувався лише у вій-
ськових відомствах. Так, зобов’язання збере-
ження військової таємниці було включено до 
перших статутів армії та флоту вже у 1775 
році. 

Деякі з відомостей, що підлягали засекре-
чуванню, походять з часу ще до прийняття 
Декларації про незалежність. Так, учасники 
Першого Континентального конгресу (відбу-
вся у 1774 р.) були зобов’язані зберігати таєм-
ницю засідання, яке відбулося 6 вересня 1774 
року [15]. 

У Конституції США (прийнята у 1787 р.) 
секретність згадується у статті 1, секції 5, яка 
уповноважує Білий Дім і Сенат публікувати 
журнали їх засідань, крім тих частин, що сто-
сувались військових справ та міжнародних 
відносин. Право вирішення таємних військо-
вих і дипломатичних справ вже тоді належало 
Президенту. У 1790 р. Президент Дж. Ваши-
нгтон, уперше скориставшись наданим пра-
вом, передав Конгресу документи про пере-
мовини з південними індіанськими племена-
ми з позначкою «конфіденційний зв’язок» 
(confidential communications) [7, p.12]. 

З часу війни за незалежність (1775–1783 
рр.) і до Громадянської війни (1861–1865 рр.) 
жодної офіційної системи засекречування ві-
домостей не існувало, навіть у Громадянську 
війну обмежували лише доступ до військових 
зон. Мешканці Півночі абияк дотримувалися 
конспірації, війська переміщувалися відкрито, 
у Вашингтоні розвідувальна служба Конфе-
дерації південних штатів могла без проблем 
вивідати необхідну інформацію. 

Під час Громадянської війни трапився 
випадок, який суттєво вплинув на її хід, а саме 
– втрата конфедератами спеціального наказу 
№191. 

Так, 9 вересня 1862 р. головнокоманду-
вач армії Конфедерації генерал Роберт Лі 
розробив план наступу Північновірджинської 
армії Півдня на війська Півночі в напрямку 
штату Мериленд. Щоб прискорити просу-
вання армії, він видав наказ № 191, яким роз-
ділив війська на три колони. З наказу з позна-
чкою «конфіденційно» було зроблено декіль-
ка копій, з яких зробили ще копії. Аж раптом 
13 вересня 1862 р. капрал 12-го корпусу По-
томакської армії федералів Б. Мітчелл знай-
шов на галявині пакунок з трьома сигарами, 
загорнутий у копію наказу генерала Р. Лі. Та-
ким чином, федералам стали відомі плани 
армії конфедератів. І хоча вони не змогли 
розгромити генерала Р. Лі, проте поставили 
хрест на його планах [16]. 

Із середини XIX ст. обмеження доступу 
до інформації закріплюється законодавчо. 
Розвиток науки, технології, індустріальна ре-
волюція значно вплинули на виробництво 
зброї; засекречування технологій її виробни-
цтва надавало перевагу одній країні перед 
іншою. Першим актом, який запобігав розпо-
всюдженню науково-технічної інформації 
військово-прикладного характеру у США, 
вважається наказ військового міністра США 
від 13 квітня 1869 р. за №35, який забороняв 
фотографувати та малювати укріплення та 
зброю [2, с.48]. 

7 липня 1898 р. Конгрес видав закон про 
захист гаваней, фортифікаційних споруд, 
шахт, підводних човнів від заподіяння на-
вмисної шкоди і заборонив збирання інфор-
мації про них та її оприлюднення або дове-
дення до військових розвідок інших країн [6, 
р.7-8]. 

У 1911 р. Конгрес США законом про по-
передження розголошення національних 
оборонних секретів (An Act to Prevent the 
Disclosure of National Defense Secrets (Defense 
Secrets Act)) ужив заходи щодо запобігання 
несанкціонованому оприлюдненню відомос-
тей з національної оборони. Цей акт вперше 
оголосив суспільству про наявність секретів в 
американському уряді, армії, на флоті, але не 
визначив, що саме є таємницею. Головним 
чином, закон спрямовувася на заходи проти 
шпіонажу [7, p.36]. 

Наукові і технічні відомості держава по-
чала засекречувати у 1912 р. під грифами об-
меження доступу «Конфіденційно» і «Доступ 
мають тільки довірені особи». 

У 1917 р. Збройні сили США ввели гри-
фи обмеження доступу трьох рівнів: «Таєм-
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но», «Конфіденційно», «Тільки для службово-
го користування», а також спеціальний поря-
док користування документами з обмеженим 
доступом. Три рівні секретності і додаткові 
обмеження відповідали практиці забезпечен-
ня секретності Великобританії та Франції – 
військових союзників США у Першій світовій 
війні [2, c.48]. 

Особливе значення мали два законодав-
чих акта, прийнятих Конгресом у 1917 р.: за-
кон про шпіонаж (The Espionage Act), який 
прийняли на заміну закону про попередження 
розголошення національних оборонних сек-
ретів 1911 року та закон про торгівлю з воро-
гом (The Trading with the Enemy Act). Так, за-
кон про торгівлю з ворогом уперше дозволив 
виконавчій владі ввести режим секретності в 
країні у різних сферах державної діяльності (а 
не тільки у військовій); визначати предмет 
державної таємниці та доручати цивільним 
керувати режимом секретності. 

Розроблені у період Першої світової війни 
принципи режиму секретності практично не 
змінювалися до початку Другої світової війни, 
хоча весь час вони удосконалювались. На-
приклад, у 1921 р. військове відомство ввело 
за правило проставляти на засекречених до-
кументах прізвище особи, яка засекретила ін-
формацію, її посаду, дату засекречення і вка-
зувати на можливість розсекречування доку-
мента через певний термін. 

У період між двома світовими війнами в 
армії і на флоті США вийшов цілий ряд кла-
сифікаційних правил: армійських – 1921, 
1935, 1936, 1941 рр., флотських – 1920, 1932, 
1938, 1940 рр. [4, с.188]. Так, у правилах 
1935 р. армія ввела гриф обмеження доступу 
«Обмежено» (Restricted). Він стосувався відо-
мостей з проведення дослідницьких робіт, 
створення, розвитку, виробництва, викорис-
тання військової техніки або її компонентів. У 
1936 р. військове міністерство видало нову 
інструкцію про режим секретності. Згідно 
інструкції необхідно було засекречувати 
відомості «характер яких, при їх публікації, 
мав можливість завдати шкоду інтересам і 
престижу США, окремій особі чи якомусь за-
ходу уряду або створити важливі переваги 
іноземній державі». Даллас І. відмітив таку 
важливу характеристику цієї інструкції, як 
розмиті межі секретності [5, p.38]. 

12 січня 1938 р. було прийнято Закон про 
захист військової інформації [17]. З посилан-
ням на цей закон 22 березня 1940 р. було ви-
дано перший в історії США президентський 

нормативний акт щодо питань засекречуван-
ня відомостей – виконавчий наказ (еxecutive 
оrder, далі – EO) Президента Ф. Рузвельта № 
8381 (EO 8381) «Визначення деяких життєво 
важливих військових і військово-морських 
споруд і обладнання» [18]. 

Згідно EO 8381, військового і військово-
морського міністрів зобов’язали «класифіку-
вати» (тобто надавати ступінь секретності і 
ставити відповідний гриф секретності) всі 
офіційні військові і військово-морські доку-
менти. Цим наказом було визначено три рівні 
секретності: «таємно» (secret), конфіденційно 
(confidential), обмежено (restricted), а також 
можливість засекречування «інформації і об-
ладнання» за вказівкою Президента держави. 
Разом з тим було надано право засекречувати 
інформацію не тільки військовим і військово-
морським, але й цивільним структурам вико-
навчої гілки влади. 

З цього часу веде свою історію ціла низка 
виконавчих наказів щодо засекречування ві-
домостей у США аж до останнього виконав-
чого наказу EO 13526 Президента Б. Обами 
від 29 грудня 2009 р. 

13 червня 1942 р. Президент Ф. Рузвельт 
підписав виконавчий наказ ЕО 9182 [19], 
яким було засновано Управління військової 
інформації (Office of War Information (далі – 
OWI)) у складі Офісу надзвичайного управ-
ління Виконавчого офісу Президента (Office 
for Emergency Management in the Executive 
Office of the President). 28 вересня 1942 р. ди-
ректор OWI видав Правила № 4, що були 
обов’язковими для виконання в усіх цивіль-
них установах (не застосовувалися у військо-
вому та військово-морському департаментах) 
і забезпечували захист інформації. Згідно 
Правил термін «інформація» поширювався 
на документи, які містили будь-яку інформа-
цію з національної безпеки, а також їх копії, у 
т. ч. рукописні та репродукції. Термін «clas-
sified information» поширювався на інформа-
цію, що стосувалася національної оборони і 
вимагає спеціальних заходів охорони. Прави-
ла передбачали використання грифів обме-
ження доступу: «secret», «confidential», «rest-
ricted» [7, р.45-46]. Правила надавали право 
кожному керівникові федерального відомства 
і його уповноваженим представникам засек-
речувати інформацію усіх трьох категорій. 

У 1947 р. Конгрес прийняв Закон про на-
ціональну безпеку [20]. На його підставі три 
департаменти: військовий, флоту та військо-
во-повітряних сил об’єдналися у національне 
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військове управління (National Military Estab-
lishment, далі – NME). 10 серпня 1949 р. NME 
було перейменовано у Департамент оборони. 
Цей Закон визначив термін «classified infor-
mation», як інформацію або матеріали, ство-
рені і чітко марковані згідно з виконавчими 
наказами. Термін «disclose» – (розкриття) був 
визначений як повідомлення, публікація, роз-
голошення, оприлюднення інформації або 
інші аналогічні дії. Окремий розділ Закону 
визначив загальні вимоги, дотримання яких 
було обов’язковим для отримання допуску до 
секретної інформації: проведення попере-
днього розслідування для отримання допуску, 
а також єдині мінімальні стандарти, які вису-
ваються до такого роду розслідувань. Однією 
з умов допуску до секретної інформації пе-
редбачалася згода особи на надання відомос-
тей про фінансове становище, закордонні 
зв’язки і подорожі. Закон встановив єдині 
правила з метою забезпечення громадянам 
можливості спростування негативної інфор-
мації, на підставі, якої допуск до секретної ін-
формації був призупинений або скасований. 

У 1946 р. був уведений у дію Закон про 
атомну енергію [21]. Цей закон увів поняття 
«обмежені данні» (restricted data). На створену 
відповідно до цього Закону Комісію з атомної 
енергії (United States Atomic Energy Commis-
sion) було покладено контроль за обігом до-
кументів і інформації з виробництва ядерних 
боєприпасів, матеріалів для роботи атомних 
електростанцій. Закон також мав на меті вста-
новлення державного контролю над науково-
технічною інформацією, яка визначалась як 
«born secret» або «classified at birth», тобто від 
початку секретною. Під час перегляду Закону 
про атомну енергію у 1954 р. Міністерство 
оборони лобіювало у Конгресі питання щодо 
послаблення контролю над «restricted data». 
Однак Конгрес підтримав такий же рівень 
контролю, але була створена нова категорія 
інформації, що стосувалася військового вико-
ристання ядерної зброї. Закон дещо послабив 
вимоги до інформації про атомну енергію і 
зробив її доступнішою для американських 
військових, науковців, промисловців та 
міжнародної спільноти. 

Введені OWI у 1942 р. Правила № 4 та 
зміни до них були закріплені виконавчим на-
казом ЕО 10104 Президента Г. Трумена від 1 
лютого 1950 р. [22]. Цей наказ визначив, що 
першочергове право встановлення грифів об-
меження доступу мають Президент, глава Мі-
ністерства оборони, міністри (секретарі) армії, 

флоту та військово-повітряних сил. 
24 вересня 1951 р. Президент Г. Трумен 

підписав ЕО 10290 «Правила, які встанов-
люють мінімальні стандарти класифікації, 
передачі, обігу офіційної інформації, що ви-
магає охорони в інтересах безпеки Сполуче-
них Штатів для департаментів і управлінь ви-
конавчої гілки влади» [23]. Цей наказ давав 
право не тільки військовим відомствам, але й 
практично всім федеральним міністерствам і 
відомствам засекречувати інформацію воєн-
но-прикладного значення. Наказ визначив се-
кретну інформацію як інформацію з безпеки 
країни (security іnformation), а не з оборони, 
як це було раніше та встановив вимоги до за-
секречування інформації у мирний час. Інфо-
рмація могла бути засекречена за чотирма рі-
внями обмеження доступу: «Top Secret», 
«Secret», «Confidential», «Restricted». 

5 листопада 1953 р. Президент Д. Ейзен-
хауер підписав директиву EO 10501 «Охоро-
на службової інформації в інтересах оборони 
Сполучених Штатів» [24]. Нею визначено 28 
відомств, які були наділені «первинним пра-
вом» засекречувати інформацію, а також 17 
інших відомств, у яких таким правом були 
наділені тільки перші керівники. Принципи 
режиму засекречування в США, що були за-
кладені цією директивою, зберегли свою дію 
і нині, але доповнювалися конкретикою, яка 
набувала чинності у наступних виконавчих 
наказах. 

Так, виконавчий наказ ЕО 10901 Прези-
дента Д. Ейзенхауера від 9 січня 1961 р. збі-
льшив кількість відомств, які були наділені 
«первинним правом» засекречувати інфор-
мацію, до 32, а їх перші керівники мали право 
передавати своїм підлеглим повноваження 
щодо засекречування документів і контролю 
за виконанням правил засекречування [25]. 

20 вересня 1961 р. Президент Дж. Кенне-
ді підписав виконавчий наказ ЕО 10964 
«Зміни до указу ЕО 10501 «Охорона службо-
вої інформації в інтересах оборони Сполуче-
них Штатів» [26], яким була введена система 
«автоматичного розсекречування» докумен-
тів. При цьому всі засекречені документи 
розділялися на 4 класи: 

1-й – секретні документи, передані США 
урядами інших держав, які не підлягали ав-
томатичному розсекречуванню; 

2-й – документи, вилучені главами ві-
домств з автоматичного розсекречування або 
пониження рівня секретності; можливість 
розсекречування таких документів розгляда-
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лася для кожного документу окремо;  
3-й – документи, рівень секретності яких 

може понижуватись на одну ступінь один раз 
на 12 років до їх повного розсекречування, 
але не автоматично, а з розглядом кожного 
документу окремо; 

4-й – всі інші документи, які підлягають 
автоматичному розсекречуванню ступенями 
до їх повного розсекречування протягом 12 
років. 

Таким чином, автоматичне розсекречу-
вання було розповсюджене тільки на 4-й клас 
документів. 

8 березня 1972 р. Президент Р. Ніксон 
підписав виконавчий наказ ЕО 11652 «Засек-
речування і розсекречування інформації в ін-
тересах національної безпеки», яким значно 
розширювалися повноваження виконавчої 
влади у частині засекречування наукової, тех-
нічної і технологічної інформації, включаючи 
документацію військово-промислового ком-
плексу [27]. Згідно цього наказу, до секретної 
належала інформація, що вимагала захисту 
від несанкціонованого доступу в інтересах 
національної безпеки та міжнародних відно-
син. Уперше був використаний термін «reaso-
nableness» (розумність, обґрунтованість, ро-
зумна необхідність), як чинник для визначен-
ня рівня секретності. 

Так, для застосування грифу секретності 
«Top secret» вимагалося обґрунтування нане-
сення надзвичайно важкої шкоди національ-
ній безпеці, що очікувалася внаслідок витоку 
секретних відомостей. Для застосування гри-
фу секретності «Secret» необхідно було об-
ґрунтування серйозної шкоди національній 
безпеці, а для «Confidential» – шкоди націона-
льній безпеці. Ці положення зазначеного на-
казу були частково використані в 1990-х ро-
ках під час створення національної системи 
охорони державної таємниці в Україні. 

У 1972 р. на виконання вимог наказу 
ЕО 11562, було створено Міжвідомчий комі-
тет з розсекречування документів (далі – 
ICRC) у складі Адміністрації національних 
архівів і документації (далі – NARA). 

28 червня 1978 р. Президент Д. Картер 
підписав виконавчий наказ ЕО 12065 «Інфо-
рмація з національної безпеки» [28], який ви-
значав, що у разі сумніву щодо встановлення 
вищого грифу секретності, слід надавати до-
кументу нижчий, а якщо був сумнів щодо за-
секречування документа, то його не засекре-
чувати взагалі. Уперше в законодавство було 
введено положення, відповідно до якого до-

кументи розсекречувалися, якщо публічний 
інтерес до їх розсекречування переважав над 
необхідністю захисту такої інформації. Цей 
наказ встановив максимальний термін засек-
речування документів від 6 до 30 років, що 
визначався за спеціальними критеріями зале-
жно від властивостей секретної інформації, 
яку вони містили. На документах, засекрече-
них на період понад 6 років, зазначалася при-
чина встановлення такого терміну засекречу-
вання та прізвище офіційної особи, яка його 
встановила. Відповідно до вимог цього на-
вказу було визначено сім категорій секретної 
інформації, яка стосувалася: 

1) військових планів, зброї та військових 
операцій; 

2) іноземних урядів; 
3) розвідувальної діяльності; 
4) міжнародних відносин; 
5) наукових, технологічних і промисло-

вих проектів з питань національної безпеки; 
6) програм уряду США із захисту ядер-

них матеріалів і засобів; 
7) інших категорій інформації з націона-

льної безпеки, які визнані такими, що потре-
бують захисту, відповідно до рішень Прези-
дента або уповноважених ним осіб. 

Критерієм визначення конфіденційної 
інформації став «identifiable damage» – «іден-
тифікована шкода». На зміну ICRC відповід-
но до вимог цього наказу було створено 
Управління з нагляду за інформаційною без-
пекою (Information Security Oversight Оffice, 
далі – ISOO), яке існує і донині у складі 
NARA. 

ISOO відповідає за впровадження та реа-
лізацію виконавчих наказів, виданих прези-
дентами; розробляє стандарти для засекречу-
вання і розсекречування документів, типові 
інструкції з охорони секретних відомостей, 
займається освітніми і тренувальними про-
грамами для спеціалістів режимно-секретних 
органів; проводить інспекторські перевірки в 
установах на їх відповідність політиці уряду в 
галузі інформаційної безпеки; реагує на скар-
ги та пропозиції установ і громадян щодо за-
секречування та розсекречування інформації; 
вносить пропозиції Президенту щодо змін у 
політиці інформаційної безпеки; збирає звіти 
з установ, узагальнює їх і готує щорічний звіт 
з інформаційної безпеки Президенту США 
тощо. 

2 квітня 1982 р. Президент Р. Рейган під-
писав виконавчий наказ ЕО 12356 «Націона-
льна безпека інформації» [29], який у питан-
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нях засекречування відомостей суттєво змі-
нював вимоги ЕО 12065. У цьому наказі за-
значалося, що за найменшого сумніву щодо 
визначення ступеня секретності, інформацію 
слід охороняти на вищому рівні. Разом з тим, 
наказом скасовувалися терміни засекречуван-
ня (6, 20 і 30 років), встановлені ще наказом 
Д. Картера, і зазначалося, що інформацію слід 
було б тримати засекреченою так довго, як 
того вимагають умови національної безпеки. 
Наказом надавався дозвіл для повторного за-
секречування вже розсекреченої інформації у 
разі визнання, що вона вимагає захисту в ін-
тересах національної безпеки держави.  

17 квітня 1995 р. Президент Б. Клінтон 
підписав виконавчий наказ ЕО 12958 «Інфо-
рмація, що засекречена в інтересах національ-
ної безпеки» [30], в якому президент поверну-
вся до положень ЕО 12065 Д. Картера і визна-
чив, що при існуванні сумніву щодо визначе-
ного рівня (ступеня) секретності, інформацію 
слід засекречувати за нижчим ступенем сек-
ретності, а при існуванні будь-якого сумніву 
щодо необхідності засекречування інформа-
ція, залишати її відкритою. З виходом цього 
наказу уповноважені органи перед засекречу-
ванням інформації повинні були ідентифіку-
вати та описати очікувану шкоду від її розго-
лошення. Найбільш значні зміни відбулися у 
встановленні обмежень на термін засекречу-
вання. Відомства при засекречуванні мали за-
значати дату або подію, після якої відомості 
розсекречувалися (це положення зустрічалося 
і в попередніх ЕО), але не довше 10 років. 
Якщо вони не могли встановити відповідну 
дату або подію, відомості розсекречувалися 
через 10 років.  

Сучасність. 29 грудня 2009 р. Президент 
США Б. Обама підписав наказ ЕО 13526 «Ін-
формація, що засекречена в інтересах націо-
нальної безпеки» [31], який на сьогодні є дію-
чим. 

За чинним законодавством України засе-
кречування інформації здійснюють уповно-
важені особи, яких визначає Президент Укра-
їни, – державні експерти з питань таємниць. 
Нині їх кількість не перевищує 200 осіб. 

У США загалом діє подібний підхід. Осо-
би, уповноважені здійснювати засекречування 
інформації, (original classification autho-rities, 
далі – OCAs), яких також називають «класи-
фікаторами» (original classifiers), признача-
ються Президентом США з числа керівників 
центральних державних органів та інших по-
садових осіб. Наказом EO 13526 визначено 

норму щодо обмеження чисельності осіб, 
яким делегуються повноваження із засекре-
чування інформації, мінімально необхідною 
кількістю. Також зазначається про необхід-
ність обґрунтування таких рішень, їх центра-
лізованого обліку та уникання випадків деле-
гування повноважень для тимчасового, разо-
вого використання права із засекречування 
інформації. 

З початку ХХІ ст. кількість осіб, яким бу-
ло надано право засекречування інформації, 
була відносно стабільною – близько 4100 
осіб. У 2008–2009 рр. чисельність OCAs сут-
тєво зменшилася (майже на 40%). Це пов’язу-
ється саме з посиленням вимог до делегуван-
ня повноважень цим наказом і зусиллями по 
зменшенню чисельності таких осіб, що були 
здійсненими насамперед у Міністерстві зако-
рдонних справ (Department of State). Станом 
на 2010 р. таких осіб було 2378 [32]. 

Згідно норм наказу ЕО 13526 для забез-
печення його застосування можуть (у разі по-
треби) видаватися окремі директиви, обов’яз-
кові для виконання державними органами. 
Такі директиви мають встановлювати: прин-
ципи засекречування, правила розсекречу-
вання та нанесення позначок (реквізитів) на 
носії інформації; вимоги до заходів забезпе-
чення безпеки секретної інформації, які сто-
суються використання, зберігання, розпо-
всюдження, пересилання, правила знищення 
та обліку її матеріальних носіїв; вимоги до 
освітніх програм і програм навчання у сфері 
забезпечення безпеки для державних органів; 
вимоги до внутрішніх програм державних 
органів з контролю за виконанням положень 
нормативних актів у цій сфері; вимоги до ін-
струкції із засекречування та розсекречуван-
ня. 

Однією із зазначених директив є дирек-
тива ISOO «Інформація, що засекречена в ін-
тересах національної безпеки» від 25 червня 
2010 р. (далі – директива ISOO) [33], яка вста-
новлює правила із засекречування (первинно-
го та похідного) інформації, зниження рівнів 
секретності, розсекречування та забезпечення 
безпеки інформації, засекреченої в інтересах 
національної безпеки. Цією директивою ви-
значено процес засекречування відомостей за 
допомогою термінів «первинна» (original) та 
«похідна» (derivative) класифікація. Якщо 
спробувати провести аналогію не за загаль-
ним змістом слів, а за змістом процесів, що 
ними позначаються, то можна зазначити таке: 

первинне засекречування пов’язується зі 
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створенням «нових» секретів і включає дві дії, 
аналогічні передбаченим українським законо-
давством щодо віднесення інформації до сек-
ретної та засекречування матеріального носія 
цієї інформації; 

похідне засекречування не пов’язується зі 
створенням «нових» секретів і включає тільки 
засекречування матеріального носія інформа-
ції на підставі того, що він вже містить засек-
речену інформацію, про що зазначено на ін-
шому носієві інформації або в окремих ін-
струкціях з засекречування (classification 
guides). 

Таким чином, у результаті первинного за-
секречування з’являється засекречений матері-
альний носій, на якому міститься інформацій-
ний об’єкт, якого раніше не було серед засек-
речених. Усі реквізити секретності такого но-
сія розділяються на три групи: загальні відміт-
ки (overall classification markings), відмітки час-
тин (portion markings) і блок уповноваженої 
посадової особи, яка здійснила засекречування 
інформації, (classification authority block). Такий 
розподіл вказує на те, що основним об’єктом 
регулювання у зазначеній директиві є докуме-
нти (паперові носії інформації). 

Блок уповноваженої посадової особи, яка 
здійснила засекречування інформації, має міс-
тити: 

1) ідентифікатори цієї посадової особи; 
2) підставу для засекречування інформа-

ції; 
3) інструкції з розсекречування носія ін-

формації. 
Ідентифікатори уповноваженої посадової 

особи, яка здійснила засекречування інфор-
мації, наводяться в окремому рядку, що роз-
починається словом «Засекречено» (Classified 
By), де зазначається посада, прізвище та ініці-
али уповноваженої особи, а також назва уста-
нови та його підрозділу, де створено цей до-
кумент, якщо таку назву не містять інші рек-
візити документа. Замість зазначених іденти-
фікаторів у цьому рядку може використовува-
тися спеціальний ідентифікаційний номер 
(наприклад, «ID # 54632»), який надається у 
централізованому порядку всім класифікато-
рам і використовується у разі необхідності 
приховати походження документа від його 
майбутніх користувачів. 

Підстава для засекречування інформації 
наводиться в окремому рядку, що розпочина-
ється словом «Підстава» (Reason), у формі по-
єднання двох позначок. 

Перша – «1.4» – співпадає з номером пун-

кту виконавчого наказу ЕО 13526, в якому 
визначено категорії засекречування. Фактич-
но така позначка повинна використовуватися 
у всіх документах. Друга – взята в дужки є 
великою літерою за англійською абеткою, що 
співпадає з позначкою підпункту пункту 1.4 
того ж наказу. У кожному такому підпункті 
розкривається зміст окремої категорії засек-
речування, а саме: 

воєнні плани, системи озброєння чи опе-
рації (А); 

інформація іноземних урядів (В); 
діяльність розвідки та контррозвідки, 

джерела та методи розвідки та контррозвідки 
чи криптології (С); 

зовнішні зносини чи зовнішня діяльність 
США, конфіденційні джерела (D); 

наукові, технологічні чи економічні пи-
тання, пов’язані з національною безпекою 
(E); 

програми системи державної влади США 
щодо забезпечення безпеки ядерних матеріа-
лів і споруд (F); 

уразливість і можливості систем, устат-
кування, інфраструктур, проектів, планів чи 
служб захисту, пов’язаних з національною 
безпекою (G); 

розроблення, виготовлення чи викорис-
тання зброї масового ураження (H). 

Якщо засекречена інформація стосується 
декількох перерахованих категорій, то це має 
відображатися у позначках про підстави засе-
кречування. 

Інструкція з розсекречування носія інфо-
рмації наводиться в окремому рядку, що роз-
починається словом «Розсекретити» (Declas-
sify On), у формі дати розсекречування або 
опису події, з виникненням якої необхідно 
розсекретити документ. Опис події викорис-
товується в основному для засекречування до-
кументів на термін, що не перевищує 10 років. 
Зазначення дати розсекречування є найбільш 
універсальною та поширеною формою ін-
струкції про розсекречування під час засекре-
чування на термін до 25 років включно. 

Система засекречування носіїв інформа-
ції у США продовжує діяти за принципом ав-
томатичного розсекречування з досягненням 
зазначеної на носії дати розсекречування (або 
настання відповідної події). Тобто, якщо упо-
вноважена посадова особа, яка здійснила за-
секречування носія інформації, не подбала 
заздалегідь про продовження терміну засек-
речування, то інформація, яку містить матері-
альний носій, буде розсекреченою при досяг-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 29 

ненні терміну, зазначеному на цьому носії. 
Відповідно до наказу ЕО 13526 засекре-

чування документів здійснюється на строк до 
25 років включно. Однак у виключних випад-
ках строк засекречування може перевищувати 
25, 50 і навіть 75 років, про що робляться спе-
ціальні позначки – виключення в інструкціях 
про розсекречування. Такі позначки склада-
ються з трьох чи чотирьох елементів: числа, 
яким визначається термін у роках, при досяг-
ненні якого від дати створення документа він 
ще не підлягатиме автоматичному розсекре-
чуванню; літери «Х», що вказує на виключен-
ня (від «eXception»); цифри після літери «Х», 
яка співпадає з номером підпункту відповід-
них пунктів секції 3.3 ЕО, де визначено кате-
горії, що можуть стосуватися виключення із 
загального правила автоматичного розсекре-
чування відомостей строками на 25, 50 та 75 
років. Так, наприклад, виключення із автома-
тичного розсекречування при досягненні тер-
міном засекречування 25 років складаються з 
9 підпунктів пункту 3.3(b) зазначеного наказу. 
Сформульовано їх наступним чином. Виклю-
чення здійснюється, якщо очікується, що 
оприлюднення інформації: 

1) розкриє особу конфіденційного, розві-
дувального чи контррозвідувального джерела; 
відносини іноземного уряду або інтернаціо-
нальної організації з розвідкою, контррозвід-
кою чи службами безпеки; інше розвідуваль-
не чи контррозвідувальне джерело або посла-
бить ефективність застосування методів роз-
відки чи контррозвідки, які використовуються 
або розробляються; 

2) допоможе у розробленні, виготовленні 
чи використанні засобів масового ураження; 

3) послабить криптологічні системи чи ді-
яльність Сполучених Штатів у сфері крипто-
логії; 

4) зменшить ефективність використання 
новітніх технологій у системі озброєння Спо-
лучених Штатів; 

5) розкриє умовне найменування та кіль-
кість діючих планів використання збройних 
сил у війні або розкриє оперативні чи тактич-
ні елементи попередніх планів, з яких скла-
даються зазначені діючі плани; 

6) розкриє інформацію іноземних урядів, 
наслідком чого стало б заподіяння серйозних 
збитків дипломатичній діяльності США або 
відношенням між Сполученими Штатами та 
іноземним урядом; 

7) послабить можливості урядових поса-
дових осіб у захисті Президента, віце-прези-

дента або інших осіб, охорона яких здійсню-
ється в інтересах національної безпеки; 

8) суттєво погіршить ефективність реалі-
зації планів дій у надзвичайних ситуаціях, що 
стосуються національної безпеки, або роз-
криє уразливості систем, устаткування та ін-
фраструктури, які відносяться до національ-
ної безпеки; 

9) порушить закон, договір чи міжнарод-
ну угоду, що не дозволяють здійснювати ав-
томатичне чи одностороннє розсекречування 
інформації к 25 рокам. 

Прикладом цього може бути запис 
«Declassify On: 25Х3, 20270516». 

Для виключення з автоматичного розсек-
речування носія інформації у 50 років в осно-
вному використовуються дві категорії при-
чин, що стосуються можливості розкриття 
особи конфіденційного, розвідувального чи 
контррозвідувального джерела (позначка 
«50X1–HUM») або ідей створення зброї ма-
сового ураження (позначка «50X2–WMD»), 
де літери «WMD» є акронімом від «Weapons 
of Mass Destruction» (зброя масового уражен-
ня, амер.), а «HUM» – скорочення від 
«HUMan» (людина). 

Відмітки частин документа застосову-
ються для точного визначення складових до-
кумента, що підлягають охороні. Це допома-
гає під час прийняття рішення про здійснення 
похідного засекречування документа, створе-
ного на основі даного документа, який вва-
жається первинним, а також під час перегля-
ду документа для прийняття рішення про йо-
го розсекречування. 

Відмітки частин застосовуються в основ-
ному до абзаців тексту документа. Також ре-
комендується застосовувати їх до окремих 
назв, рисунків, таблиць, діаграм, схем. При 
цьому відмічаються частини, що містять сек-
ретну інформацію, і частини, що не містять 
такої інформації. Для виокремлення секрет-
ної інформації застосовуються позначки 
«TS», «S» та «С», якими розпочинається час-
тина документа (наприклад, абзац), яка міс-
тить секретну інформацію. Для частини до-
кумента, що містить інформацію з рівнем за-
секречування «Top Secret», використовується 
позначка «TS», для «Secret» – «S», для 
«Confidential» – «(С)» відповідно. Для виок-
ремлення несекретних частин у секретному 
документі використовується позначка «U» 
(від Unclassified). Дія позначки розповсюджу-
ється на частину документа, що розпочина-
ється безпосередньо за нею, і закінчується 
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перед новою відміткою. У разі, коли користу-
вач документа не може визначити статус сек-
ретності частини документа за позначками 
частин, то для вирішення цього питання він 
повинен користуватися загальними позначка-
ми секретності. 

Загальні позначки можуть відноситися до 
всього документа загалом і до окремої його 
сторінки (аркуша) зокрема. За формою вико-
нання вони не відрізняються. Розташовують 
їх у верхньому та нижньому полях сторінки 
(аркуша) документа і виконують прописними 
літерами як назви рівнів засекречування (TOP 
SECRET, SECRET чи CONFIDENTIAL) або 
слова «UNCLASSIFIED» (незасекречено). 
Остання позначка використовується для по-
значення сторінок, що не містять секретної 
інформації.  

Якщо документ складається з багатьох 
аркушів (сторінок) загальні позначки, що ха-
рактеризують секретність документа у ціло-
му, розташовуються на титульному та пер-
шому аркушах (сторінках) документа. Якщо 
документ має обкладинку, то такі відмітки 
робляться на зворотному боці обкладинки з 
початку та наприкінці документа. 

Загальна позначка секретності документа 
загалом має відповідати найвищому рівню за-
секречування інформації, що міститься у до-
кументі. Загальна позначка секретності окре-
мого аркуша (сторінки) документа, повинна 
відповідати найвищому рівню засекречування 
інформації, що міститься на цьому аркуші. 

Директивою ISOO передбачається мож-
ливість засекречування інформації за сукупні-
стю (об’єднанням) відкритих (несекретних) 
частин, коли всі частини документа не є сек-
ретними, а разом вони складають секретну 
інформацію. У цьому разі особа, яка здійсни-
ла засекречування, повинна чітко зазначити 
умови, за яких відокремлені блоки несекрет-
ної інформації при їх об’єднанні складають 
секретну інформацію, а коли – ні [33]. 

Обов’язковим реквізитом для здійснення 
заходів засекречування (розсекречування) до-
кумента є дата його створення. Тому якщо та-
ку дату не зазначено на документі як загаль-
новідомого реквізиту, то вона повинна бути 
зазначена як реквізит секретності. 

Підхід до оформлення похідного (вто-
ринного) засекречування документів в основ-
ному повторює оформлення первинного. Від-
мінності стосуються заповнення поля уповно-
важеної посадової особи, яка здійснює засек-
речування носія інформації (далі – поле кла-

сифікатора). Це поле у документі, оформле-
ному у порядку похідного засекречування, не 
має реквізиту, що зазначається рядком «Під-
става» (Reason), але має новий реквізит, який 
розпочинається зі словосполучення «Derived 
From» (можна перекласти як «Перенесено з» 
чи «Походить від»). Також дещо відрізня-
ються правила заповнення інших реквізитів 
поля класифікатора. 

У рядку «Засекречено» (Classified By) та-
кого документа зазначаються ідентифікатори 
посадової особи, яка здійснила похідне засек-
речування. Тобто тут зазначаються ідентифі-
катори не тієї особи, яка здійснила первинне 
засекречування інформації, і які містяться у 
полі класифікатора на первинному документі 
(документі-джерелі), а особи, яка прийняла 
рішення про необхідність здійснення і здійс-
нила саме похідне засекречування. Хоча пе-
релік ідентифікаторів такий само як і при пе-
рвинному засекречуванні, включаючи вимоги 
до зазначення державного органу та його 
структурного підрозділу, де створюється до-
кумент. 

Отже, як бачимо, і при первинному, і при 
похідному засекречуванні за визначеними 
ідентифікаторами можна точно встановити 
конкретну особу, відповідальну за здійснення 
обмеження доступу до інформації, що здебі-
льшого не потребує залучення додаткових 
довідкових механізмів. 

Наступним у полі класифікатора є рекві-
зит документа, що розпочинається зі слово-
сполучення «Перенесено з» (Derived From). 
Тут зазначаються ідентифікатори документа 
(первинний документ, документ-джерело), з 
якого перенесено класифіковану інформацію 
у даний документ, доступ до якого обмежу-
ється у порядку похідного засекречування, а 
саме: коротку назву та вид первинного доку-
мента; державний орган і його структурний 
підрозділ, де створено первинний документ; 
дату створення первинного документа. 

Особливу увагу в директиві приділено 
похідному засекречуванню документів, в які 
секретну інформацію перенесено з декількох 
первинних документів. У таких випадках у 
рядку «Перенесено з» вноситься запис «Декі-
лька джерел» (Multiple Sources). Список іден-
тифікаторів документів, що стали джерелами 
секретної інформації для похідного (вторин-
ного), робиться після цього запису або дода-
ється як додаток до документа. 

Якщо похідне засекречування здійсню-
ється на підставі перенесення секретної інфо-
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рмації з документа, який сам засекречений у 
порядку похідного засекречування, то під час 
заповнення реквізиту, що розпочинається 
словами «Перенесено з», використовуються 
ідентифікатори цього документа, а не зміст 
його однойменного реквізиту. 

Інструкція з розсекречування, що зазнача-
ється у рядку, який розпочинається словом 
«Розсекретити», для вторинного секретного 
документа переноситься з аналогічного рекві-
зиту первинного документа. Якщо документ 
має декілька документів-джерел, інформація з 
яких стала підставою для його засекречування, 
то у рядок «Розсекретити» цього документа 
переноситься один запис з аналогічними рекві-
зитами усіх документів-джерел, який передба-
чає найтриваліше засекречування. 

У директиві ISOO приділено увагу офор-
мленню документів, доступ до яких обмежу-
ється у порядку похідного засекречування, на 
підставі документів-джерел, оформлення яких 
відрізняється від того, яке передбачене дирек-
тивою (здійснено за застарілими правилами 
чи без їх дотримання). Заслуговує на увагу 
положення про дії класифікатора у випадках, 
коли термін засекречування первинного до-
кумента є невідомим. У таких випадках цей 
термін встановлюється на 25 років з дати 
створення первинного документа. Якщо така 
дата також невідома, то 25 років беруться з 
дати створення вторинного документа [33]. 

Директивою ISOO передбачено можли-
вість існування спеціальних правил (guide-
lines) із засекречування, які створюються 
державними органами за участю класифіка-
торів. Такі правила можуть дещо уточнювати 
положення директиви і можуть бути підста-
вою для здійснення засекречування. В остан-
ньому випадку у відповідних реквізитах до-
кументів, засекречених на підставі таких пра-
вил, вказується найменування правила та да-
та, з якої воно є чинним. 

Директива ISOO містить спеціальні по-
ложення щодо оформлення засекречування 
інформації «за сукупністю» (Classification by 
compilation), супровідних документів, елект-
ронних документів, документів іноземних 
урядів, робочих матеріалів виконавців секрет-
них документів та деяких інших категорій до-
кументів [33]. 

Реквізит, що свідчить про те, що доку-
мент був розсекреченим, розміщується поряд 
із загальними відмітками засекречування до-

кумента, які мають закреслити однією гори-
зонтальною чи двома (навхрест) тонкими лі-
ніями. Такий реквізит складається зі слова 
«Розсекречено» (Declassified); ідентифікатора 
уповноваженої посадової особи, яка здійсни-
ла розсекречування (прізвище, ініціали, поса-
да або ідентифікаційний номер); дати розсек-
речування. Замість ідентифікатора класифі-
катора може використовуватись назва і дата 
прийняття правила, на підставі якого здійс-
нено розсекречування. Основна мета нане-
сення на документи реквізитів секретності 
полягає в уникнені будь-яких сумнівів у ста-
тусі секретності документа, визначенні по-
трібного рівня його захисту та термінів засе-
кречування. Для цього реквізити секретності 
мають бути уніфікованими, розбірливими та 
примітними. 

З вищевикладеного можна зроити такі 
висновки. До середини ХХ ст. державною та-
ємницею опікувались армія та флот США. У 
другій половині ХХ ст. засекречувати доку-
менти стали й федеральні органи влади, а ре-
гулювання цих процесів на себе перебрали 
Президент і Конгрес США.  

Кожний новий виконавчий наказ Прези-
дента удосконалював систему засекречуван-
ня. Прикладом удосконалення механізму за-
секречування відомостей можуть бути зміни 
у порядку засекречування відомостей, що від-
булися в системі охорони державної таємниці 
США протягом останніх трьох років. Ці змі-
ни в основному спрямовувалися на упоряд-
кування діяльності посадових осіб, які засек-
речують відомості, і націлені на: точне їх ви-
значення (осіб, які здійснили засекречуван-
ня); уніфікацію реквізитів секретності, що за-
стосовуються у різних державних органах; 
конкретизацію секретної інформації, що ви-
користовується у документах, та зв’язків між 
секретними документами. 

Таке упорядкування може сприяти під-
вищенню швидкості розсекречування відо-
мостей, запобігати прийняттю необґрунтова-
них рішень про засекречування відомостей, 
підвищити персональну відповідальність за 
прийняті рішення, а все разом може сприяти 
зменшенню загальної кількості секретних но-
сіїв інформації, попередити можливі випадки 
дискредитації системи охорони державної та-
ємниці внаслідок використання її механізму 
для неправомірного обмеження суспільства у 
доступі до інформації. 
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ІСТОРІЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО АРТИЛЕРІЙСЬКОГО УЧИЛИЩА 
 

У статті висвітлюється історія Миколаївського артилерійського училища створеного у 
Києві у роки Першої світової війни. 
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Однією з малодосліджених сторінок во-
єнної історії України залишається діяльність 
військових навчальних закладів, що функці-
онували на українських землях до 1917 року 
та під час національно-визвольної боротьби 
українського народу за власну державність у 
1917–1920 рр., коли можливості дореволю-
ційних військових освітніх установ викорис-
товувалися в міру можливості в інтересах 
молодої Української держави. Викликає та-
кож інтерес, як саме створювалися і діяли 
військові училища під час Першої світової 
війни на українських землях. Одним з таких 
військових освітніх закладів є Миколаївське 
артилерійське училище, створене у Києві. 

Фрагментарно обставини створення цьо-
го та інших військових училищ знайшли ві-
дображення у праці сучасного російського 
дослідника історії Російської Імператорської 

армії С.В. Волкова, де він розглядає історію 
становлення та розвитку російського офіцер-
ського корпусу, і у цьому контексті висвітлює 
і підготовку та навчання майбутніх офіцерів у 
Росії до 1917 р. [2]. Коротко історія всіх війсь-
ково-навчальних закладів розглядається у 
спеціальній праці А.Ю. Воробйової. У ній в 
тому числі приділено відповідну увагу і коро-
ткій історії Миколаївського артилерійського 
училища [3]. Серед доробку вітчизняних до-
слідників можна назвати працю Я. Тинченка, 
де він розглядає історію українського офіцер-
ського корпусу, коротко згадуючи і військові 
навчальні заклади, що перебували на україн-
ських землях. Щоправда, поглибленого аналі-
зу їх діяльності тут немає [7]. Також доцільно 
звернути увагу на працю, присвячену історії 
Національної академії оборони України, яка 
до літа 2013 р. містилася у старих приміщен-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 34 

нях колишнього Миколаївського артилерій-
ського училища. Тут також досить коротко 
показано, що відбувалося на території акаде-
мії на початку ХХ століття [4]. Ці праці ви-
користано для висвітлення найбільш загаль-
них питань історії даного училища. 

Основною і найбільш повною роботою, 
яка присвячена історії саме Миколаївського 
артилерійського училища є стаття М. Апос-
толова, вміщена у закордонному білоемігра-
нтському періодичному виданні «Военная 
быль» і носить яскраво виражений мемуар-
ний характер. Проте саме організації навча-
льного процесу тут приділено порівняно ма-
ло уваги [1]. Разом з тим, дана стаття залиша-
ється до тепер поки що єдиною працею, яка 
поглиблено розкриває коротку історію цього 
навчального закладу.  

Певною мірою для прояснення станови-
ща училища під час національно-визвольних 
змагань українців за державність України у 
1917–1920 рр. використано документ з фон-
дів Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України, а також 
коротку згадку про будинок училища у ме-
муарах П.П. Скоропадського [5; 8]. 

Таким чином, наявна історіографія та 
джерела створюють можливість, хоча дещо 
обмежену, для висвітлення історії Миколаїв-
ського артилерійського училища, що і являє 
мету даної статті. 

6(19) березня і 22 жовтня (4 листопада) 
1913 р. у Росії була затверджена «Большая 
военная программа по усилению состава ар-
мии», яка передбачала і створення нових вій-
ськових частин. Згідно з нею кількість офіце-
рів Російської армії мала зрости на 11 772 
особи, тобто на 23,2%. Зокрема кількість 
офіцерів-артилеристів збільшувалася на 
5 191 особу [6, с.22]. Також, враховуючи за-
рубіжний досвід, а саме більшу вогневу по-
тужність німецького корпуса порівняно з ро-
сійським, російська корпусна артилерія мала 
зрости до 27 батарей (156 гармат), майже од-
наково у порівнянні з німецькою організаці-
єю. Всього число батарей збільшувалося на 
558, тобто на 87,3%, а число гармат на 1430 
або на 20,7%. Відтак у воєнний час російська 
артилерія мала числити 8358 гармат – 6048 
легких і кінних, 666 гірських і 1176 гаубиць 
[6, с. 25]. Відповідно, всі ці заходи вели за 
собою і значне розширення підготовки ко-
мандних кадрів для артилерії, що і зумовило 
відкриття нових військових училищ. 

Проект відкриття артилерійського учи-

лища у Києві було розроблено ще у 1913 р., 
проте за відсутності коштів, училище було 
відкрито лише у жовтні 1915 р., вже після по-
чатку Першої світової війни, у так званому 
«Кадетському гаю». Йому було відведено ді-
лянку у 18 десятин, що дозволяло мати велику 
площу для проведення батарейних навчань. 
Такого великого плацу не мали інші артиле-
рійські училища Російської імперії [2, с.127; 3, 
с.40]. 

Восени 1914 р. було введено в дію «По-
ложение об ускоренной подготовке офицеров 
в военное время в специальных военно-
учебных заведениях с восьмимесячным уско-
ренным курсом». Згідно цього Положення на 
восьмимісячний курс навчання переводилися 
разом з кавалерійськими, інженерними, топо-
графічним і артилерійські училища. Відтак всі 
випуски з Миколаївського артилерійського 
училища були прискореними, восьмимісяч-
ними [3, с.11].  

Я. Тинченко вказує, що Київські училища 
станом на 1917 рік перебували у розпоря-
дженні Київського військового округу [7, 
с.160].  

Навчальний план тогочасних артилерійсь-
ких училищ передбачав вивчення Закону Бо-
жого, іноземних мов, історії, військового зако-
нознавства, алгебри, диференційного та інтег-
рального обчислення, аналітичної геометрії, 
механіки, фізики, хімії, артилерії, загальної та-
ктики, тактики артилерії, артилерійського кре-
слення, артилерійської адміністрації, фортифі-
кації і топографії [2, с.127]. В курсі Закону Бо-
жого юнкери вивчали історію християнства, 
зокрема Православної церкви. Також виклада-
вся і курс російської мови. Тут значна увага 
приділялася грамотності юнкерів, вмінню пра-
вильно, красиво і чітко викладати свої думки. З 
художньої літератури юнкери вивчали твори 
російських та іноземних літераторів: Пушкіна, 
Лермонтова, Толстого, Достоєвського, Турге-
нєва, Гоголя, Гончарова, Байрона, Гете, Шекс-
піра. Відносно іноземних мов кожен з юнкерів 
повинен був вміти добре спілкуватися однією 
мовою, а іншою – елементарно читати та пере-
кладати [3, с.15]. 

Свою діяльність Миколаївське артилерій-
ське училище розпочало 15 жовтня 1915 р., 
коли близько 180 юнкерів першого набору 
почали проходження трирічного курсу на-
вчання артилерійських училищ, який, за умо-
вами воєнного часу, вони мали пройти всього 
лише за вісім місяців.  

Охарактеризуємо склад перших юнкерів. 
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Частину з них складали «вольноопределяю-
щиеся», переважно Георгіївські кавалери, які 
вже пройшли фронт, а також студенти, каде-
ти і гімназисти, що поступали в училище на 
конкурсній основі [1, с.1].  

Свято училища відзначалося 24 листопа-
да. Юнкери носили червоні погони, без ви-
пустки, з жовтим вензелем імператора Ми-
коли ІІ – «Н ІІ» і золотим вензелем у батареї 
Його Величності [3, с.38–40]. Дещо пізніше 
училищу було присвоєно спеціальний нагру-
дний знак, що являв собою білий хрест з на-
кладеними на нього зверху двома гарматами 
паралельно середньому вертикальному ра-
мену. Хрест було увінчано імператорською 
короною під якою було вміщено імператор-
ський вензель «Н ІІ», а під ним посередині 
накладено двоголового орла – герб Російсь-
кої імперії з щитком на якому зображено Ар-
хангела Михаїла – герб міста Києва [3, с.55]. 
Так забезпечувався нерозривний зв’язок на-
вчального закладу з містом, яке йому стало 
рідним. 

До завершення будівництва власного бу-
динку училище тимчасово містилося у сирій 
і холодній казармі, що не мала водопроводу і 
погано опалювалася. А між тим, зима 1915–
1916 рр. була дуже холодною. При цьому 
юнкери не встигли одержати зимового одягу 
і надто потерпали від холоду.  

Зазначимо, що оскільки в училищі не бу-
ло старших і молодших курсів, то серед юн-
керів не було і проявів так званих нестатут-
них взаємовідносин. Дисципліна була суво-
рою, при цьому визнається, що і цілком ро-
зумною. Коли наприклад командування по-
мітило, що колишні «вольноопределяющие-
ся» намагаються «повчати» інших, вони були 
позбавлені на тиждень відпусток «для сбития 
с них спеси». На юнкерів накладалися і інші 
обмеження і стягнення, які в сучасних умо-
вах можуть показатися дивними і незрозумі-
лими. Це стосувалося як повсякденної діяль-
ності у стінах навчального закладу так і за 
його межами під час дозвілля. Так наприклад 
юнкерам було дозволено продовжувати зві-
льнення до 1 години ночі для відвідування 
театру, але ж ніяк не кінотеатру. При цьому, 
наприклад, юнкер Апостолов, отримавши 
відпустку 26 листопада як Георгіївський ка-
валер поза чергою, пред’явив квиток у кіно-
театр, за що йому було оголошено два наря-
ди, також поза чергою. У статті М. Апо-
столова наводяться і інші подібні приклади 
[1, с.1].  

Після відбуття таборового збору у бараках 
Костянтинівського військового училища і ку-
рсу стрільб на Дарницькому полігоні, 14 трав-
ня 1916 р. відбувся перший випуск офіцерів-
артилеристів Миколаївського артилерійського 
училища. Н. Апостолов наголошує, що незва-
жаючи на важкі умови, у яких проходило пе-
ребування юнкерів в училищі, із більше 180 
юнкерів за час проходження навчання було 
відраховано лише двоє. При цьому представ-
ники вищого командування відзначали своє 
захоплення почуттям товариськості серед юн-
керів. Це виразилося зокрема утому, що з за-
гальної згоди самі юнкери надали останньому 
у рейтингу юнкеру, вихідцю з Кавказу Жгенті 
останню вакансію на Кавказький фронт, куди 
і так було багато бажаючих [1, с.2]. 

Відразу ж після першого набору в учили-
ще були прийняті юнкери 2-го випуску, що 
розпочали заняття 20 травня 1916 року. Темп 
занять не уповільнювався. Навчальний процес 
розпочався у тих же умовах, у яких перебува-
ли попередники, у тих же приміщеннях і з ти-
ми ж викладачами і командирами. У серпні 
юнкери пройшли курс стрільби в Дарницько-
му таборі [1, с.2; 3, с.38-40]. 

У жовтні 1916 р. училище відвідав імпе-
ратор Микола ІІ, який провів тут три дні. У 
цей час імператор всіляко намагався підтри-
мати дух юнкерів. Він проводив з юнкерами 
по декілька годин в день [1, с.2; 3, с.38-40]. 
22 грудня 1916 р. відбувся 2-й випуск учили-
ща, що числив 200 осіб.  

Після цього до занять, 26 грудня 1916 р., 
відразу приступив 3-й набір, який останнім, 28 
грудня, приніс присягу Государю Імператору. 
У лютому 1917 р., за даними Воробйової, учи-
лище переїхало у власний будинок. Н. Апо-
столов же вказує, що ця подія відбулася у бе-
резні того ж року [1, с.2; 3, с.38-40]. 

Революційні події лютого 1917 р. не внес-
ли суттєвих змін у життя та діяльність учили-
ща, як стройову так і навчальну. Зазначається, 
що загострилося «українське питання», у 
зв’язку з чим між юнкерами часто виникали 
суперечки, але з часом і це питання поступово 
втратило свою гостроту [1, с.2]. Я. Тинченко 
зазначає в цілому відносно більшості військо-
вих училищ в Україні, що останні, незважаю-
чи на Лютневу революцію, зберегли непохит-
ну військову дисципліну – об’єднання у них 
юнкерів в окремі національні класи або курси 
унеможливлювалося [7, с.160]. В цілому ж 
юнкери не піддалися загальному розвалу, що 
мав місце у країні після повалення самодер-
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жавства. Так, наприклад, коли разом з інши-
ми військово-навчальними закладами Києва 
училище було вишикуване перед міською 
Думою для прослуховування промов рево-
люційних діячів, то на ці промови, замість 
очікуваного «Ура!» юнкери відповіли мов-
чанням [1, с.2]. Юнкери при цьому також 
всіляко намагалися уникнути проникнення у 
їх середовище «червоних агітаторів» [3, с.38–
40]. 

У лютому 1917 р. було розпочато при-
йом юнкерів четвертого випуску. Переважна 
більшість осіб, які поступали на навчання 
були студентами, але були і інженери, юрис-
ти і декілька «вольноопределяющихся». Де-
кілька колишніх студентів Духовної академії 
було незабаром відраховано з училища. У 
зв’язку із збільшенням кількості юнкерів бу-
ло сформовано 2-у батарею.  

15 травня 1917 р. почався прийом юнке-
рів 5-го випуску, особливістю якого була ве-
лика кількість кадетів і «вольноопределяю-
щихся». Була також група поляків, проте всі 
вони після закінчення курсу відправилися у 
грудні 1917 р. у польські війська. Як данина 
часові, прийняли і близько 20 євреїв. Проте 
ніхто з цих останніх не закінчив курсу на-
вчання. 

1 липня 1917 р. відбувся випуск офіцерів 
третього набору. Наприкінці липня училище 
було викликано для приборкання завору-
шень у полку імені Полуботка, особовий 
склад якого відмовився виступити на фронт. 
При цьому застосування зброї вдалося уни-
кнути, кровопролиття не було. 

Юнкери четвертого випуску отримали 
офіцерські погони 15 серпня 1917 р. 

Зазначимо, що напередодні революції, 
юнкери четвертого випуску, і п’ятого, особ-
ливо надійного за своїм складом, що почав 
заняття у травні 1917 р., в міру можливості 
намагалися не допустити проникнення в учи-
лище революційних настроїв, що інколи на-
віть вдавалося. Присяга Тимчасовому урядо-
ві пройшла без усякого піднесення, а  один з 
юнкерів, Дємічев, старанний і дисциплінова-
ний юнкер взагалі відмовився присягати. Со-
лдати підрозділу забезпечення вимагали від-
дати Дємічева під суд, але справа не мала для 
нього ніяких наслідків завдяки втручанню 
начальника училища і членів училищного 
комітету. Сам же Комітет, обраний згідно 
наказу Тимчасового уряду як данина часу, 
якої неможливо було уникнути, мав у своєму 
складі капітана Шуневича, трьох колишніх 

кадетів та одного «вольноопределяющегося» і 
зводив на нівець всі спроби революційної дія-
льності училищних солдатів, які, хоча і мітин-
гували, але боячись відправки на фронт, пово-
дилися спокійно. 

У цей складний час дисципліна і традиції 
підтримувалися суворо. Так наприклад, юнке-
ри зберігали свої старі погони – кадетські або 
попередньої військової частини з вензелями 
почесних шефів.  

Повний курс навчання, таборовий збір і 
стрільби, незважаючи на революційний час, 
юнкери п’ятого випуску закінчили повністю. 
При цьому юнкери залучалися до виконання 
невластивих завдань, зокрема для охорони 
штабу Київського військового округу. В одній 
з таких варт було вбито юнкера Гопгардта, що 
став першою жертвою революції серед юнке-
рів Миколаївського артилерійського училища.  

У вересні 1917 р. було проведено прийом 
юнкерів шостого випуску, який розпочав на-
вчальні заняття 20 вересня. Тут було дуже ба-
гато молоді з усієї Росії, проте «вольноопре-
деляющихся» вже було мало, переважно це 
була цілком цивільна молодь, частково – сту-
денти. Вони надто здивувалися, коли в умовах 
загального безладу побачили в училищі дис-
ципліновану воєнну організацію, що безумов-
но підпорядковувалася командуванню, в особі 
своїх офіцерів і портупей-юнкерів. Разом з 
тим, дехто з тих, хто були під впливом рево-
люційних ідей, оцінивши невигідну для них 
обстановку в училищі, просили про відраху-
вання. Ті ж, хто залишилися, разом з п’ятим 
випуском до кінця виконали свій обов’язок.  

Починаючи з 25 жовтня 1917 р. разом з 
іншими військовими училищами Києва юнке-
ри-артилеристи брали участь у приборканні 
більшовицького повстання. Як вказує 
Н. Апостолов, у ті дні було заарештовано 
«пресловутого Пятакова» [1, с.3]. Потім, як ві-
домо, влада у Києві, як і по всій Україні змі-
нювалася дуже часто. Зокрема військове кері-
вництво Української Народної республіки пе-
ріоду Центральної Ради прагнуло залучити 
юнкерів-Миколаївців на службу в армію УНР, 
проте докладних відомостей, чи погодився 
хтось з юнкерів перейти на Українську війсь-
кову службу виявити не вдалося.  

Певній небезпеці піддавалася і сама буді-
вля училища. Місцеві більшовики намагалися 
помститися юнкерам-миколаївцям за їх участь 
у приборканні повстання після 25 жовтня.  

На 25 січня 1918 р., напередодні захоп-
лення Києва більшовицькими військами Му-
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равйова юнкери 5-го випуску отримали по-
свідчення про закінчення курсу та свої по-
служні списки. Юнкери 6-го випуску отри-
мали посвідчення про чотиримісячне прохо-
дження курсу Миколаївського артилерійсь-
кого училища. Всім їм було наказано зали-
шити стіни училища і покинути Київ, поки 
вокзал ще не було зайнято більшовиками. 
Далі Апостолов повідомляє, що під час прав-
ління гетьмана П. Скоропадського з числа 
юнкерів-миколаївців було сформовано бата-
рею в складі офіцерської дружини князя Свя-
тополк-Мирського. Командиром її став пол-
ковник Шуневич. Ця батарея діяла проти по-
встанських військ на Святошинському на-
прямку. У її лавах разом з іншими у той час 
проходили службу фельдфебель Чайко-
Чайковський, діловод М.М. Рклицький, гар-
матний начальник одної гармати (імпровізо-
ваний гарматний майданчик на Дарницькому 
напрямку) Железко, старший передків Апос-
толов, К.К. Міллер, ординарець командира 
батареї Сєдов, Монастирський, Татунько і ін. 
При цьому Апостолов помиляється у датах, а 
саме датою створення батареї він вважає по-
чаток січня 1918 р., тоді як протигетьманське 
повстання почалося у листопаді і завершило-
ся перемогою Директорії УНР у середині 
грудня 1918 року. Проіснувавши майже пів-
тора місяці, батарея, як і інші офіцерські під-
розділи, саморозпустилася на Львівській ву-
лиці Києва. Пізніше, вже у складі Доброво-
льчої армії, де опинилися більшість коман-
дирів, педагогів і юнкерів даного училища, 
служба у цій батареї була їм зарахована як 
служба у Добровольчій армії [1, с.3].  

Училище було розформовано в середині 
лютого 1918 р. За даними А. Воробйової на 
той час тут пройшло курс навчання і отри-
мало офіцерські погони 1500 осіб [3, с.38-
40]. Разом з тим, Апостолов називає цифру, 
яка коливається в межах від 1500 до 2000 
випускників [1, с.3].  

Доцільно приділити увагу командному і 
викладацькому складові Миколаївського ар-
тилерійського училища, про який дізнаємося, 
знов таки, з статті Апостолова. Начальником 
училища був генерал Промтов (після евакуа-
ції у Югославію він служив у Сербському 
артилерійському управлінні). Командиром 1-
ої батареї був полковник Александровський, 
який також перебував у Югославії, а потім 
повернувся у Радянський Союз. 2-ю бата-
реєю командував полковник Мартинов. На-
зиваються прізвища капітанів Афанасьєва, 

Сакілларі, Коритіна, М.А. Шуневича, Лалеви-
ча, Хатова, Побиванця, Григор’єва, Руссета та 
Кузнецова. Ад’ютантом училища був штабс-
капітан Знамеровський, курсовим офі-цером – 
капітан Ольшевський. Викладачами були: 
полковники Гнучев і Ломакін. Перший слу-
жив у Добровольчій армії, а другий залишився 
у СРСР. Полковник Руппенейт також залиши-
вся у СРСР і навіть протягом певного часу 
очолював артилерійську школу, створену за 
Радянської влади на базі Миколаївського ар-
тилерійського училища. Також називаються 
прізвища полковників Мішина і Лебединсько-
го, капітана Щербинського, штабс-капітана 
Спекторського. Останній загинув в армії гене-
рала Юденіча. Згадуються також ветеринар-
ний лікар Козелкін і капітан Шереметинський, 
який загинув на батареї під шаблями кіннот-
ників Будьнного у 1920 р. 

З фельдфебелів названо з 1-го випуску – 
Менцель, з 2-го – Шапошников, з 3-го – Ми-
ронов, з 4-го – Дараган, з 5-го – Оборський і 
Іванов. 

Під час Першої Світової війни загинули: 
Шадейко, Даниленко, Александрович та ін. 

Вбиті під час Громадянської війни: Гоп-
гардт, Жуков, Гоппе, Чечетов, Слюсарський. 
У радянському полоні загинув у 1944 р. – Клі-
ппенберг. 

Закінчили свій життєвий шлях за кордо-
ном: Юденко, Скибицький, Жекулін, Бабуш-
кін, Люлька, Савінов, Григорович-Фірсано-
вич, Любімцев і багато інших. 

За кордоном і у Добровольчій армії пере-
бували: Менцель, Дрейєр, Татунько (пізніше 
повернувся у СРСР), Веселовський, Григоро-
вич-Барський, Турчанинов, Стефанович, Грі-
єльський, Новиков, Остроменський, Візерсь-
кий, Прозоров, Боболович, Урода, Кованько, 
Лапейко, Сировець і інші. Протягом тривалого 
часу випускники і викладачі підтримували зв'я-
зок між собою за кордоном [1, с.3]. 

Спроби відновити дореволюційні навчаль-
ні заклади в Україні здійснювалися і пізніше, 
зокрема під час правління гетьмана П. Скоро-
падського. Так, 20 вересня 1918 р. начальником 
Київської легкої гарматної школи було затвер-
джено того ж генерала (генерального хорунжо-
го) Промтова [7, с.178]. Однак сам П. Скоро-
падський заперечує у своїх спогадах даний 
факт. Він вказує, ще прекрасний будинок арти-
лерійського училища було передано під Украї-
нський університет, а офіцери-артилеристи для 
Української армії надалі мали готуватися в 
Одесі [5, с.232]. Проте цим планам в означений 
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час не судилося бути реалізованими. І тільки з 
приходом до влади Директорії почалося при-
скорене формування нових військових навча-
льних закладів під керівництвом начальника 
Головної шкільної управи Військового мініс-
терства УНР Олексія Астафієва. Так 4 січня 
1919 р. начальником Київської гарматної шко-
ли затверджено полковника Олексія Ломакіна 
(колишнього командира батареї Одеської га-
рматної школи) [7, с.178].  

Штат школи включав відповідно началь-
ника школи, його помічника по муштровій 
частині, 4-ох командирів батарей, 9-ох стар-
ших курсових старшин – сотників, 32-ох мо-
лодших старшин до рангу сотника, 4-ох ін-
структорів з гімнастики і фехтування, 2-ох – 
по верховій їзді, 1-го – по кулеметній справі. 
Всього штат школи включав 600 юнаків. На-
вчальна частина включала інспектора класів 
та двох його помічників. Не встановлено кі-
лькість викладачів по спеціальних дисциплі-
нах, проте зазначається, що сюди могли 
включатися офіцери у різних військових 
званнях – від обер-старшини до генерал-
хорунжого. Діяльність школи мали забезпе-
чувати спеціальні підрозділи – частини гос-
подарча, санітарна, церковна і ветеринарна 
[8, арк.75–76]. Але чи вдалося розпочати на-
вчальний процес саме у Києві – невідомо, 
оскільки вже 30 січня 1919 р. Київська гар-
матна школа евакуювалася до Кам'янця-
Подільського маючи у своєму складі лише 15 
старшин і 40 юнаків [7, с.178]. До повного 
штату її довести так і не вдалося. 

Отже, протягом короткого часу свого іс-
нування Миколаївське артилерійське училище 
підготувало для Російської армії до 2000 ква-
ліфікованих офіцерів-артилеристів. Всі вони в 
міру своїх можливостей виконали свій війсь-
ковий обов’язок. Приклад Миколаївського ар-
тилерійського училища переконливо дово-
дить, що в умовах війни можливо було нала-
годити порівняно задовільну підготовку ко-
мандних кадрів. 

Умови навчання не завжди були сприят-
ливими. Особливо ускладнилися вони після 
Лютневої революції, коли всі попередні осно-
ви військової організації ставилися під сумнів. 
Тим не менше суспільно-політичні катаклізми 
того часу в цілому не вплинули на організацію 
навчального процесу та морально-психоло-
гічний стан командирів, викладачів і юнкерів, 
який постійно залишався стабільним. Не 
вплинули на юнкерів і процеси створення на-
ціональних армій, адже мало хто з них, за ви-
нятком поляків, не переходив у нові націона-
льні військові формування, в тому числі і 
українські, а якщо подібні випадки і мали міс-
це, то в цілому не були масовими. 

Поглиблене вивчення історії військових 
навчальних закладів на українських землях в 
подальшому значною мірою сприятиме роз-
ширенню знань про історію військової освіти 
зокрема та про військову історію нашої Бать-
ківщини в цілому. Даний матеріал можливий 
для використання у військово-патріотичному 
вихованні сучасного покоління озброєних за-
хисників незалежної України.  
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ОБОРОНА КИЕВСКОГО РУБЕЖА 
 

Автор статьи рассматривает действия 1-й танковой группы армий «Юг» по овладению 
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, а также создание 37-й армии и ее 
участие совместно с народным ополчением в августовских боевых действиях в южном и се-
верном секторах первой полосы обороны города.  

Ключевые слова: Ставка Верховного Главнокомандования, Юго-Западный фронт, груп-
па армий «Юг», 1-я танковая группа, А.А. Власов, Киевский укрепрайон, отдельные батальоны, 
сектор обороны, народное ополчение, 37-я армия. 
 

(Окончание, начало в предыдущем номере) 
 

Обстановка в южном секторе обороны 
Киевского укрепрайона 

Правый фланг южного сектора оборо-
ны (с. Белогородка – с. Юровка). 175-я 
стрелковая дивизия во взаимодействии с 1-й 
и 2-й ротою 28-го отдельного пулемётного 
батальона, подразделениями 1-го стрелково-
пулеметного батальона надежно удерживала 
свои позиции. Главный удар немцев принял 
на себя 632-й стрелковый полк, который дер-
жал оборону на левом фланге дивизии. 
Стрелковые подразделения поддерживал 
630-й легкий артиллерийский полк. Стой-
кость пехотных подразделений сочетались с 
огневыми возможностями дотов, каждые из 
которых претворялись в маленькие крепости. 

28-й отдельный пулемётный батальон 
насчитывал более 50 огневых точек, которые 
были объеденены в шесть опорных пунктов: 
Белогородка – 6 дотов; «Крым» (Тарасовка, 
Юровка) – 6 дотов; Одесская дорога (Вита-
Почтовая) – 16 дотов; Змеевые валы (Круг-
лик, Кременища) – 14 дотов; Мрыги – 9 до-
тов. Командир батальона капитан И.С. Кипо-
ренко руководил боем с командного пункта в 
Юровке из дота №204. Это подземное со-
оружение с двумя бронированными башнями 
размещалось на холме, откуда была видна 
Турова долина, которая вела к Жулянам. 3-я 
рота младшего лейтенанта С.Т. Негрея объе-
диняла 202–205, 207, 209 доты и имела зада-
чу перекрыть подступы до этого важного 
тактического рубежа. 

Первыми в бой вступили доты лейтенан-
тов А.Х. Жуковца (восточная окраина Тара-
совки) и В.В. Блазнина (южная окраина 

Юровки). Снявши маскировочные сети, они 
встретили врага шквальным, прицельным ог-
нём. 

Когда штурмовые группы немцев стали 
обходить доты по необстреливаемым зонам 
командир батальона приказал коменданту до-
та №205 лейтенанту Ветрову встретить их ог-
нём. Этот дот строился по индивидуальному 
проекту и был наибольшим укреплением. 
Пять его отдельных казематов с шестью ам-
бразурами растянулись вдоль просторного 
подножья холма. Казематы соединялись меж-
ду собой подземной галереей (патерной), от 
которой шли проходы к складам боеприпасов 
и продовольствия. Общая глубина от верши-
ны холма – около 10 метров. Вход к доту рас-
полагался с тыльной стороны холма, закры-
вался бронированными дверями на массивных 
завесах. 

К 5 августа все доты опорного пункта 
«Крым» были окружены немцами. Комендан-
ты дотов получили разрешение отойти вместе 
со стрелковыми подразделениями. Не многие 
воспользовались этим, большинство личного 
состава опорного пункта отказались отсту-
пать. В первый день боя гарнизон дота №203 
лейтенанта Черемушкина, расположенный у 
моста на юго-западной окраине Юровки, от-
бил пять атак немцев. Только вечером им уда-
лось окружить огневую точку. На третьи су-
тки у них закончились боеприпасы и продо-
вольствие. Ночью защитники дота решили ос-
тавить его и пробиваться к своим. Семь вои-
нов готовились к прорыву, открыв стальные 
двери, они с гранатами в руках кинулись в по-
ле. Со слов очевидцев, все они погибли в этом 
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бою. Развалины 203-го дота видны и сейчас 
при въезде в Юровку со стороны Тарасовки. 

В ночь на 10 августа 728-й полк 175-й 
стрелковой дивизии нанёс внезапный удар в 
направлении опорного пункта «Крым». 
Группе воинов во главе с командиром роты 
удалось с большим трудом прорваться к доту 
№205 и открыть путь для отхода его гарни-
зону. Однако, выполняя клятву, которую за-
щитники дота дали друг другу, защищать 
родной Киев до последней капли крови, 
уничтожать проклятых фашистов, пока будут 
живы, гарнизон оставить дот отказался. То-
гда командир полка приказал доставить в дот 
боеприпасы, продовольствие, воду и устано-
вить связь со штабом полка. 

С утра 10 августа противник снова бло-
кировал дот №205. Его гарнизон продолжал 
обороняться, отвлекая на себя значительные 
силы врага. И только 15 августа подразделе-
ния 728-го стрелкового полка 175-й стрелко-
вой дивизии во взаимодействии с 640-м 
стрелковым полком 147-й стрелковой диви-
зии вновь деблокировали опорный пункт 
«Крым» и вошли на северную окраину 
Юровки. 728-й стрелковый полк закрепился 
по гребню высоты северо-западнее и север-
нее Юровки, и удерживали пять дотов 
«Крыма». На этом участке его подразделения 
занимали оборону до 19 сентября 1941 года, 
до конца обороны Киева. За проявленную 
стойкость и мужество весь гарнизон дота 
был представлен к правительственным на-
градам. 

Гарнизоны дотов №206, 207 и 208 про-
держались несколько дней. В ходе контрата-
ки 12 августа они были деблокированы и 
продолжали выполнять боевые задания до 
последних дней обороны. Немцы, блокиро-
вав дот №205, поставили свои пушки на од-
ной из высот и оттуда прямой наводкой били 
по доту. Во время обстрела красноармейцы 
закрывали амбразуры и не стреляли. А как 
только противник начинал двигаться к доту, 
его встречали пулемётным огнём. 

Центральный участок обороны южно-
го сектора (с. Вита Почтовая – с. Ходо-
совка). Главный удар на этом участке приня-
ла на себя 147-я стрелковая дивизия, 3-я и 4-я 
роты 28-го отдельного пулемётного батальо-
на и подразделения 1-го стрелково пулемёт-
ного батальона. С правого фланга оборону 
держал 600-й, с левого – 640-й стрелковые 
полки. Стойкость обороны придавала высо-
кая сосредоточенность дотов. 5 августа нем-

цы захватили Виту-Почтовую. Гарнизоны до-
тов №158, 159, 176 и 186 были блокированы, 
но сумели вырваться из окружения. 

Артиллеристы 231-го отдельного проти-
вотанкового артдивизиона отбили несколько 
атак танков. Батареи 344-го гаубичного и 379-
го легкого артиллерийских полков помогли 
пехотинцам в отражении атак. К месту про-
рыва была направлена 212-я воздушно-
десантная бригада полковника И.И. Затевахи-
на, для которой этот бой был не первым. Ещё 
в 1939 году бригада принимала участия в боях 
с японцами на реке Халхин-Гол. С образова-
нием воздушно-десантных корпусов бригада 
вошла в состав 3-го воздушно-десантного 
корпуса. Успешно отразив все атаки против-
ника, и нанеся ему потери, этот корпус полу-
чил задачу завершить разгром частей 71-й не-
мецкой пехотной дивизии и очистить от про-
тивника Жуляны, Красный Трактор и Голосе-
евский лес. 13 августа утром началась артпод-
готовка, которая продолжалась более получа-
са. Десантники упорно продвигались вперёд, 
сбивая противника с занимаемых им рубежей. 
Громя отступавших немцев, части корпуса 
ворвались в село Жуляны. В ходе последую-
щих боёв десантники захватили Ильюшины 
Дворы, Голосеево и ряд соседних с ними на-
селённых пунктов. 

Десантники наступали! И когда? В авгу-
сте 1941 года. Тогда, когда Гитлером был на-
значен парад на Крещатике. 

В районе Круглика три огневые точки 
врезаны в толщу древних Змеиных валов. Ам-
бразуры пулемётных дотов направлены на юг, 
вход до огневых точек – с тыльной стороны 
вала по сложным лабиринтам. Дот №176 – ар-
тиллерийско-пулемётный, полукапонир. Две 
артиллерийские амбразуры направлены на за-
пад, пулемётные на восток. На юго-восток от 
Круглика находится дот №153. Это одноэтаж-
ное сооружение с четырьмя амбразурами, на 
стенах которого сохранилось множество сле-
дов прошедших боёв. 

Под Хотовом находится доты №160 и 157. 
160-й дот – капонир с двумя амбразурами. На 
юг от с. Чабаны – ещё один дот – капонир 
№182. Входные двери – бронированные, тол-
щиной 130 мм. С фронта дот замаскирован 
под окружающуюся местность. 

Дальше на восток возле с.Кременище на-
ходится дот №131, гарнизон которого герой-
ски защищался четыре дня. Этот дот пред-
ставляет собой цельностальное сооружение в 
виде цилиндра диаметром три с половиной 
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метра и толщиной брони 200 мм. С амбразур 
дота, который возвышался над местностью, 
открывался широкий вид. Гарнизон дота со-
стоял из пяти-шести бойцов 28-го отдельного 
пулемётного батальона во главе с лейтенан-
том В.П. Якуниным, уроженцем Тулы. 

О том, как сражался гарнизон дота №131, 
написал генерал-лейтенант А. Блажей. «В ту 
грозную пору самоотверженность и необы-
чайное мужество проявил гарнизон дота 
№131, находившийся в селе Кременище. Он 
состоял из пяти или шести бойцов 28-го от-
дельного пулеметного батальона во главе с 
младшим лейтенантом комсомольцем из го-
рода Тулы Якуниным. 3 августа противник 
крупными силами после сильной артилле-
рийской и авиационной подготовки, перешёл 
в наступление на фронте от Белогородки до 
Днепра. Непосредственно на Кременище на-
ступали части 71-й пехотной немецкой диви-
зии. Когда противник стал форсировать реку 
Вету, по нему открыл уничтожающий огонь 
дот №131, а вслед за ним и соседние доты. 
Понеся потери от пулемётного огня и артил-
лерии, которая вела огонь из-за леса, север-
нее Кременище, противник отступил. 

Спустя некоторое время вновь появились 
вражеские цепи. Противник продолжал атаки 
и ворвался в Кременище. Один за другим за-
молкали соседние доты. Только дот №131 
продолжал разить врага. Ночью немцы под-
ползли к доту и предложили сдаться. Дот от-
вечал огнём. Тогда они начали забрасывать 
дот гранатами. Но его защитники продолжа-
ли борьбу. Подтянув огнемёты, немцы стали 
поливать огнём стальную броню дота. За-
крыв амбразуры, гарнизон дота запел: «Врагу 
не сдаётся наш гордый Варяг…». Дот запы-
лал огромным факелом. Когда огонь погас, 
обгорелый дот молчал. 

В конце сентября 1941 года оставшиеся в 
живых жители села Кременище возвратились 
на свои пепелища. Возвратился и Пётр Си-
нельников с женой, в саду которых возвы-
шался обгоревший стальной дот №131, немой 
свидетель невероятной стойкости и мужества 
воинов Советской Армии и их трагической 
смерти. Синельниковы с помощью соседей 
вскрыли дот и извлекли из него 11 погибших 
воинов1 и похоронили их здесь у дота, в кото-
                                                 

1
 Мы заинтересовались, почему из дота извлек-

ли 11 погибших, тогда как гарнизон состоял из 5–6 

человек? Ясного ответа мы так и не получили. 

Можно лишь предположить, что в доте укрылись 

несколько солдат из подразделений 600-го стрел-

ром они отдали свои жизни за Родину. 
Нам немного удалось узнать о мужест-

венных воинах. В памяти колхозников сохра-
нились лишь фамилия командира дота Яку-
нина да имена двух радистов Ивана и Дмит-
рия. Однако подвиг героического гарнизона 
войдет навечно в летопись Киева как одна из 
светлых страниц необычайного героизма его 
защитников» [10, с.51–52]. Позднее останки 
воинов были перенесены в центр села и в 1976 
году им поставлен памятник. 

Сейчас трудно точно сказать применяли 
немцы огнемёт или нет. Возможно, очевидцы 
его видели, но в наше время дот №131 был 
обследован, и следов воздействия огня на 
бронеколпак обнаружено не было. 

Проезжая от села Кременище вдоль леса 
по северному берегу реки Вета к Ходосовке, 
можно встретить несколько дотов. При подъ-
езде к Ходосовке в глаза бросается полураз-
рушенный дот на северном берегу Веты. Это 
дот №127. Сейчас он находится в искусствен-
ном озере. Вымытые водой стены открыли 
спрятанное когда-то в земле сооружение. А в 
августе 1941 года основная задача гарнизона 
заключалась в том, чтобы прикрыть пулемёт-
ным огнём мост и плотину и не допустить 
форсирование реки противником на этом уча-
стке. 

Из рассказов жителей Ходосовки стало 
известно, что в начале августа немцы открыли 
сильный артиллерийский и миномётный 
огонь по дотам и окопам укрепрайона. В воз-
духе появлялась немецкая авиация, которая 
неоднократно бомбила лес. Доты молчали, 
только артиллерия била по немцам. Потом 
противник прекратил огонь, и цепи пехоты 
бросились к плотине и к реке. Как только они 
достигли остатков моста, дот №127 открыл 
сильный огонь из пулемётов. Немцы замета-
лись. Плотина покрылась трупами и ранены-
ми. Огонь соседних дотов уничтожал против-
ника, пытавшегося переправиться через реку. 

Подтянув орудия, немцы стали бить по 
доту №127 прямой наводкой. В воздухе всё 
время действовала вражеская авиация. Почти 
целый день продолжался бой. На исходе дня 
немцы притащили плоты, лодки и начали сно-
ва форсировать реку. По плотине опять побе-
жали цепи врагов. Доты, в том числе и №127, 
молчали. Но как только немцы достигли сере-
дины реки, и подошли к взорванному мосту, 

                                                                             
кового полка, которые оборонялись в окопах неда-

леко от дота – прим. автора. 
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из амбразур заговорили пулемёты, открыла 
огонь артиллерия укрепрайона. На середине 
реки плоты и лодки противника наткнулись 
на подводные фугасы. 

Подойдя к плотине со стороны Лесни-
ков, немцы вынудили стрелковые подразде-
ления отойти от берега реки. Но гарнизоны 
дотов продолжали стрелять. Дот №127 про-
должал сбивать немцев с плотины. Орудия 
противника продолжали вести огонь по доту, 
пока он не замолчал. Пробравшись к доту, 
немецкие солдаты залезли наверх, стучали и 
призывали сдаваться, но гарнизон не отвечал. 
Взломав входную дверь, они открыли дот и 
извлекли из него пять полуживых воинов, 
которые не могли держаться на ногах. Их по-
грузили на машину и куда-то увезли.  

Другая судьба выпала на блокированные 
в районе Ходосовки доты №121 и 128. Не-
сколько дней они вели бой в полном окруже-
нии. Не сумев их замолчать, немцы подорва-
ли их вместе с гарнизоном. 

Гарнизоны дотов № 126, 158, 159, 176 и 
186 вырвались из окружения. Вооружение 
дотов, чтобы оно не досталось противнику, 
они уничтожили. После выхода из окруже-
ния бойцы влились в состав стрелковых под-
разделений. 

Так же храбро в окружении с врагом сра-
жался гарнизон дота №178, который к тому 
же был узлом связи. Этот двухэтажный дот 
располагался между Витой  Почтовой и Круг-
ликом. Когда артиллерийский обстрел не дал 
результатов, немцы, заложили большой за-
ряд взрывчатки и подорвали верхнее пере-
крытие. Но дот продолжал жить, действо-
вать, несмотря на то, что перекрытие верхне-
го этажа было подорвано. Гарнизон перешёл 
в нижний этаж и продолжал бой.  

Героическую борьбу в тылу противника 
продолжали вести не только эти доты. Как 
доносил в Москву начальник инженерных 
войск 37-й армии полковник А.И. Голдович, 
что после отхода немцев из Киевского ук-
репрайона установлено, что некоторые доты 
не были блокированы противником и про-
должали вести борьбу. Для уничтожения 
личного состава блокированных дотов про-
тивник применял горючее вещество, зали-
вавшееся в перископы дотов, удушливые га-
зы. Комендант сражавшегося в окружении 
дота №157 младший лейтенант Захарченко и 
его помощник сержант Богатырев наблюдали 
через перископ блокирование противником 
соседних дотов. В потолочном покрытии, – 

рассказывали они, – немцы разрывали обсып-
ку и производили какие-то работы. Затем они 
поджигали неизвестное вещество, и дот оку-
тывался дымом. Связавшись по телефону с 
блокированным дотом, мы узнали, что они за-
дыхаются, хотя и одели противогазы. Связь с 
гарнизоном поддерживалась 3–4 часа. Как ви-
дим, гарнизон принял мученическую смерть, 
но не сдался врагу.  

Наиболее напряжённые бои развернулись 
на левом фланге обороны южного сектора 
от хутора Мрыги до Днепра. Участок обороны 
здесь держал сводный отряд генерала Маты-
кина. В обороне участка принимала участие и 
2-я воздушно-десантная бригада и опорный 
пункт «Мрыги» 5-я рота 28-го отдельного пу-
лемётного батальона. Командный пункт роты 
размещался в доте №107, который находился 
в центре боевого порядка. Дот представлял 
собой двухэтажное сооружение с одной бро-
нированной башней. 

Сводный отряд генерала Матыкина отби-
вал яростные атаки врага. Однако штурмовые 
группы немцев обходили доты и проникали 
вглубь обороны. Под их натиском советские 
войска отходили до Лысой Горы. Сложилась 
угроза прорыва немцев к южному железнодо-
рожному мосту. В разгар контратаки под Ве-
та-Литовской был ранен и генерал-майор Ма-
тыкин. Погиб генерал в 1942 году под Харь-
ковом.  

До последнего дыхания дрались с врагом 
гарнизоны дотов №101 под командованием 
лейтенанта И.И. Велько и дота №104, на берегу 
Кончи. На доте №102 прикреплена табличка: 
«Здесь при обороне г. Киева 3 августа 1941 го-
да в бою с немецко-фашистскими захватчика-
ми подорвали себя вместе с дотом мужествен-
ные бойцы 28-го отдельного пулеметного ба-
тальона Киевского укрепрайона. Они погибли, 
не опустившие перед врагом головы». Кто они 
эти, защитники, которые отдали свои жизни? К 
сожалению, это неизвестно и до сих пор. 

Каждый день боя стоил немцам больших 
потерь, но и защитники города теряли своих 
бойцов и командиров. Большую потерю понёс 
3-й воздушно-десантный корпус. Погиб на-
чальник штаба полковник Косенюк. В диви-
зиях оставалось мало штыков. Во всей 3-й 
воздушно-десантной бригаде осталось – 375 
человек, в 147-й стрелковой дивизии не более 
150–200 штыков в каждом полку. В отряде ге-
нерала Матыкина насчитывалось 300 человек 
и три орудия. Не многим больше было в 206-й 
стрелковой дивизии.  
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10 августа 1941 года Гальдер в своём 
дневнике записал: «Защитники Киева значи-
тельно усилили сопротивление войскам 29-го 
и 55-го армейских корпусов, ворвавшимся в 
Киевский укрепрайон … измученная немец-
кая пехота не сможет более вести наступа-
тельных боев. В связи с этим командование 
группы армий отдало приказ о временном 
приостановлении наступления на Киев…» [7, 
с.259]. 

За 10 дней боёв противнику удалось про-
рваться через укрепрайон на 8–10 километ-
ров, и он был остановлен на рубеже Жуляны 
– Совки – Мышеловка. Для усиления войск 
оборонявших Киев, из резерва Ставки были 
направлены две стрелковые дивизии – 284-я 
полковника Г.П. Панкова и 295-я под коман-
дованием полковника И.Д. Андрюкова. 

Утром 11 августа войска 37-й армии про-
должили наступление в районе Жулян и к 
исходу 12 августа весь немецкий гарнизон, 
занимавший оборону в селе был уничтожен. 
13-го августа немецкие войска были выбиты 
из хутора Теремки, села Пирогово. 14 августа 
войска 37-й армии приблизились к тем рубе-
жам, которые они занимали до августовского 
наступления немецких войск. 

Контрудары советских войск в южном 
секторе продолжались до 16 августа. В ре-
зультате этих упорных боёв враг был отбро-
шен от Киева и почти полностью восстанов-
лено первоначальное положение. Вторая по-
пытка немецких войск овладеть городом про-
валилась. В дальнейшем на ближайших под-
ступах к Киеву немцам больше уже ни на 
шаг не удалось продвинуться вперёд. 

У донесении политуправления Юго-
Западного фронта армейскому комиссару 
1 ранга Мехлису о действиях 37-й армии в ав-
густовских боях отмечалось: «Упорные бои 
ведутся 37 армией. Части ведут наступление, 
выполняя задачу по восстановлению передне-
го края южного участка КиУР. Противник от-
ступает на юг, оказывая сильное сопротивле-
ние. При занятии Тарасовки и подходе наших 
частей к Юровке, деблокированы 3 ДОТ. Гар-
низон одного из них в полном составе нахо-
дится в сооружении». Наряду с этим в доне-
сении отмечен случай паники и дезертирства 
в укрепрайоне: «Политрук 2-й роты 1 ОПБ 
Пурденко не остановил панического отхода 4 
взводов. Бежал вместе с 7-ю красноармейца-

ми с поля боя. Пурденко предан суду военного 
трибунала» [5, л.333, 335]. 

Попытки восстановить полностью перед-
ний край УРа на южном фасе 37-й армии не 
удалось. Противник прекратил отход, пере-
шёл к обороне и закрепился на рубеже Юров-
ка, Хотов, используя доты укрепрайона в рай-
оне Хотова. Командование группой армий 
«Юг» было огорошено яростным сопротивле-
нием советских войск и подумывало о приос-
тановлении наступления. Продолжавшиеся 
более месяца непрерывные атаки войск груп-
пы армий «Юг» под Киевом не достигли ре-
шающего успеха. Генеральный штурм Киева 
группой войск генерала Обстфельдера закон-
чился в конце первой половины августа пол-
ным провалом. Но в распоряжении противни-
ка по-прежнему оставались сильные, боеспо-
собные дивизии. Он только перегруппировы-
вал свои силы для нанесения ударов по флан-
гам Киевского укрепрайона. Тем не менее, в 
открытом, сражении с частями Киевского ук-
репрайона немецким войскам взять Киев не 
удалось. И только неблагоприятное положе-
ние войск Юго-Западного фронта на флангах 
заставило Ставку отдать приказ об оставлении 
города Киева. 

Массовый героизм воинов Красной Ар-
мии оказался тем фактором, который не учло 
немецкое руководство, планируя и начиная 
войну. Несмотря на очень тяжёлые условия 
начала войны, советские воины упорно сра-
жались с превосходящими силами противни-
ка. Даже в случае охвата или обхода, а неред-
ко в окружения они действовали стойко, му-
жественно и предпочитали погибнуть, но не 
сдать врагу занимаемых позиций. 

Отгремели кровопролитные бои и в Киев-
ском укреплённом районе. Доты выполнили 
своё назначение сполна. Они были защитни-
ками, и они же оставались братской могилой 
для тех, кто их защищал… Близ города и се-
годня можно увидеть приземистые, серые до-
ты и капониры. Несмотря на утраты и разру-
шения, они поражают размахом проделанных 
работ. 

Историческая правда, основанная на под-
линных свидетельствах и архивных докумен-
тах, убедительно свидетельствует, что в то су-
ровое время наряду с трагическим было много 
и героического, и об этом ни нам, ни нашим 
последующим поколениям забывать нельзя. 
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Павлик В.С. Оборона київського рубежа 

Автор статті розглядає дії 1-ї танкової групи армій «Південь» з оволодіння Києвом і від-
биттям цього наступу частинами КиУРа в період з 11 по 13 липня. Показано входження у по-
саду комендантом укріпрайону і командуючим 37-ю армією генерал-майора А.А. Власова та 
його діяльність по захисту Києва, а також створення 37-ї армії та її участь спільно з народ-
ним ополченням у серпневих бойових діях у південному і північному секторах першої смуги обо-
рони міста.  

Ключові слова: Ставка Верховного Головнокомандування, Південно-Західний фронт, група 
армій «Південь», 1-а танкова група, А.А. Власов, Київський укріпрайон, окремі батальйони, се-
ктор оборони, народне ополчення, 37-а армія. 
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Лисенко О.С., кандидат історичних наук, доцент, до-
цент кафедри підготовки офіцерів запасу НУО України, 
капітан 1 рангу у відставці (м. Київ) 

 
 

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КИЇВСЬКОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ОБОРОННОЇ ОПЕРАЦІЇ  
1941 РОКУ В ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 

 
Автор статті на підставі аналізу джерел та літератури розкриває роль і значення Ки-

ївської стратегічної оборонної операції 1941 року в історії Великої Вітчизняної війни. 
Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, значення операції, стратегічна оборонна опе-

рація,Червона армія, 1941 рік. 
 

В останнє десятиріччя публіцисти та іс-
торики відвертіше, ніж раніше ведуть розмо-
ви про причини поразок 1941 року, відобра-
жають їх тяжкі наслідки. Завдяки цьому ми 
вже багато знаємо про небувалу за масшта-
бами військово-політичну кризу, коли за ко-
роткий час, залишившись без авіації і танків, 
Червона армія була приречена на відступ. 
Проте, майже всі хто досліджує ці події, го-
ловним чином акцентують увагу на прораху-
нках та поразках радянських військ. А правда 
історії ще і в тому, що Червона армія не тіль-
ки зазнавали поразки на початку війни. Її во-

їни на окремих ділянках фронту героїчно й 
організовано оборонялися, виявляючи при 
цьому мужність і стійкість. Так було і під Ки-
євом влітку – на початку осені 1941 р., коли 
боронили столицю України. 

Взагалі роль цієї операції важко переоці-
нити. Насамперед, треба звернути увагу на те, 
що тут майже чи не вперше у війні цивільне 
населення брало активну участь в організації 
та ефективному захисті рідного міста. З пер-
вого дня війни Київ став прифронтовим. 
22 червня о 6.00 годині нацистська авіація бо-
мбила місто, його промислові підприємства. 
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Ситуація, що склалася, вимагала швидких і 
рішучих дій. У той же день міські органи 
влади прийняли рішення про приведення в 
повну бойову готовність місцеву, протипові-
тряну оборону, проведення мобілізації, ціло-
добового чергування відповідальних праців-
ників на підприємствах та установах. Були 
визначені заходи, які сприяли посиленню 
охорони оборонних об’єктів, телефонного та 
телеграфного зв’язку, організації допомоги 
пораненим, переведенню промисловості на 
воєнний лад. 

Так, фабрика Московського району міста 
вже на десятий день війни почала виробляти 
гранати. Завод “Червоний гумовик”, який ви-
готовляв санітарно-гігієнічні вироби, швидко 

перейшов на випуск прокладок для танків. 
Музичний комбінат на п’ятий день війни 
освоїв виробництво протипіхотних мін. На за-
водах ім. Лепсе та “Більшовик” здійснювався 
ремонт танків і автомашин, а на заводі №43 – 
ремонт літаків. Колектив робітників судноре-
монтного підприємства приступив до термі-
нового переобладнанім буксирів на канонер-
ські човни і разом з цим розгорнув прискорене 
будівництво бронекатерів [11]. 

Багато ще чого вироблялося в Києві для 
потреб фронту і оборони міста. Єдине, що не 
встигли виготовити, так це реактивні снаряди. 
І на це 4 серпня 1941 р. у розмові з М. Хрущо-
вим і М. Кирпоносом зауважив Й. Сталін [3, 
с.138]. 

 

 
 

Рис. 1. Карта  оборонних об’єктів Київського укріпрайону 1941 р. 
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Хід бойових дій і загроза над Києвом ви-
магали прийняття невідкладних заходів по 
приведенню в бойову готовність Київського 
укріпрайону (далі – КиУР), який був створе-
ний навколо столиці України в 1930-ті роки. 
Але після переносу в 1939 р. кордону на захід 
укріпрайон законсервували, а все устатку-
вання та озброєння дотів направили в укріп-
райони, що будувалися на новому західному 
кордоні. Деякі автори вважають, що КиУР 
напередодні війни не був відбудований ще й 

тому що, як вважав Л. Мехліс, його споруд-
жували вороги народу [8, с.231]. Лише 
24 червня командуючий військами Південно-
Західного фронту генерал-полковник М. Кир-
понос видав директиву, яка передбачала фор-
мування частин КиУРа, відбудову, устатку-
вання та озброєння, створення рубежів оборо-
ни, на будівництві яких працювали кияни. Тут 
30 червня працювало понад 50 тис., 2 липня – 
близько 160 тис., а в настуні дні – до 210 тис. 
осіб [7, с.305]. 

 

 
 

Рис. 2. Карта-схема оборони Києва і хід бойових дій у серпні-вересні 1941 р. 
 

6 липня був створений штаб оборони Ки-
єва до складу якого ввійшли представники 
міського й обласного комітетів КП(б)У, 
міськ- та облвиконкомів і військові фахівці. 
Штаб вжив заходи, які прискорювали темпи 
будівництва оборонних споруд, формування 
і бойову підготовку народного ополчення та 
посилення протиповітряної оборони міста.До 
10 липня першу смугу укріпрайону в основ-
ному привели в бойову готовність. На ділян-
ці протяжністю 30 км були викопані проти-
танкові рови і ескарпи, побудовано 750 дзо-

тів, заміновані підходи до р. Ірпінь. Сапери 
встановили 100 тис. протитанкових і протипі-
хотних мін [11]. 

Кияни допомогли воїнам озброїти доти, 
створили необхідні запаси набоїв і продоволь-
ства з тим, щоб вести довготривалу оборону 
навіть в умовах оточення. Вони створили 19 
загонів народного ополчення, які нараховува-
ли 30 тис. осіб, винищувальні батальйони та 
групи чисельністю понад 200 тис. осіб [8, 
с.332]. З найбільш підготовлених ополченців 
створювали розвідувально-диверсійні групи 
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для дій у тилу противника. Допомогу війсь-
кам Червоної армії подавали також партизан-
ські загони. На початку серпня в Київській 
області активно діяли 20 партизанських заго-
нів, у тому числі 13 загонів, сформованих у 
Києві [9, с.39]. Таким чином, очевидним є те, 
що за обмежений час міськими органами 
влади та населенням було зроблено чимало 
для оборони Києва. Друге, на що слід звер-
нути увагу, це те, що при організації оборони 
Києва, не дивлячись на її прикрі наслідки, 
був виявлений масовий героїзм і мужність 
бійців Червоної армії. Вони до кінця викона-
ли свій військовий обов’язок і тільки за нака-
зом залишили місто. 

Неабияку завзятість, уміння та відвагу 
при обороні Києва виявили воїни 5-ї армії 
генерала М. Потапова, 6-ї – генерала І. Музи-
ченка, 26-ї – генерала Ф. Костенка. На це 
вказує у своїх спогадах дуже стриманий на 
похвалу маршал Г. Жуков [5, с.277]. Контр-
удари 5-ї армії з району Коростеня в півден-
ному і 6-ї армії з під Бердичева в північному 
напрямку відігравали значну роль у відбитті 
першого удару ворога, це скувало головні 
сили групи армій “Південь” та не дало їм 
змоги зосередити зусилля на оволодінні Киє-
вом. А в цей же час у західному секторі обо-
рони частини Київського укріпрайону та 
ополченці у 4-денних напружених боях від-
били всі атаки гітлерівців і перешкодили фо-
рсуванню ними р. Ірпінь. Перша спроба во-
рога захопити Київ була відбита. 

Зустрівши рішучу відсіч у західному сек-
торі, противник спробував обійти місто з пів-
ночі і півдня. В цих боях безсмертний подвиг 
здійснили червоноармійці під командуванням 
молодшого лейтенанта Д. Шепеленка, які 
знищили 26 ворожих танків, тим самим не да-
ли можливості німцям пройти на Житомирсь-
ке шосе і зірвали їх спробу обійти Київський 
укріпрайон з північного заходу [7, с.309]. 

Ні до чого не призвели зусилля нацистів 
прорватися до Києва вздовж залізниці Фастів 
– Київ. Тут бої точилися до кінця липня, але 
вони не принесли успіху німцям. Таким чи-
ном, до 1 серпня гітлерівці не змогли форсу-
вати Дніпро у районі Києва, хоча це вони 
планували зробити ще в середині липня. 

Переконавшись у неможливості проби-
тися до Києва в західному секторі укріпрайо-
ну та зазнавши невдач у спробі обійти місто з 
півночі і півдня, противник вирішив здійсни-
ти генеральний штурм у його південному се-
кторі оборони в напрямку Юрівка – Гатне – 

Жуляни силами 9 дивізій. З 30 липня до 
10 серпня тут точилися жорстокі бої, у перебі-
гу яких ворог прорвав першу лінію укріпра-
йону і просунувся вглиб оборони до 4-х км. 
Для об’єднання зусиль усіх частин, що брали 
участь в обороні Києва, була створена 37-а 
армія під командуванням, згодом сумнозвіст-
ного генерала А. Власова, який зарекоменду-
вав себе у боях під Києвом з кращого боку. 
Створена нашвидко армія не тільки зупинила 
противника, але й відкинула його назад, роз-
громивши 3 піхотних дивізії. І це, незважаючи 
на те, що не вистачало танків, літаків та іншої 
бойової техніки [4, с.130]. 

Три невдачних спроби захопити Київ зму-
сили німецьке командування після закінчення 
Смоленської операції повернути з московсь-
кого напрямку танкову групу генерала Гудері-
ана і польову армію на південь для посилення 
наступу в районі Києва. Одночасно німці стя-
гували сили ще однієї армії південніше Кре-
менчука і перекинули туди танкову групу ге-
нерала Клейста. Вимальовувався намір ворога 
форсувати Дніпро у районі Кременчука, а по-
тім з плацдарма, створеного на лівому березі, 
кинути першу танкову групу назустріч другій, 
яка просувалась з півночі. На можливість цьо-
го ще в кінці липня на нараді у Й. Сталіна ука-
зував начальник Генерального штабу Г. Жу-
ков. Він запропонував підготувати рубіж обо-
рони на схід від Дніпра і вивести Південно-
Західний фронт на лівий берег, залишивши 
таким чином Київ німцям. Це була важка 
втрата, навіть з психологічної точки зору, то-
му що вже декілька тижнів на будинках міста 
висіли плакати: “Київ був і буде радянським”. 
До того ж, саме у ці дні Й Сталін запевнив 
представника президента США Гопкінса, що 
розраховує затримати ворога до зими там, де 
він зараз знаходиться, а також не допустити 
його в Ленінград, Москву та Київ. Саме тому 
пропозиція Г. Жукова викликала обурення у 
Сталіна і він назвав її “чепухою” [2, с.36]. 

Незважаючи на це Г. Жуков ще тричі про-
тягом серпня і вересня намагався переконати 
Й. Сталіна відвести війська генерала М. Кир-
поноса, але все було без результату. Необхід-
ність цих заходів бачили і змінивший генерала 
Г. Жукова на посаді начальника Генерального 
штабу маршал Б. Шапошников і його заступ-
ник генерал О.М. Василевський, але вони, як 
згадував потім Олександр Михайлович, не ви-
явили наполегливості у відстоюванні своєї то-
чки зору [3, с.147]. 

З іншого боку, керівництво військами Пі-
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вденно-Західного напрямку (маршал С. Бу-
дьонний) та фронтом (генерали М. Кирпонос 
і М. Хрущов) у липні-серпні постійно пере-
конували Москву в тому, що Київа вони не 
здадуть [6, с.209]. Звичайно Й. Сталін чув те, 
що хотів чути. В цьому йому допоміг і гене-
рал А. Єременко, який запевнив Ставку ВГК 
у тому, що він на чолі Брянського фронту не 
пропустить ворога в тил Південно-Західного 
фронту. Але цієї обіцянки він не виконав. 

Наприкінці серпня німці форсували 
Дніпро північніше та південніше від Києва і 
почали операцію з оточення міста. Загроза 
наростала щоденно. Ось чому командування 
напрямку і фронту, доповідаючи Ставці ВГК 
про стан справ, висловилося за негайне виве-
дення військ з київського виступу, але 
Й. Сталін на це не зважив. Він наказав як і 
раніше утримувати місто. Тим часом стано-
вище дедалі загострювалося. В тил захисни-
кам Києва і всього Південно-Західного фрон-
ту рвалися дві танкові групи з чотирьох, що 
діяли на той час на радянсько-німецькому те-
атрі воєнних дій (далі – ТВД), тобто полови-
на танкових військ противника. 

15 вересня ці танкові групи з’єдналися в 
районі Лохвиці (Полтавщина) оточивши та-
ким чином війська чотирьох радянських ар-
мій. Взагалі долю оточених армій, як ствер-
джує академік O. Самсонов, історики ретель-
но оминають. На сьогодні таких досліджень 
обмаль, ще й тому, що відсутня документа-
льна база [13, с.15]. Цей недолік не дає змоги 
ретельніше оцінити і вплив Уманської опе-
рації на оборону Києва. Існує точка зору, 
прибічники якої стверджують, що, незважа-
ючи на оточення радянських військ під Ума-
ню, 6-а та 12-а армії відповідно генералів 
П. Понедєліна та І. Музиченка надали значну 
допомогу захисникам міста на Дніпрі, відтя-
гнувши на себе майже 38 німецьких дивізій, 
протягом 20 діб. 

Радянські воїни не дали можливості на-
цистам перекинути свої сили з цієї ділянки 
фронту для генерального штурму Києва. Інші 
вважають, що на оборону Києва негативно 
вплинуло оточення радянських військ під 
Уманню і це в цілому погіршило оперативну 
обстановку на південно-західному напрямку. 
Проте, як би там не було, а на сьогодні підра-
ховано, що під Уманю загинуло понад 18 тис., 
і потрапило в полон від 65 до 103 тис. радян-
ських солдатів та офіцерів [4; 8, с.332; 12, 
с.135]. 

16 вересня до штабу Південно-Західного 
фронту прибув начальник оперативного уп-
равління цього напрямку І. Баграмян з нака-
зом маршала О. Тимошенка залишити Київ і 
виводити війська з оточення. Дві доби генерал 
М. Кирпонос вагався, побоюючись приймати 
рішення про відхід, яке суперечило вказівці 
Й. Сталіна. І його нерішучість можна зрозумі-
ти: адже незадовго до того був розстріляний за 
звинувачення у зраді його колега – командую-
чий Західним фронтом генерал армії Д. Пав-
лов [10, с.259]. Тільки 17 вересня Ставка ВГК 
дозволила залишити Київ. Спроби військ 
фронту організовано вийти з оточення не дали 
позитивних результатів. Тільки окремі групи 
змогли пробитися на схід. У полон під Києвом 
потрапило понад 600 тис. солдатів та офіцерів 
[8, с.333]. 20 вересня в бою при спробі вийти з 
оточення біля урочища Шумейкове (Полтав-
щина) загинули командуючий фронтом гене-
рал-полковник М. Кирпонос, начальник шта-
бу фронту генерал-лейтенант В. Тупіков та 
член Військової ради М. Бурмистенко. Про це, 
як свідчить маршал І. Баграмян, стало відомо 
вже після визволення цих районів, зі слів міс-
цевих жителів [1, с.337-338]. 

Таким чином, героїчна оборона Києва ма-
ла величезне воєнно-стратегічне і політичне 
значення. По-перше, оборона Києва була од-
нією з важливих оборонних операцій Великої: 
Вітчизняної війни. Вона тривала 2,5 місяці, 
проводилася на великій території – понад 
300 км по фронту і майже 600 км – у глибину. 
Тривала і завзята боротьба радянських військ 
під Києвом, яка відіграла духе важливу роль у 
зриві гітлерівського плану “блискавичної” вій-
ни. Під Києвом німці залишила понад 100 тис. 
солдатів і офіцерів убитими. По-друге, вико-
ристання значної частини сил групи армій 
“Центр”, які були зосереджені на московсько-
му напрямку, для завдання удару у фланг Пів-
денно-Західного фронту, суттєво затримало на-
ступ нацистів на Москву. По-третє, викорис-
тання військ групи армій “Центр” під Києвом 
дозволило радянському керівництву зосереди-
ти на західному напрямку значні стратегічні 
резерви, створити глибокоешелоновану обо-
рону, що мало величезне значення для успіш-
ного проведення Московської битви. 

Отже, героїчний приклад киян і воїнів Пі-
вденно-Західного фронту, як і захисників 
Одеси, Севастополя та інших міст, зміцнював 
упевненість радянських людей у тому, що за-
клятий ворог згодом буде розгромлений. 
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ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ СПЕЦПРОПАГАНДИ 
ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ВІЙСЬКА ПРОТИВНИКА У 1941−1945 РОКАХ 

 
Автор статті в історичній ретроспективі проаналізував ефективність інформаційно-

психологічного впливу на особовий склад військ противника за результатами спеціальної про-
паганди Червоної Армії у 1941–1945 роках. 

Ключові слова: агітація, спеціальна пропаганда, інформаційно-психологічний вплив, мо-
рально-психологічний стан, інформаційна боротьба.  
 

Усім відомий вислів “Хто володіє інфо-
рмацією, той володіє світом”, в умовах про-
цесу світової інформатизації набув ще біль-
шої актуальності. А в епоху глобалізації за-
гострилася боротьба за ресурси, насамперед 
– природні та людські. Країни з найбільшим 
у світі населенням – Китай та Індія, в яких 
проживає третина землян, повністю залежать 
від харчового (продовольчого) забезпечення.  

Україна володіє до 60% чорноземів Зем-
лі, що розташовані у найсприятливіших клі-
матичних умовах і які обробляються най-
кращими хліборобами. Решту чорноземів 
світу у Росії, Канаді, США, Аргентині, Бра-
зилії та інших країнах обробляють також ет-
нічні українці та їх нащадки. Унікальність 
геостратегічного положення України – у її 
вигідному географічному, стратегічному, 
кліматичному та транспортно-економічному 
розташуванні. Географічний центр Європи 

розташований в Україні. За площею у 
603,7 тис. кв. км наша держава є найбільшою 
за територією суто європейською країною.  

Із прадавніх часів наші землі називають 
“хартленд” тобто серцевина, середина землі. 
Серединна, центральна земля, яка урізана, 
украяна з усіх боків, є сутністю походження 
самої назви Україна. Центральна, вкраяна, об-
краяна, окраяна з боків, а не якась окраїна, яку 
вигадали московські царі, ось у чому етимоло-
гія, морфологія і гносеологія походження на-
зви “Окраяна”, “Вкраяна”, “Украяна” – Украї-
на. Хто володіє серцем землі – “хартлендом” – 
Україною, той контролює усю Євразію. Саме 
тому на нашій землі було так багато завойов-
ників: кіммерійці, скіфи, перси, сармати, обри 
(авари), греки (візантійці), римляни, готи, гу-
ни, печеніги, хазари, варяги, венеційці, генуе-
зці, угри, монголи, татари (кримські, ногайсь-
кі), литовці, ляхи, турки, лівонці-“мечоносці”, 
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тевтонці-“хрестоносці”, австрійці, росіяни 
(московити), шведи, французи, англійці, сар-
динці, угорці, румуни, німці.  

Усі світові війни починалися та велися у 
Європі за ресурси, в основному, України. У 
Першій світовій війні найінтенсивніші бойові 
дії велися за Україну, центральна частина 
якої (центр Європи) багаторазово переходила 
від Австро-Угорської до Російської імперії, 
після розвалу яких Україна опинилася розде-
ртою між усіма сусідами: Росією, Білоруссю, 
Литвою, Польщею, Чехословаччиною, Уго-
рщиною і Румунією.  

Найкровопролитніші бойові дії Другої 
світової війни (окрім Підмосков’я і Сталін-
граду) також велися за етнічні українські зе-
млі. Це і найбільша танкова битва усіх часів і 
народів у трикутнику: Броди – Рівне – Луцьк 
(з 23 по 30 червня 1941 р.), це і героїчно-
драматичні оборони міст-героїв: Києва, Оде-
си, Севастополя та Керчі, виснажливі обо-
ронні та наступальні операції за Харків, За-
поріжжя, Київ, Севастополь, Тернопіль, а та-
кож Корсунь-Шевченківська і Львівсько-
Сандомирська та інші наступальні операції, 
битви тощо. Що ж стосується експлуатації 
людських ресурсів, то з 2,8 млн остарбайте-
рів із Радянського Союзу, майже 2,3 млн бу-
ли вивезені до ІІІ-го Рейху німецькими наці-
онал-соціалістами саме з України.  

Радянський Союз і весь військово-полі-
тичний блок з дев’яти соціалістичних країн – 
“Варшавський договір” був знищений унас-
лідок, так званої “холодної” (Третьої світо-
вої) війни, яка мала латентний (прихований) 
характер. Цю війну ніхто офіційно диплома-
тичними нотами не оголошував, тому вона 
лишилася прихованою від масової свідомості 
людей. Хоча напівофіційно про її початок 
оголосив колишній прем’єр-міністр Велико-
британії У. Черчілль у присутності президен-
та США в університеті американського міста 
Фултон у березні 1946 року. Тому “холодна” 
війна офіційно завершилася розвалом СРСР 
влітку 1991 року із крахом так званого 
“ГКЧП” [1]. 

Одне з ключових питань перших світо-
вих війн – приналежність або незалежність 
України вирішується під час Четвертої світо-
вої інформаційно-психологічної війни, яка 
розпочалася з 24 серпня 1991 р. і триває до-
нині. Ми тепер стали свідками жорсткої ін-
формаційно-психологічної боротьби за при-
родні та людські ресурси України між Євро-
союзом і Росією (Митним союзом).  

Реформування Збройних Сил України 
(далі – ЗС України) в умовах інформаційного 
суспільства вимагає посиленої уваги інформа-
ційно-психологічному впливу (далі – ІПВ) на 
соціальні об’єкти. Цей напрям став ще більш 
актуальним після недавніх подій у країнах 
Близького Сходу і Північної Африки (Єгипті, 
Алжирі, Марокко, Тунісі, Ємені, Лівії, Сирії та 
ін.), відомих як “арабська весна” [2]. 

Релевантність для військовослужбовців як 
об’єктів і суб’єктів ІПВ для досягнення пере-
ваги над противником у бою очевидна. Оскі-
льки усе нове є забуте старе, то пропонується 
розглянути поєднання форм і методів зброй-
ної боротьби з ІПВ на ворожі війська та уза-
гальнення досвіду спецпропаганди (далі – 
СпП) Червоної армії для ЗС України [3]. 

Вивчення ІПВ СпП у роботах таких авто-
рів, як Вєдєнєєв Д.В., Вилко В.М., Жарков 
Я.М., Почепцов Г.Г., Рось А.О., Толубко В.Б., 
Чайковський А.С., показує, що цей спеціаль-
ний комплексний ІПВ був одним із основних 
факторів успіху в бою (операції, битві, кампа-
нії) як складових воєнних дій [3–4, 6, 8, 9, 11]. 

Пропаганда завжди є засобом конкретної 
політики, а як процес – поширенням поглядів, 
ідей та ідеології. Головними інструментами 
пропаганди є засоби масової інформації (далі 
– ЗМІ) та комунікації. Пропаганда є система-
тичними і цілеспрямованими заходами фор-
мування потрібного сприйняття, маніпулю-
вання свідомістю для спрямовування поведін-
ки людей у необхідний для пропагандиста на-
прям. СпП є складовою пропаганди, яка спря-
мована на особовий склад військ противника з 
метою їх деморалізації. СпП впливала на во-
рога словом з метою тиснути психічно, підси-
лювати відчуття песимізму, відчаю, невпевне-
ності, поглиблювати настрої поразки, змусити 
солдат ворога сумніватись у доцільності спро-
тиву, а тому – здаватися у полон. Одним із го-
ловних завдань СпП на війни був підрив бо-
йового духу противника з одночасним пере-
конанням солдатів ворога у необхідності зда-
ватися у полон, або дезертирувати, тобто по-
кинути військо [4].  

Відділення СпП Червоної армії на перед-
ньому краю використовували наступні техні-
чні засоби усної та звукової пропаганди: жер-
стяні рупори, окопні звукомовні установки, 
пересувні гучномовні установки (на машинах, 
танках, літаках), відео-звукові (аудіо-візу-
альні, або як зараз кажуть – мультимедійні за-
соби): кінопересувні установки (кінопересув-
ки) та прожектори, зображення із яких проек-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 51 

тувалося в якості екрану на тумани та хмари 
над позиціями ворога, грамофонні записи на 
платівках, радіостанції усіх типів, а також – 
друкованої: листівки, брошури, відкритки, 
перепустки у полон, солдатські листи, агіт-
плакати, гасла, щити, транспаранти, фото-
графії, замасковані видання (підробки під га-
зети, накази та інші офіційні документи про-
тивника), написи на стінах і дахах будівель, 
на узвищах, схилах [5, арк.206–212б]. 

Для доставки друкованої і усної пропа-
ганди використовувалися: відпущені полоне-
ні, заслані агенти, мінометні агітміни, повіт-
ряні кулі та змії, аеростати, сплавні за течією 
плоти, підкідні та розклеєні розвідниками і 
підпільниками агітматеріали, розкидані з лі-
таків, запущені з рогаток, арбалетів і луків, 
гучно- і радіомовлення. 

Достатньо ефективним способом поши-
рення ІПВ було комбіноване застосування лі-
таків По-2, які вночі, набравши висоту, вими-
кали мотор і плануючи, включали гучномовну 
установку та розкидали листівки над окопами 
ворога. Німці називали їх спочатку “голос ан-
гела”, а згодом – “розмовляючий літак” [6]. 

Одним із способів СпП була звукомовна, 
або гучномовна агітація. У початковий пері-
од війни вона носила суцільно усний харак-
тер, проводилася спецпропагандистом, який 
вільно володів мовою ворога. Матеріали для 
такої агітаційно-пропагандистської роботи 
надавав 7-й відділ (спецпропаганди) Голо-
вного політичного управління (далі – ГПУ) 
Червоної армії, а також постачала здебільшо-
го військова, рідше агентурна розвідка, пар-
тизани та підпільники, також використовува-
лися відомості з відкритих ЗМІ противника – 
газет, журналів, радіо, кінофільмів. Наймасо-
вішим і дієвим засобом був звичайний мега-
фон із бляхи, чи просто зроблений із пожеж-
ного відра чи будь-якого конуса. З літа 1943 
року у війська надійшла окопна звукомовна 
установка (далі – ОЗУ), що дозволяла підси-
лити голос пропагандиста на відстані до 500 
метрів. 

Більшість передач велися на передових 
позиціях вночі з настанням тиші. Віщання 
велося з різних укриттів: бліндажів, окопів, 
землянок, підвалів, вирв від снарядів і бомб 
тощо. У відповідь на такі передачі німці час-
то відповідали вогнем, але іноді слухали та 
навіть просили повторити. Під час передач 
використовували патефони з платівками (ви-
ступи німецьких полонених і музика), наді-
сланими ГПУ РСЧА. Німецький солдат був 

стійким у бою, але дуже сентиментальним 
між боями, що вдало використала радянська 
СпП. З метою привернення уваги перед ви-
ступами спецпропагандистів, транслювалися 
німецькі пісні: модна тоді грайлива пісня Шу-
берта “Чудова мирошниця”. Особлива увага і 
тиша наставала, коли грала “Колискова” Мо-
царта. Після музичного “вступу” на передовій 
зазвичай наставала ідеальна тиша, під час якої 
радянська СпП посилено “промивала мізки” 
уже морально рослабленим солдатам Вермах-
ту. Основу матеріалів СпП складали зведення 
“Совінформбюро” про перемоги Червоної ар-
мії. Спецпропагандисти “тиснули” на психіку 
кожного німецького солдата тим, що доводи-
ли невідворотність поразки ІІІ-го Рейху і єди-
ним засобом врятувати себе та повернутися 
після війни до своїх родин є добровільна здача 
у полон. Особливо вдало використовували ін-
формаційний голод, тобто факти, про які Мі-
ністерство пропаганди Геббельса замовчува-
ло, або не давало повної інформації. Так, на-
приклад, потужним впливом на психіку вояків 
ІІІ-го Рейху стали відомості про “парад” 17 
червня 1944 р. 57 тис. полонених німців під 
конвоєм у Москві [7, арк.580–581]. 

Одночасно з ідеологічним розвитком змі-
сту СпП йшов технічний прогрес її засобів. 
Так, надійшли на озброєння спеціально змон-
товані на автомобільному шасі звукомовні 
установки. Такі машини СпП, що називалися 
“звуковкою”, обладнали звукопідсилюючою 
апаратурою, що монтувалася на шасі автомо-
біля ЗІС-5. 

Під час війни було проведено понад 1 млн 
усних передач для особового складу Вермахту 
і армій сателітів Німеччини – Фінляндії, Італії, 
Румунії, Болгарії, Угорщини та “Русской 
Освободительной Армии” генерала А. Власо-
ва їх рідними мовами. 

Починаючи з 1942 р. стали більш ширше 
застосовувати радіо, що дозволило вести все-
погодну і безперервну психологічну війну в 
ефірі, без обмежень територій і часу. Ефіром 
СпП доносила інформацію прямо в окопи, у 
танки, літаки, на командні пункти та інші 
об’єкти противника, де були рації чи радіо-
приймачі. Радіо здатне не лише об’єднати у 
короткий час мільйони людей в один колектив 
слухачів, а й систематично впливати на їх сві-
домість. Разом з передачею новин, йшли огля-
ди-радіокоментарі розпоряджень Вермахту та 
союзних німцям військ щодо їх втрат і пора-
зок [8]. 

Новий метод синхронного радіомовлення 
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на частотах Рейху, дозволяв втручатися без-
посередньо у передачі німецького радіо. Ра-
діослухачі у Німеччині, німецьких танках і 
окопах несподівано під час передачі своїх но-
вин могли почути схвильований вигук “Брех-
ня!”. Потім передавали “правдиве повідом-
лення” про ту чи іншу подію, при цьому часто 
імітувався голос Гітлера чи Геббельса [9]. 

Одночасно з переломом стратегічного 
ходу війни відбувся психологічний перево-
рот у свідомості солдатів і офіцерів против-
ника. Радянській СпП завдяки розвідці вда-
лося успішно провести спеціальну операцію, 
спрямовану на розкол єдності німецьких 
військ і їх союзників – румун. Використавши 
інформдонесення розвідки про бійку між ні-
мецькими та румунськими вояками на побу-
товому грунті у їдальні, радянська СпП по-
силила антинімецьку пропаганду серед ру-
мунських військ. Ця операція була настільки 
вдалою, що ще до повного оточення і закін-
чення сталінградської битви, першими поба-
жали здатися у полон румунські війська. Про 
це заявив, перейшовший лінію фронту, 
ад’ютант командира румунської дивізії. Сам 
командир дивізії генерал Дмитрієску при зу-
стрічі з радянськими парламентерами не при-
ховував своєї радості, що для нього війна вже 
скінчилася і він залишився живим. Генерал 
повідомив, що його солдати і офіцери вже 
давно хотіли здатися у полон, але боялися, 
що німці, які завжди знаходилися позаду ру-
мунських полків, будуть стріляти їм у спину.  

Не дивлячись на те, що кільце оточення 
стискалося усе щільніше, гітлерівці продов-
жували чинити активний спротив. Тому була 
проведена вдала спеціальна операція ІПВ на 
осіб, які приймають рішення, безпосередньо 
на німецького командарма у Сталінграді. Не-
вдовзі від полонених дізналися, що у центрі 
Сталінграду в будівлі універмагу дислокова-
ний штаб 6-ї армії з самим командувачем ге-
нерал-полковником Фрідріхом фон Паулю-
сом, який не евакуювався літаком, а залишив-
ся зі своїми солдатами. Він 30 січня 1943 р., 
усього за декілька годин до переговорів з ра-
дянським командуванням, надіслав Гітлеру 
таку телеграму: “Шоста армія вірна присязі 
Німеччині, усвідомлює свою високу відпові-
дальність і військову задачу до останньої лю-
дини та останнього патрону утримує позиції 
за фюрера і батьківщину”. У відповідь Гітлер 
телеграмою повідомив, що генерал-полков-
нику фон Паулюсу присвоєно звання генерал-
фельдмаршала, а фельдмаршали у полон не 

здаються. Оскільки дійсно за всю історію не 
було жодного випадку здачі фельдмаршала у 
полон, фон Паулюс зрозумівши, що це наказ на 
самогубство, сказав, що не надасть Гітлеру та-
кої нагоди звалити усю провину за програш 
Сталінградської битви на мертвого командува-
ча. Паулюс із двома своїми заступниками при-
йняли рішення капітулювати. Того ж дня Пау-
люс зі своїм штабом і військами здався у по-
лон.  

У подальшому, радянське командування 
вирішило використати високопосадового вій-
ськовополоненого у пропагандистських цілях. 
Спочатку Паулюс відмовився вступити до 
прокомуністичних організацій – Союз німець-
ких офіцерів і комітет “Вільна Німеччина”, які 
проводили антифашистську пропаганду серед 
військовополонених і на фронті, закликаючи 
німців виступити проти Гітлера. Фельдмар-
шал вважав, що офіцери не мають займатися 
політикою. Але весною 1944 року радянська 
розвідка повідомила фон Паулюсу про заги-
бель в Італії сина Фрідріха, смерть якого шо-
кувала фельдмаршала. Паулюс і раніше за-
мислювався, заради чого поклав сотні тисяч 
своїх солдатів… Остаточно він змінив свої по-
гляди після невдалого замаху німецьких ста-
рших і вищих офіцерів на життя А. Гітлера, 
20 липня 1944 р. у бункері фюрера – “Вольф-
шанц” (“Вовче лігво”), коли бомба лише кон-
тузила Гітлера. Після страти через повішення 
змовників – його добрих знайомих і друзів: 
полковника Штауффенберга, фельдмаршала 
фон Віцлебена і генерал-полковника Хепнера, 
Паулюс відкрито порвав зв’язки із Гітлером. 

Невдовзі радянська розвідка доставила 
Паулюсу із Берліна (!) лист його дружини – 
румунки Констанції, в якому вона засуджува-
ла націонал-соціалістичний режим. У той же 
день усю родину Паулюса – дружину, сина 
(капітана вермахту), дочку, невістку і онука 
арештували гестапівці, які вимагали, щоб 
дружина зреклася Паулюса. За відмову зрек-
тися чоловіка вона разом із рідними потрапи-
ла у концтабір Бухенвальд, потім – Дахау, зві-
дки їх звільнили американці.  

Паулюс аж до кінця війни виступав по ра-
діо із закликами до німецької армії повернути 
зброю проти Гітлера. У 1946 р. Паулюс був 
свідком на Нюрнбергському суді, чим викли-
кав шалену лють підсудних. 

Дружина Паулюса, з підірваним концта-
борами здоров’ям померла в 1949 р. Й. Ста-
лін хоч і не віддав Паулюса з деякими іншими 
німецькими генералами, які погодилися на 
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участь у антигітлерівському русі, під суд 
Нюрнберга, але й у Німеччину (далі – НДР) 
їх не відпускав, хоча дозволяв передавати від 
їх рідних посилки. Паулюса він поселив на 
підмосковній дачі, де були ад’ютант, кухар і 
лікар. У Паулюса загострилася хвороба шлу-
нку і депресія, його лікували в Ялті. Як за-
значав генерал-майор І. Ласкін у книзі “На 
шляху до перелому”: “Лише через півроку 
після смерті Сталіна, аж у жовтні 1953 року 
Паулюса під почесним конвоєм відправили у 
НДР в Дрезден на спеціальну віллу. У Дрез-
дені він був призначений начальником війсь-
ково-історичного центру і читав лекції в учи-
лищі народної поліції – зародку Національної 
Німецької Армії, де першого лютого 1957 
року Паулюс помер” [10, арк.27]. 

Для підсилення ІПВ після Сталінградсь-
кої битви у радіопрограмах СпП стали опри-
люднювати великі списки полонених і зачи-
тувати їх листи рідним і близьким у Рейх, з 
викриттям усіх негативних причин та наслід-
ків військових поразок, які стали справж-
ньою “війною нервів” [11]. 

Дієвим засобом швидкої і точної достав-
ки на позиції противника листівок з 1943 ро-
ку стали агітаційні міни 82-мм калібру. Ефе-
ктивна дальність мінометного залистовуван-
ня складала до 1 км, на цій відстані на висоті 
спрацьовував спеціальний підривач, що ви-
штовхував щільно складені листівки із кор-
пусу міни прямо над позиціями ворога. До-
ставкою листівок на більш віддалені позиції 
займалися легкі нічні бомбардувальники  
Пе-2. До розповсюдження газет, брошур і 
листівок у розташуванні ще більш віддале-
них військ і у ворожому тилу залучалися вій-
ськові розвідники, партизани, підпільники та 
місцеве населення [12, арк.580–581]. 

Агітлистівки постачалися у великій кіль-
кості з ГПУ РСЧА. Німці були вражені їх ін-
формаційним змістом та відмінною якістю. 
Листівки, газети та брошури були добре ілю-
стровані, на високоякісному папері, виготов-
лялися видавництвом “Фронт ілюстріте”, яке 
видавало їх спеціально для німецьких поло-
нених і вояків Вермахту. Широко вживалися 
різні фотомонтажі та фотосерії. Для операти-
вності та актуальності спецпропагандисти у 
військах на друкарських машинках з німець-
ким шрифтом додруковували на листівки з 
ГПУ РСЧА свій текст з реальними прізви-
щами, військовими званнями, посадами нім-
ців, їх втрати загиблими і полоненими на сво-
їй ділянці фронту тощо [13]. 

За війну було видано і розсповсюджено 
понад 20 тис. назв різних видів пропагандист-
ських друкованих матеріалів 20-а мовами (зде-
більшого – німецькою) накладом понад 2,7 
млрд примірників (у т. ч. 100 млн – газет, 10,2 
млн – брошур), для яких виділялися найкращі 
папір, фарби та типографське обладнання. 7-й 
відділ ГПУ РСЧА з жовтня 1941 р. видавав га-
зети “Фраєс Ворт” (“Вільне слово”) і “Фронт 
ілюстріте”. Органи СпП залучали полонених 
до друкованої, усної та радіопропаганди з ви-
користанням їх персональних звернень до сво-
їх недавніх співслужбовців і членів своїх ро-
дин. Крім того, радіопропаганда провадилася і 
через військові радіостанції [14]. 

Націонал-соціалістичний німецький за-
критий ідеологічний журнал “Що нами ру-
хає”, писав: “Якщо пропаганда і агітація вже 
давно були найнебезпечнішою зброєю біль-
шовизму, то тепер вони у тисячу разів небез-
печніші, тому що їх дія поширена не лише у 
галузі ідеологічній, …, але й перетворена у 
динамічну силу. Тому було б не правильно 
відмахнутися від радянської агітації і спросту-
вати її успіх” [15]. 

Командувач 4-ю армією Вермахту, у жовт-
ні 1943 року писав про СпП РСЧА: “Неможли-
во, однак, недооцінювати значення та небезпе-
ку ворожої пропаганди, яка працює із постійно 
зростаючою інтенсивністю, застосовуючи при 
цьому все нові і нові методи” [15]. 

Німецький генерал Г. Гудеріан писав: 
“Головне – це … сила ідей, яка забезпечує ра-
дянській системі симпатії широких неімущих 
мас, забезпечує навіть у тяжкі часи, коли успіх 
стає сумнівним” [16]. 

У період Великої Вітчизняної війни 
пройшли практичну апробацію найбільш дієві 
способи, форми, методи, зміст і засоби інфор-
маційно-психологічного впливу спецпропага-
нди Червоної армії на особовий склад військ і 
населення противника. 

Таким чином, врахування величезного 
практичного досвіду спецпропаганди Червоної 
армії у Великій Вітчизняної війни є важливим 
фактором розвитку Збройних Сил України, 
морально-психологічного забезпечення їх дія-
льності та стійкості морально-психологічного 
стану воїнів України у сучасних умовах масо-
ваної, тотальної, навіть, глобальної маніпуляції 
свідомістю людей засобами інформаційно-
психологічного впливу, переважно через засо-
би масової інформації та комунікації. Тому в 
сучасних умовах проведення інформаційно-
психологічних операцій першочергового зна-
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чення набувають заходи комплексної інфор-
маційно-психологічної протидії деструктив-
ним впливам на особовий склад Збройних 
Сил і населення України. Виходячи з вищеза-
значеного, поширення інформаційно-психо-
логічного впливу в сучасних умовах відбува-

ється комплексно: через засоби масової інфор-
мації та комунікації, через безпосередні особи-
стісні зв’язки між людьми, на перший план ви-
ходять засоби індивідуального інформаційно-
психологічного впливу. 
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Війна вимагала перебудувати систему 
підготовки кадрів у військових і військово-
політичних навчальних закладах (далі – 
ВПНЗ). Відбувся достроковий випуск курса-
нтів і слухачів, переглянуто навчальні про-

грами, при академіях і училищах створена 
широка мережа різних курсів. Стислі терміни 
навчання ущільнили розпорядок дня курсантів 
і слухачів. Викладачі та весь особовий склад 
військових навчальних закладів (далі – ВНЗ) 
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докладали всіх сил для того, щоб для армії і 
флоту швидко готувати грамотних у військо-
вому і політичному відношенні командирів і 
політпрацівників, здатних зі знанням справи 
керувати військами в бою. 

У 1941–1942 роках ВПНЗ нерідко були 
вимушені припиняти заняття і в повному 
складі виступати на фронт. Масовий героїзм 
у бою був характерною рисою слухачів і кур-
сантів військово-політичних училищ (далі – 
ВПУ). На деякі ВПНЗ у той час покладалося 
також формування частин і з’єднань Черво-
ної Армії. У зв’язку з цим частину курсантів 
спрямувала в формовані сполуки як рядових. 
Так, у липні 1942 року за рішенням Ставки 
Верховного Головнокомандування (далі – 
Ставка ВГК) з 16 військово-політичних учи-
лищ у знов сформовані частини було направ-
лено 4500 курсантів [9, с.185].  

На роботі багатьох навчальних закладів 
важко позначилася передислокація, пов’я-
зана з відходом частин Червоної Армії в глиб 
країни. У 1941 р. у тилові райони країни пе-
редислокувалося понад 1/4 усіх військово-
політичних навчальних закладах. Їм доводи-
лося заново створювати навчальні кабінети, 
класи, стрільбища та ін.  

З перших днів війни за рішенням Цент-
рального Комітету партії була розширена 
мережа військово-політичних навчальних за-
кладів і збільшено кількість слухачів. Відпо-
відно до рішення ЦК ВКП(б) від 27 липня 
1941 р. Московські і Ленінградські ленінські 
курси при ЦК ВКП(б) були передані у підпо-
рядкування Наркомату оборони і на їх базі 
створено військово-політичні курси при Вій-
ськово-політичній академії імені В.І. Леніна і 
Московському військово-політичному учи-
лищі імені В.І. Леніна. Разом з тим, Наркома-
ту оборони передали курси військової підго-
товки та перепідготовки керівних працівни-
ків партійних комітетів, реорганізовані зго-
дом у тримісячні курси з підготовки серед-
нього політскладу. Резерв політскладу пер-
шої черги для наземних і військово-повіт-
ряних частин і з’єднань готувався на двомі-
сячних курсах, створених при академіях, ку-
рсах і школах. На цих же курсах йшла підго-
товка членів військових рад та начальників 
політвідділів армій, комісарів дивізій і авіа-
полків. Військово-політичні навчальні закла-
ди створювалися також при фронтах, флотах 
і арміях. Щоб повніше використовувати мо-
жливості фронтів і флотів і більш оперативно 
задовольняти потреби частин і з’єднань у по-

літскладі, в 1942 р. у політуправління фронтів 
передали 14 військово-політичних училищ з 
розформованих військових округів [1, с.68]. 
Крім того, створювалися фронтові і флотські 
курси удосконалення політскладу, а також 
фронтові, флотські та армійські курси молод-
ших політруків. Термін навчання на курсах 
встановлювався 2–3 місяці, а на деяких – лише 
місяць.  

На початок 1942 р. у Червоній Армії діяли 
десятки ВПНЗ, не рахуючи курсів молодших 
політруків при багатьох арміях. З яких 14 на-
вчальних закладів здійснювали підготовку та 
перепідготовку політпрацівників вищої та 
старшої категорії. У Військово-Морському 
Флоті ця робота проводилася на вищих війсь-
ково-політичних курсах, на військово-полі-
тичних курсах флотів і при військово-морсь-
кому політичному училищі, політпрацівників 
середньої ланки для армії і флоту випускали 
відповідні військово-політичні училища і кур-
си.  

Перехід на скорочені терміни навчання і 
розширення мережі ВПНЗ дали змогу в перші 
місяці війни здійснити підготовку значної час-
тини політскладу запасу та підготувати велику 
кількість нових політпрацівників. З початку 
війни по січень 1942 року військово-політичні 
навчальні заклади випустили десятки тисяч 
політпрацівників [4, с.76].  

У 1942 р., враховуючи втрати, яких зазна-
ли радянські війська в оборонних боях, а та-
кож майбутні серйозні битви, Центральний 
Комітет партії поставив перед Наркоматом 
оборони і Головним політуправлінням Черво-
ної Армії завдання – посилити підготовку но-
вих резервів. З метою забезпечення потреб 
фронту кадрами політскладу і створити необ-
хідний резерв, було організовано додатково 
шість двомісячних курсів середнього та стар-
шого політскладу. У зв’язку із зростаючим 
значенням у війні авіації, артилерії, бронетан-
кових та інших військ значно зросли і потреби 
в політроботі цих родів військ. Для їх підгото-
вки при артилерійських, мінометних і танко-
вих училищах було створено 12 курсів серед-
ньої та старшої ланки. У результаті проведе-
них заходів вже у першому півріччі 1942 р. 
вдалося накопичити резерви політскладу [4, 
с.79]. Це дозволило збільшити терміни на-
вчання в деяких військово-політичних навча-
льних закладах. 

У зв’язку зі скасуванням інституту війсь-
кових комісарів і введенням інституту заступ-
ників командирів з політичної частини, вста-
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новленням єдиних військових звань і переве-
денням значної кількості політпрацівників на 
командну роботу постали нові завдання у 
підготовці політскладу. Щоб підвищити 
якість цієї роботи, в листопаді 1942 р. ВПНЗ 
у військових округах реорганізовали. Так, 
замість чотирьох військово-політичних на-
вчальних закладів, що діяли в кожному окру-
зі, створили два: Окружне військово-полі-
тичне училище і Курси підготовки та пере-
підготовки середнього політскладу. Причому 
штатна чисельність змінного складу обох на-
вчальних закладів була майже така ж, як і в 
колишніх чотирьох. Подібне укрупнення на-
вчальних закладів проводилося і у фронтах. 
У Військово-Морському Флоті також пере-
глянули систему підготовки та перепідготов-
ки політскладу. Військово-морське політичне 
училище перейшло на трирічний термін на-
вчання, де готували заступників командирів з 
політчастини бойових частин, кораблів, ба-
тарей і пропагандистів. На флотах були ство-
рені військово-політичні курси для перепід-
готовки заступників командирів з політичної 
частини кораблів, частин і підрозділів, які не 
мали військово-політичної освіти. На поча-
ток 1943 р. мережа ВПНЗ збільшилася на 8 
одиниць, а штатна чисельність змінного 
складу в них зросла на 5139 осіб [8, с.301]. 
Зменшилась кількість загальновійськових 
військово-політич-них училищ, замість яких 
сформували артилерійські, танкові і міноме-
тні військово-політичні навчальні заклади.  

У ряді фронтів при політвідділах армій 
створювалися курси для підготовки серед-
нього політскладу. Для навчання на цих кур-
сах направляли комуністів – червоноармійців 
і молодших командирів, які добре проявили 
себе в боях. У 1943 році такі курси існували в 
32 арміях. Термін навчання на них установ-
лювався військовими радами армій і не пере-
вищував 1–2 місяці. Так, наприклад, на кур-
сах політскладу 30-ї армії Калінінського фро-
нту в червні 1942 р. навчалися 150 осіб, з 
яких 104 молодші командири. Половину кур-
сантів складали парторги або комсорг рот. 
Місцеві партійні організації направили на 
навчання багатьох комуністів у середні вій-
ськово-політичні навчальні заклади. Так, з 
початку війни до січня 1942 р. вони направи-
ли на навчання десятки тисяч людей. Харак-
терно, що за цей час із частин, що діяли на 
фронті, на навчання не направили жодної 
людини. У 1942 році становище дещо зміни-
лося. У військово-політичні навчальні закла-

ди стали направляти фронтовиків, але їх було 
ще мало – близько 50%. 

За 1942 рік військово-політичні навчальні 
заклади підготували десятки тисяч політпра-
цівників, з яких 1299 – вищої і старшої кате-
горії [7]. Це дало можливість укомплектувати 
діючу армію політскладу в період запеклих 
боїв на Дону і Волзі, на Північному Кавказі та 
інших фронтах і, разом з тим, накопичити не-
обхідні резерви для нових формувань. 

У комплектуванні ВПНЗ були й певні не-
доліки. Так, у деяких округах і фронтах не 
приділяли належної уваги відбору кандидатів. 
Були випадки, коли на навчання надсилали 
людей з недостатньою освітою, без партійних 
документів. Терміни відбору та відрядження 
кандидатів іноді затримувалися, через що 
комплектуваня навчальних груп затягувалося, 
а навчання починалося із запізненням. Голо-
вне політуправління зажадало від військових 
рад фронтів та округів ліквідувати ці недоліки. 
Січневий і квітневий набори 1943 р. у середні 
військово-політичні навчальні заклади прой-
шли організованіше. Більшість відібраних ка-
ндидатів у курсанти прийшли з фронтових ча-
стин, а кількість призваних із запасу різко зни-
зилося. Комплектування військово-політич-
них училищ комуністами, які служили в час-
тинах діючої армії і мали бойовий досвід, 
сприяло підвищенню якості підготовки полі-
тпрацівників. 

У травні 1943 р. у зв’язку зі скасуванням 
інституту заступників командирів по політич-
ній частині в ротах і їм рівних підрозділах, 
скороченням і об’єднанням деяких посад по-
літпрацівників і реорганізацією структури 
партійних і комсомольських організацій була 
перебудована система підготовки політпраці-
вників у ВПНЗ: Військово-політичну акаде-
мію імені В.І. Леніна реорганізовали у Вищі 
всеармійські військово-політичні курси Голо-
вного політуправління Червоної Армії з тер-
міном навчання один рік; розформували 42 
всеармійських, 17 окружних і 14 фронтових 
військово-політичних училищ і курсів. Після 
реорганізації залишилося 43 військово-полі-
тичні навчальні заклади, в т. ч. 13 фронтових і 
6 окружних курсів і військово-політичних 
училищ, а чисельність курсантів і слухачів у 
них зменшилася більше ніж удвічі [2, с.124].  

У травні 1943 р. при реорганізації навча-
льних закладів в округах і фронтах залишили 
по одному військово-політичному навчально-
му закладу – училище та курси з підготовки 
середнього політскладу з тримісячним термі-
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ном навчання. У середніх ВПНЗ почали під-
готовку заступників командирів батальйонів 
з політичної частини, парторгів і комсоргів 
батальйонної і полкової ланки. Головне полі-
туправління та управління ВНЗ розробили 
для них нові єдині навчальні програми, які 
передбачали більш високу підготовку курса-
нтів і слухачів. Це зобов’язувало викладаць-
кий склад давати курсантам і слухачам гли-
бші знання. Влітку 1943 р. в усіх всеармійсь-
ких військово-політичних училищах збіль-
шили термін навчання до 6–8 місяців. Їх на-
вчальні програми, що складалися політични-
ми управліннями та відділами з бойової під-
готовки штабів фронтів і округів, не були 
єдиними для всіх фронтів і округів. Тому рі-
вень підготовки випускників цих навчаньних 
закладів був різним. 

У Військово-Морському Флоті були 
створені однорічні вищі військово-політичні 
курси та реорганізовано військово-морське 
політичне училище, при якому працювали 
курси. На вищих курсах підвищували квалі-
фікацію керівного складу політпрацівників 
флоту, головним чином тих, хто не мав за-
кінченої військово-політичної освіти. На ці 
курси направляли начальників політвідділів 
та їх заступників, заступників командирів 
кораблів і дивізіонів по політичній частині, 
працівників політорганів. Військово-морське 
політичне училище здійснювало підготовку 
парторгів і комсоргів кораблів і дивізіонів, 
інструкторів політвідділів з’єднань по ком-
сомольській роботі. На курсах удосконален-
ня при училищі навчалися заступники ко-
мандирів з політчастини, парторги, комсорги 
кораблів і дивізіонів, працівники політорга-
нів. Курси Чорноморського і Північного 
флотів були розформовані, а на Червонопра-
порному Балтійському і Тихоокеанському 
флотах реорганізовані для підготовки нача-
льників клубів, редакторів багатотиражних 
газет і парторгів. Встановлена у 1943 р., на 
основі дворічного досвіду війни, система під-
готовки кадрів політпрацівників збереглася, в 
основному, до кінця війни [5, с.170].  

Перед військово-політичними навчаль-
ними закладами стояло завдання: озброїти 
курсантів і слухачів знаннями основ маркси-
зму-ленінізму і підготувати їх до практичної 
діяльності в частинах і підрозділах на поса-
дах політпрацівників. Короткі терміни на-
вчання зобов’язували зосередити основну 
увагу на вивченні найактуальніших військо-
во-політич-них питань. Важливе місце в під-

готовці курсантів і слухачів займало вивчення 
фронтового досвіду партійно-політичної ро-
боти. Курс партійно-політичної роботи буду-
вався з таким розрахунком, щоб курсанти та 
слухачі, поряд із загальними принципами пар-
тійного будівництва, завданнями й особливос-
тями партійно-політичної роботи в Збройних 
Силах, оволоділи конкретними формами та 
методами її проведення в бойових умовах. 
Велику увагу приділяли вивченню наказів і 
директив Народного комісара оборони, Голо-
вного політичного управління, матеріалів по-
літорганів, в яких узагальнювася досвід вихо-
вної роботи в умовах бойової обстановки. 
Щоб курсанти і слухачі могли отримати нави-
чки партійно-політичної роботи (далі – ППР), 
до червня 1943 р. практикувалося їх стажу-
вання у своїх навчальних ротах і батареях на 
посадах заступників  командирів з політчас-
тини і парторгів. Але потім, у зв’язку з пере-
ходом середніх навчальних закладів на підго-
товку заступників командирів з політчастини, 
парторгів і комсоргів батальйонів, потрібні 
були інші, більш різноманітні та ефективні 
форми практичного навчання. Так, наприклад, 
прищеплювалися практичні навички ППР ку-
рсантам Харківського військово-політичного 
училища. Усі курсанти підготували і зробили 
доповіді по загальнополітичним питанням у 
себе в групах. Вони систематично проводили 
політінформації у взводах. Крім того, 270 кур-
сантів виступили з доповідями на політичні 
теми на підприємствах і в установах міста. 310 
курсантів пройшли стажування в своїх під-
розділах на посадах парторгів, комсоргів 
взводів, агітаторів, редакторів бойових лист-
ків. Всі курсанти підготували та обговорили в 
навчальних групах плани роботи партійної та 
комсомольської організацій своєї роти і бата-
льйону, а також план заступника командира 
батальону з політчастини, випускали бойові 
листки у взводах, вчилися правильно вести 
партійне і комсомольське господарство. В 
училищі проводилися конференції, на яких 
узагальнювався досвід ППР у бойовій обста-
новці. З докладами на них виступали курсанти 
– сучасники війни. У Військово-політичному 
училищі імені М.В. Фрунзе ввели годину 
практики, яка планувалася предметною комі-
сією і затверджувалася начальником політвід-
ділу училища. У цю годину практики вивчали 
й обговорювали порядок прийому до ВКП(б), 
ведення партійного господарства, директиви 
Головного політуправління та ін. Крім стажу-
вання в своїх підрозділах курсанти і слухачі 
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головним чином фронтових і армійських ку-
рсів проходили короткотривале стажування у 
військах. Однак вести таку практику в усіх 
навчальних закладах не було можливості че-
рез короткі терміни навчання.  

Таким чином, програми і форми полі-
тичної підготовки курсантів і слухачів війсь-
ково-політичних навчальних закладів під час 
Вітчизняної війни удосконалювалися і пере-
будовувалися, виходячи з вимог, які висува-
лися до політпрацівників на тому чи іншому 
етапі війни. Політична підготовка курсантів і 
слухачів була нерозривно пов’язана з на-
вчанням їх військовій справі. У військовій 
підготовці головну увагу звертали на вив-
чення бойового досвіду. Поряд з цим необ-
хідно було прищепити курсантам командир-
ські навички.  

На основі досвіду Вітчизняної війни змі-
нювалися і доповнялися програми військово-
го навчання. З початку війни були введені 
програми, відповідно зі скороченими термі-
нам навчання. Так, наприклад, програма під-
готовки політрука роти передбачала вивчен-
ня основних принципів організації управлін-
ня боєм стрілецького взводу, роти і озброєн-
ня стрілецького батальйону. Половина на-
вчального часу цією програмою відводилася 
на вивчення військової справи. Але досвід 
перших місяців навчання в умовах війни по-
казав, що такий розподіл навчального часу не 
відповідає вимогам, що висуваються до вій-
ськової підготовки політпрацівників. Наси-
ченість військ сучасною бойовою технікою 
та озброєнням, зміни в способах і формах ве-
дення бою значно підвищили вимоги до бо-
йової майстерності командирів і політпраці-
вників. З огляду на це, начальник Головного 
політуправління Червоної Армії в жовтні 
1941 р. затвердив новий навчальний план для 
військово-політичних училищ, в якому на 
вивчення військових дисциплін відводилося 
79% всього навчального часу при такому ж 
терміні навчання [11, арк.43].  

У травні 1942 р. управління ВНЗ Черво-
ної Армії розробило і розіслало у ВПУ нову 
програму з військових предметів. Програма 
передбачала підготовку політпрацівника, 
здатного управляти взводом в основних ви-
дах бою, який добре знає тактику ближнього 
бою, тактико-технічні дані засобів посилен-
ня, що надаються взводу і роті, і вміє їх вико-
ристовувати. Політпрацівник мав знати і вмі-
ти використовувати зброю стрілецького ба-
тальйону і полку та, при потребі, замінити в 

бою командира роти. Серйозну увагу в на-
вчанні курсантів приділяли прийомам бороть-
би з танками, автоматниками і десантами про-
тивника, забезпеченню флангів підрозділів, 
мистецтву удару по ворогу з флангу, тилу, ма-
невру на обхід і оточення противника [10, 
арк.93]. Програмою також передбачалося ви-
вчення тактики піхоти німецької армії, особ-
ливо її дрібних підрозділів. 

У листопаді 1942 р. введений у дію новий 
Бойовий статут піхоти, який став основним 
посібником з тактичної підготовки та впрова-
дження бойового досвіду війни у військових і 
військово-політичних училищах. З другої по-
ловини 1943 р., у зв’язку з переходом середніх 
військово-політичних навчальних закладів на 
підготовку заступників командирів з політич-
ної частини, парторгів і комсоргів батальйо-
нів, Головне політуправління Червоної Армії і 
управління військово-навчальних закладів 
розширили програму військової підготовки у 
військово-політичних училищах, на фронто-
вих і окружних курсах. Було поставлене за-
вдання готувати політпрацівників батальйон-
ного масштабу, здатних командувати посиле-
ним стрілецьким взводом, уміють організува-
ти бій посиленою стрілецькою ротою і знайо-
мих з основними видами бою стрілецького ба-
тальйону. Така програма підготовки політпра-
цівників середніми навчальними закладами 
збереглася до кінця війни [6, с.32].  

Разом зі зміною програми удосконалюва-
лася методика навчання. В її основу було по-
кладено вимогу – навчати практично тому, як 
треба діяти на війні. Тактична підготовка про-
водилася, зазвичай, у полі, в різних умовах. 
Одночасно з тактичною підготовкою курсанти 
вивчали інженерну та хімічну справу, топо-
графію. На заняттях вони по черзі командува-
ли взводами і ротами. Такий метод підготовки 
давав можливість за короткий термін випуска-
ти достатньо кваліфікованих у військовому 
відношенні політпрацівників.  

Важливе значення для навчання та вихо-
вання курсантів і слухачів мала добре організо-
вана ППР у самих навчальних закладах, в ос-
нову якої поклали пропагування рішень партії 
та уряду. Вона направлялася на зміцнення єди-
ноначальності і військової дисципліни, на бо-
ротьбу за високу успішність у бойовій і полі-
тичній підготовці. Конкретна і цілеспрямована 
робота політорганів і парторганізацій наочно 
показувала курсантам і слухачам, як вони ма-
ють виконувати свої обов’язки у військах, фо-
рмувати у молодих політпрацівників необхідні 
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партійні якості та практичні навички. Підго-
товку офіцерських кадрів можна було здійс-
нювати у стислі терміни тільки при достатній 
кількості досвідчених командирів і виклада-
чів. Однак при комплектуванні ВПНЗ кадра-
ми постійного складу в деяких округах були 
допущені серйозні прорахунки. На початко-
вому етапі війни в ряді округів не подбали про 
збереження командно-викладацьких кадрів. 
Як результат, з військово-навчальних закладів 
з різних причин пішло багато досвідчених ко-
мандирів, політпрацівників і викладачів. У де-
яких навчальних закладах не вистачало ви-
кладачів, що призводило до надмірного пере-
вантаження штатних і позначалося на якості 
занять.  

Головне політуправління та Головне 
управління кадрів вжили заходів для того, 
щоб припинити відрядження постійного скла-
ду з військово-навчальних закладів, і укомп-
лектувати їх повністю. Для роботи у ВНЗ від-
биралися офіцери, які були добре підготовлені 
в політичному і військовому відношенні, мали 
бойовий досвід і швидко оволодіють методи-
кою навчання і виховання. У ході війни офі-
цери (начальники училищ і курсів, начальни-
ки політвідділів, командний склад і викладачі) 
військово-політичних навчальних закладів, які 
не мали бойового досвіду, впродовж місяця 
стажувалися у частинах діючої армії. Це пози-
тивно позначалося на навчанні та вихованні 
курсантів і слухачів. Вже до 1944 р. військово-
політичні училища та курси були на 45–50% 

укомплектовані офіцерським складом, які мали 
бойовий досвід або пройшли стажування у вій-
ськах на фронті [3, с.42].  

У 1944–1945 рр. особливу увагу звертали 
на кількість підготовки слухачів і курсантів. У 
червні 1944 р. Головне політуправління затве-
рдило новий навчальний план для військово-
політичних училищ і курсів. Як і раніше, на 
першому плані була турбота про укомплекту-
вання навчальних закладів підготовленими і 
достойними курсантами та слухачами. Голо-
вне політуправління вимагало від політорганів 
усіх рівнів направляти на навчання насампе-
ред фронтовиків. Вже у грудневому наборі 
1944 р. у Військово-політичному училищі 
імені В.І. Леніна учасники війни складали 3/4 
від загальної чисельності курсантів [2, с.115]. 
Набутий бойовий досвід і фронтова закалка 
дозволяли курсантам і слухачам за 6–8 міся-
ців, що відводилися на навчання освоювати 
порівняно велику за обсягом програму. Про-
тягом 1944–1945 рр. військово-політичні на-
вчальні заклади закінчили десятки тисяч полі-
тпрацівників. 

Отже, у роки Великої Вітчизняної війни 
військово-політичні навчальні заклади стали 
кузнею кадрів політскладу для Червоної армії. 
Їх випускники з честю несли у маси радянсь-
ких воїнів переможні ідеї, справедливий хара-
ктер і визвольні цілі війни, особистим прикла-
дом мужності і відваги надихали воїнів на са-
мовіддану боротьбу за свободу і незалежність 
своєї Батьківщини. 
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В работе раскрывается роль советских авиационных подразделений в медицинском обес-

печении партизан Крыма. В частности на материалах крымских архивных и музейных фондов 
раскрыты вопросы эвакуационных мероприятий (эвакуация раненых и больных, перевозка и 
доставка медикаментов и врачебного персонала) и снабжения партизан полуострова медици-
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Важнейшей составляющей обеспечения 
деятельности партизанского движения с пер-
вых недель партизанской войны стало меди-
цинское обслуживание партизанских отрядов. 
Учитывая рейдовый характер партизанской 
деятельности в горнолесной части Крыма, от-
ряды обслуживались чаще всего врачами рай-
онов, бригад или отрядов (при наличии таких 
специалистов), фельдшерами и санитарками, 
а в условиях постоянного передвижения по 
вражеской территории, зачастую с преследо-
ванием противником, реальным было оказа-
ние лишь первой медицинской помощи. Ос-
новная же помощь раненым, обмороженным, 
обессиленным и больным оказывалась в эва-
когоспиталях в советском тылу, как правило, 
в Сочи и Краснодаре (эвакогоспитали №2139 
[17, л.98] и №2120 [2, с.13]).  

Однако до сих пор медицинское обеспе-
чение партизан остается малоисследованной 
исторической проблемой. Не способствуют 
этому и крайне общие взгляды на его органи-
зацию. В современной обобщающий работе за 
всё партизанское движение на оккупирован-
ной территории СССР, в частности, говорит-
ся: «Непосредственное руководство медицин-
ским обеспечением партизан было возложено 
на санитарные отделы штабов партизанского 
движения. Они отправляли медицинское 
имущество по заявкам начальников санитар-
ных служб партизанских частей и соедине-
ний, занимались обеспечением партизанских 
формирований медицинскими кадрами, орга-
низовывали эвакуацию и лечение прибывших 
из вражеского тыла партизан» [6, с.128]. Всё 
бы так, но организация структур крымского 
партизанского движения имела свои особен-
ности. Во-первых, Крымский штаб партизан-

ского движения был образован 12.07.1943 г. 
[2, с.46], а до этого происходили многочис-
ленные реорганизации управленческих 
структур, прямо и косвенно влияющие на 
любые виды обеспечения. Во-вторых, меди-
ко-сани-тарные службы районов (соедине-
ний) имели в крымском лесу очень специфи-
ческие условия для работы (как природно-
клима-тические, так и социальные – голод, в 
основном отсутствие поддержки населения, 
трудности снабжения и т.п.), подробное рас-
смотрение которых выходит за пределы рас-
сматриваемой проблематики – роли совет-
ской авиации в медицинском обеспечении 
крымских партизан.  

Чтобы попасть на Большую землю, нужно 
было пройти этап эвакуации. В связи с крайне 
малым вкладом в эвакуацию морем (известен 
единственный случай эвакуации катерами 78 
человек) [12, с.391], основная роль в эвакуа-
ции партизан из Крыма играла авиация. Всего 
за время с апреля 1942 по апрель 1944 года 
авиацией, обслуживающей крымских парти-
зан, произведено полётов в Крым: самолётами 
типа ТБ-3 и Ли-2 – 450 самолётовылетов, са-
молётами типа Р-5 и У-2 и их модификациями 
– 261 самолётовылет, всего 711 вылетов. Дос-
тавлено в партизанские отряды 725 тонн про-
довольствия, боеприпасов, медикаментов, об-
мундирования и других грузов. Вывезено из 
тыла противника 1311 раненых и больных 
партизан. Вывезено также 545 человек граж-
данского населения; если считать всех – итого 
1856 человек [8, с.343].  

Способами взаимодействия авиации и 
партизан были сбрасывания грузов (в т.ч. ме-
дикаментов) и посадки на подготовленных 
площадках, на которые и перевозили и мед-
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грузы, и доставленный в лес медперсонал, и, 
естественно обратными рейсами проводилась 
эвакуация [3, с.444].  

Перевозки раненых и больных, а также 
доставка в Крым медикаментов и врачебного 
персонала осуществлялась в разное время не-
сколькими авиационными подразделениями, 
а именно: эскадрильями и отдельными груп-
пами ВВС Черноморского флота из Севасто-
польского оборонительного района (апрель-
июнь 1942 г.); отдельными группами частей 
ВВС Крымского и Северо-Кавказского фрон-
тов, Черноморской группы войск Закавказ-
ского фронта, Отдельной Приморской армии 
(апрель – май 1942 г.; июль-декабрь 1942 г., 
январь-декабрь 1943г., январь-апрель 1944 г.); 
группами и эскадрильями отдельных авиаци-
онных полков АДД и ГВФ (сентябрь-октябрь 
1942 г., январь-декабрь 1943 г., январь-апрель 
1944 г.).  

На вооружении указанных частей была 
самая разнообразная авиационная техника, в 
том числе и специальные санитарные самолё-
ты типа модификаций Р-5 и У-2 (ПР-5, С-2) 
[15, с.297-298], но большую часть людей эва-
куировали на обычных вариантах самолётов 
типа Ли-2 (ПС-84, С-47) и У-2; применялся 
дважды и ТБ-3. Для выброски грузов в разное 
время применялись также самолёты ДБ-3ф, 
СБ, МБР-2, ГСТ, ТБ-3 и некоторые другие.  

Относительно удобные посадочные пло-
щадки для принятия самолётов имелись толь-
ко в районе зуйских лесов. В силу этого эва-
куация на Большую землю из всех партизанс-
ких отрядов, районов, секторов или соедине-
ний производилась с этих площадок – «Боль-
шого Баксанского аэродрома» (нагорье Кара-
би-яйла), «Малой площадки» (нагорье Орта-
Сырт), «Иваненковой казармы» (нагорье Дол-
горуковская яйла). Площадки в лесах Крымс-
кого заповедника (Бизоновая, Тарьер), а также 
в районе села Эльбузлы (ныне с.Переваловка 
Судакского района [1, с.72]) использовались 
со одномоментной целью и в различное время 
(с Бизоновой эвакуаций не было, с Тарьера в 
период с апреля по июнь 1942 г. эвакуировано 
около 40 человек, с площадки под Эльбузлы – 
эвакуирован Герой Советского Союза лётчик 
П.Т. Кашуба с частью экипажа в апреле 
1943 г.). Характеристики площадок, в т.ч. эва-
куационные возможности представлены в ар-
хивных источниках [17, л.175, 176-178] 

Первой сброской, в состав груза которой 
входили медикаменты, можно считать сброс в 
ночь на 06.03.1942 г. гидросамолётом ГСТ 

(командир экипажа капитан Ш. Агегьян) из 
80-й отдельной морской разведывательной 
эскадрильи Черноморского флота, когда в 
район Ай-Петринской яйлы было сброшено 
1000 кг продовольствия и медикаментов [12, 
с.390]. Затем были ещё сбрасывания, а 
10.04.1942 г. первым в леса заповедника из 
Севастополя совершил посадку и привёз груз 
(в том числе и медикаменты) лётчик гвардии 
лейтенант Ф.Ф. Герасимов, хотя эвакуации не 
было из-за аварии самолёта [4, с.6-87]. Пер-
вым эвакуированным из партизанского леса в 
Керчь (затем Краснодар) стал начштаба Би-
юк-Онларского отряда майор Н.П.Ларин, ко-
торого вывез с площадки на плато Орта-Сырт 
(Зуйские леса) летчик лейтенант А.Г.Моро-
зов 7 апреля 1942 г. (из отделённой группы 
764-го ночного легкобомбардировочного ави-
аполка ВВС Крымского фронта) [4, с.168–
176]. 

Вот как пишет в своём отчёте известный 
партизанский врач, начальник медико-сани-
тарной службы Северного соединения парти-
занских отрядов Крыма, Л.Г. Митлер: «Вско-
ре после этого (эвакуации Н. Ларина – прим. 
авт.) между Большой Землей и лесом был 
переброшен воздушный мост. В периоды за-
тишья между боями, наши специальные ста-
ртовые команды отправлялись ночами на 
партизанские лесные аэродромы. Разжигали 
особый для каждой ночи (по радиодогово-
ренности с Большой землей) фигурный кост-
ровой сигнал и принимали самолеты. Отваж-
ные советские летчики, обладая виртуозным 
искусством пилотирования, перелетая через 
линию фронта, глубокими темными ночами, 
садили свои машины на этих площадках, из-
меряемых сотнями метров, окруженных со 
всех сторон лесом. Летчики-герои Кашуба, 
Езерский, Нижник, Алиев, Морозов, Фадеев 
и многие другие из Адлера и Краснодара де-
сятки раз прилетали в лес на посадку и сброс 
парашютов на самолетах всевозможных 
конструкции, начиная от легких У-2 и сани-
тарных машин, кончая тяжелыми ТБ-3 и 
«Дугласами». Эти самолеты и парашюты не-
сли нам оружие, боеприпасы, продукты пи-
тания, медикаменты, письма, газеты и др. 

Этими же самолетами эвакуировались на 
Большую Землю раненые, больные и ослаб-
ленные партизаны. Были ночи, когда в лес 
прилетало на посадку 2–3 самолета. Однако 
несмотря на это в таких случаях медицинс-
кими работниками составлялись строгие спи-
ски очередности посадки на каждую машину 
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в отдельности. Очередность устанавливалась 
в зависимости от тяжести ранения или забо-
левания. Такая мера была весьма необходима, 
так как случалось, что из ожидаемых трех са-
молетов прилетал один, а на следующую ночь 
либо погода становилась нелетной, либо про-
тивник блокировал аэродромы, или создава-
лась такая боевая обстановка (причем на дли-
тельное время) не разрешающая нам принять 
самолет» [18, л.11–12]. 

Итак, основной и единственный путь эва-
куации на Большую землю раненых и боль-
ных был воздушный. Недаром те партизаны, 
кто подлежал отправке, называл этот путь 
«путём жизни».  

С ноября-декабря 1942 года при Уполно-
моченном Центрального штаба партизансько-
го движения по Крымской АССР в Сочи была 
организована специальная медико-санитарная 
служба; ее возглавила врач П.В. Михайленко, 
эвакуированная в октябре на Большую землю. 
Отлично зная по собственному опыту состоя-
ние и особенности медицинского обслужива-
ния в условиях леса и наши нужды тов. 
П.В. Михайленко сумела в короткий срок 
обеспечить планомерную доставку медикам 
партизанских отрядов необходимых лечебно-
профилактических средств. Ее заботу и вни-
мание партизаны и медицинские работники 
постоянно ощущали и в лесу, и на Большой 
земле [11, с.91]. Кроме этого под руководст-
вом П.В.Михайленко в сочинском и красно-
дарском специальных госпиталях проводи-
лось лечение больных и раненых партизан, 
эвакуированных из леса.  

Присылаемые в лес с Большой земли ме-
дицинские средства отпускались частью в от-
ряды на текущее довольствие, а частью бази-
ровались в замаскированных ямах по различ-
ным участкам леса, откуда по мере необходи-
мости извлекались партизанами. Это давало 
возможность постоянно иметь под руками не-
обходимые лечебные и перевязочные матери-
алы.  

Кроме обслуживания непосредственно 
самих партизан, партизанские врачи и сред-
ний медперсонал должны были обеспечить 
медпомощью гражданское население, которое 
спасаясь от фашистских оккупантов и от уго-
на в Германию, целыми деревнями уходило в 
крымские леса. Осенью 1943 года в лесу были 
организованы специальные гражданские ла-
геря [10, с.175], где медицинские работники 
проводили систематический ежедневный ам-
булаторный приём. Больных и раненых граж-

данских лиц, а также детей эвакуировали на 
Большую землю воздушным путём. 

Так, известно, что в конце 1943 года, ко-
гда шла подготовка к освобождению Крыма, 
авиагруппой самолетов Ли-2 1-го авиацион-
ного транспортного полка 1-ой авиационной 
транспортной дивизии, базировавшейся на 
аэродроме Крымская (на Кубани), под ко-
мандованием Героя Советского Союза Г.А. 
Тарана, была эвакуирована группа детей из 
партизанского леса. Несмотря на полученную 
информацию о крайне стесненном располо-
жении в горах и весьма плохом состоянии 
грунта посадочной площадки, гвардии стар-
ший лейтенант Д.С. Езерский первым ушел в 
рискованный рейс, сумел успешно посадить 
свой самолет, а затем и взлететь с 28 детьми 
на борту [19, л.2]. 

В партизанский крымский лес также при-
бывали медики, в частности, хирурги и зу-
бные врачи. Ещё в октябре 1942 г. начальни-
ку санитарного управления Черноморской 
группы войск Закавказского фронта было 
предписано выделить для постоянной работы 
в лесу одного хирурга и одного зубного врача 
[13, с.178]. Снова читаем отчет Л.Г. Митлера: 
«В начальном периоде партизанской борьбы 
оказания зубоврачебной помощи не было, но 
в дальнейшем с прилётом в лес врача Влади-
мира Яценко, этот недостаток был устранён. 
Яценко привёз с собой необходимый инст-
рументарий и медикаменты. Регулярно обхо-
дя отряды, Яценко успешно проводил лече-
ние зубов, а где это необходимо – их экстра-
кцию» [18, л.8].  

В задачу данной работы не входит под-
робное освещение вопросов медицинского 
обслуживания крымских партизан в разные 
периоды их действий. Вместе с тем, невоз-
можно рассматривать действия авиации в от-
рыве от эвакуационных мероприятий парти-
зан и получения ими медгрузов, что расши-
ряет и детализирует картину взаимодействия. 
Потому остановимся на некоторых цифрах.  

Так только за первый период партизанс-
кой борьбы в Крыму (ноябрь 1941 – октябрь 
1942 гг. [11, с.15]) в крымском лесу находи-
лось боле ста медиков, в том числе 12 врачей, 
5 военфельдшеров, За свой труд в самую пе-
рвую волну награждений были орденами и 
медалями отмечены 9 медработников, в том 
числе орденом Ленина главный хирург и на-
чальник медико-санитарной службы П.В.Ми-
хайленко [9, с.386]. При этом за этот же пе-
риод 40% медперсонала погибло, 4 человека 
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тяжело ранены, 12 – легко, трое захвачено в 
плен, четверо – зверски убиты. В период пе-
рехода части партизан из-за различных при-
чин, оцениваемых сейчас неоднозначно, 15 
медработников (в т. ч. 1 врач и 2 военфельд-
шера) ушли из леса на подпольную работу, но 
практически все погибли. 27 человек медпер-
сонала, в основном раненых и обессиленных, 
осенью 1942-го удалось эвакуировать на Бо-
льшую землю; при этом несколько врачей ве-
рнулось в 1943 году в партизанский лес. На 
зиму 1942–1943 гг. в Крыму оставалось всего 
11 медиков, среди которых три врача, один 

военфельдшер, семь медсестёр) [20]. 
Надо отметить, что если деятельность 

хирургов, терапевтов и представителей дру-
гих врачебных профессий в армии и на фло-
те, в тылу страны освещена достаточно по-
лно, а о работе медицинских специалистов, 
которые заботились о здоровье партизан, из-
вестно мало [5, с.61; 14, с.364–370], то о пар-
тизанских медиках в Крыму неизвестно 
практически ничего. Их деятельность, труд-
ная и самоотверженная, в весьма специфиче-
ских и сложных условиях, может служить 
предметом дальнейшего исследования.  
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Ткаченко С.М. Роль авіації в медичному забезпеченні партизанів Криму в 1942–1944 
роках 

У роботі розглядаються дії радянських авіаційних підрозділів щодо медичного забезпечення 
партизанів Криму. Зокрема на матеріалах кримських архівних та музейних фондів розкриті 
питання евакуаційних заходів та постачання партизанів півострова медичним майном. 

Ключові слова: авіація, евакуація, медичне забезпечення, партизанський рух Криму, поста-
чання. 
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УДК 355.351.1:94(477) “1989/1991” 
Воробйов Г.П., генерал-полковник, командувач Сухопут-
них військ Збройних Сил України (м. Київ) 

 
 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ  
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ (1989–1991) 

 
У статті досліджено військово-політичні умови, які з липня 1990 р. по грудень 1991 р. 

впливали на створення Україною власних Збройних Сил. Вирішальне значення в цьому процесі 
відіграло проголошення незалежності України і виникла необхідність захисту суверенітету 
новоствореної держави. Потреба у власній армії знайшла широку підтримку українського сус-
пільства, яке висловилося за мирний, еволюційний шлях вирішення цього завдання. визначаль-
ною передумовою створення в Україні Сухопутних військ виявилися потужні фрагменти ра-
дянських сухопутних формувань, які були взяті українською владою під свою юрисдикцію. в 
Україні на законодавчому рівні були визначені види Збройних Сил, у числі яких чільне місце від-
водилося Сухопутним військам. Прийнята нормативно-законодавча база стала найважливі-
шою умовою для реалізації практичних кроків у створенні Сухопутних військ України. 

Ключові слова: військове будівництво, Головний (Генеральний) штаб, Збройні Сили Укра-
їни, Міністерство оборони, передумови створення, Сухопутні війська України. 
 

Створення в Україні власних Збройних 
Сил та їх видів за своїм обсягом завдань у 
сфері оборонного будівництва стало безпре-
цедентно масштабним і абсолютно новим для 
новоутвореної держави. У цьому контексті 
воно стосувалося носія бойового потенціалу 
Збройних Сил України, їхньої основи – Сухо-
путних військ. Військово-політичні переду-
мови становлення Сухопутних військ безпо-
середньо і нерозривно пов’язані із загально-
державним процесом створення Збройних 
Сил України. Передумови особливо активно 
формувалися в кінці 80-х – початку 90-х рр. 
ХХ століття, коли в умовах системної кризи 
радянської влади в українському суспільстві 
реалізовувалася ідея державної незалежності 
України, яка передбачала також створення 
власних збройних сил. 

Стан дослідження обраної теми свідчить, 
що попри ґрунтовні дослідження проблема-
тики становлення Збройних Сил України, які 
належать О. Кузьмуку [1], А. Папікяну [2], 
О. Покотило [3], Б. Якимовичу [4] і авторсь-
ким колективам [5–6], передумови створення 
Сухопутних військ України комплексно не 
висвітлювалися.  

Автор статті поставив за мету дослідити 
військово-політичні передумови формування 
Сухопутних військ України в кінці 1980-х – 
на початку 1990-х років. 

Вимоги створення Української армії осо-
бливо активно поширювали в кінці 1980-х – 
на початку 1990-х рр. ХХ ст. суспільно-
політичні та громадські об’єднання. На пер-

шій сесії Великої Ради Руху в грудні 1990 ро-
ку була запропонована “Концепція створення 
Збройних Сил України”, підготовлена Спіл-
кою офіцерів України [7, с.18]. Серед кількох 
підходів, виділявся шлях розумних компромі-
сів між різними політичними силами. Він пе-
редбачав на основі законодавчих актів Украї-
ни, втілити серію послідовних кроків з метою 
еволюційного перетворення військових угру-
пувань Збройних Сил СРСР, дислокованих на 
території України, в Збройні Сили України зі 
збереженням боєготовності військ і забезпе-
чення обороноздатності незалежної України. 

Про види військ майбутніх Збройних Сил 
України у теоретичному аспекті йшлося на 
науково-практичній конференції, що прохо-
дила у Києві 2–3 лютого 1991 року. Учасники 
конференції представляли демократичні сус-
пільно-політичні сили України, науковців та 
військових фахівців. Конференція висловила-
ся за мирний, еволюційний шлях створення 
власних збройних сил та їх видів. Передбача-
лося, що всі військові формування, розташо-
вані в республіці, повинні поповнюватися 
призовниками із громадян України. Учасники 
конференції зійшлися на тому, що Українська 
армія повинна бути професійною і складатися 
із Сухопутних військ, Військово-повітряних 
сил, Військово-морського флоту, військових 
комісаріатів, корпусу національної гвардії. 
Конференція звернулася до Верховної Ради 
УРСР з вимогою відновити Міністерство обо-
рони Української РСР і розпочати створення 
Збройних Сили України, розробити пакет за-
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конів про оборону республіки. Майбутня ар-
мія України, як заявили учасники конферен-
ції, мала стати департизованою, а її викорис-
тання для вирішення внутрішньополітичних 
питань повинно переслідуватися криміналь-
ним законодавством. У рішенні конференції 
визначалося: “Будь-яка держава, яка формує 
власні державні структури, не може обійтися 
без своїх збройних сил, які б захищали її на-
род та територію” [7, с.27]. 

Підготовчий етап розгортання національ-
ного військового будівництва в Україні, що 
включав елементи суверенного права у вирі-
шенні цього завдання, розпочався за радянсь-
ких часів завдяки рішенням Верховної Ради 
Української РСР. В умовах системної кризи 
Радянського Союзу 16 липня 1990 року Вер-
ховна Рада УРСР проголосила Декларацію 
про державний суверенітет України. Прийня-
та Декларація стала наслідком осмислення за-
конодавцями нових реалій розвитку українсь-
кого суспільства і сприяла переходу до прак-
тичних дій у сфері військового будівництва. 
Україна проголосила своє право на власні 
збройні сили і прикордонні війська. Законода-
вчий орган влади заявив, що Українська дер-
жава самостійно визначатиме порядок прохо-
дження військової служби громадянами рес-
публіки. У Декларації підкреслювався намір 
використовувати це право винятково у миро-
любних цілях, а також визначено важливі фу-
ндаментальні положення: прагнення України 
до статусу нейтральної держави, неучасті у 
військових блоках, проголошувалося зо-
бов’язання не приймати, не виробляти і не 
купувати ядерної зброї [8, с.12–15].  

На основі Декларації Україна поступово 
закладала військово-політичні передумови 
створення власних збройних сил, запрова-
джувала практичні дії у сфері національного 
військового будівництва. Рада Міністрів 
УРСР своєю Постановою від 23 вересня 1990 
року створила Комітет по зв’язках з Міністер-
ством оборони СРСР. Він призначався для 
вирішення ряду військових питань в інтересах 
України. Це був виконавчий орган з військо-
вих питань, а його створення стало наслідком 
проголошення Україною свого державного 
суверенітету. З часом цей орган здобув новий 
статус і діяв як Державний Комітет УРСР з 
військових питань при Раді Міністрів УРСР. 
Нагальна потреба у створенні такого органу 
обумовлювалася тим, що на території України 
знаходилося три військові округи, перебувало 
багатотисячне радянське військо. Вирішення 

багатьох питань їх функціонування керівниц-
тво Української РСР мало погоджувати на то-
му етапі з московськими центральними відом-
ствами. Невдовзі в Уряді України запрова-
джується посада Державного Міністра з пи-
тань оборони, національної безпеки і надзви-
чайних ситуацій [9, с.108]. На цю посаду було 
призначено Є. Марчука. У полі діяльності 
українського посадовця були питання взаємо-
дії із Генеральним штабом Збройних Сил 
СРСР, пов’язані з врегулюванням таких про-
блем, як боротьба з ухиленням молоді від при-
зову в армію і самовільним залишенням сол-
датами військових частин, у яких вони прохо-
дили службу. З цих та інших питань Держав-
ний Міністр взаємодіяв із сформованим гро-
мадським Комітетом солдатських матерів. В 
умовах розвалу СРСР Є. Марчук одним із пе-
рших поставив питання про повернення у ре-
спубліку військовослужбовців, вихідців із 
України. 

На процес створення в Україні власних 
Збройних Сил безпосередньо вплинули серп-
неві 1991 року події, пов’язані із виступом ан-
тидемократичних сил у Москві. Командувач 
Сухопутних військ Радянської армії генерал 
В. Варенніков вимагав від керівництва Украї-
ни виконувати антиконституційні декрети за-
колотників та ввести надзвичайний стан у за-
хідних областях України5. Постала реальна за-
гроза втручання у внутрішні справи України 
радянських військових формувань. Великоім-
перські ультиматуми московських заколотни-
ків наочно показали, що Україна не має сило-
вих структур, які б захистили її конституцій-
ний лад і проголошений державний суверені-
тет. Серпневі події порушили хиткий баланс 
сил в українському суспільстві і в режимі мая-
тника вивели з рівноваги громадську свідо-
мість та активізували політичні дії. Відсут-
ність почуття безпеки змусила українських 
політиків діяти рішуче у створенні своєї наці-
ональної армії. У ці відповідальні дні україн-
ська еліта звернулася до історичного досвіду 
минулого. А він засвідчив, що відсутність в 
Україні воєнної організації та боєздатних 
збройних сил неодноразово позбавляли Укра-
їну шансів на реальну незалежність. 

Вирішальне значення для створення 
Збройних Сил України мав ухвалений Верхо-
вною Радою України 24 серпня 1991 року Акт 
про державну незалежність України. З прого-
лошенням незалежності постала об’єктивна 
потреба забезпечити її збройний захист, за-
провадити відповідні механізми його практи-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 66 

чної реалізації. У цих умовах Голова Верхов-
ної Ради України Л. Кравчук запропонував 
створити Раду оборони України і Національну 
гвардію, прийняти закон про статус військ, 
розміщених на території України. Тому поряд 
з проголошенням Акта про державну незале-
жність України Верховна Рада України ухва-
лила постанову “Про військові формування в 
Україні”, за якою всі військові формування на 
території незалежної держави переходили під 
її юрисдикцію. Постанова передбачала також 
утворення Міністерства оборони України, а 
уряд мав негайно приступити до створення 
Збройних Сил, Республіканської гвардії та 
підрозділу охорони вищих державних органів 
України. Забезпеченню стабільності військо-
вих колективів мало сприяти рішення про де-
партизацію армії та правоохоронних органів 
[8, с.41].  

Таким чином, Верховна Рада України 
своєю постановою підпорядкувала угрупу-
вання радянських військ, загальна чисельність 
особового складу якого становила понад 780 
тис. чоловік8. Наявні війська були забезпечені 
бойовою та спеціальною технікою, укомплек-
товані підготовленими військовими кадрами. 
На Україні залишався фрагмент колишньої 
системи військової освіти, яка охоплювала 34 
військові навчальні заклади, 74 кафедри вій-
ськової підготовки студентів цивільних вузів. 
Постановою від 24 серпня 1991 року було по-
кладено початок реального будівництва 
Збройних Сил України як важливого інститу-
ту держави і невід’ємного елемента її воєнної 
організації. 

В рамках організаційної підготовки ство-
рення Збройних Сил 29 серпня 1991 року у 
Верховній Раді України відбулася робоча зу-
стріч Голови Верховної Ради України Л. Крав-
чука з командуючими Одеським (І. Морозов), 
Київським (В. Чечеватов), Прикарпатським 
(В. Скоков) військових округів, Чорноморсь-
кого флоту (І. Касатонов), 8-ї окремої армії 
ППО (М. Лопатін), 24-ї повітряної армії ВГК 
(В. Васильєв), 17-ї повітряної армії ВПС (К. 
Морозов) та великою групою народних депу-
татів. Центральне московське військове відом-
ство представляв начальник Генерального 
штабу Збройних Сил СРСР генерал армії 
В. Лобов. На зустрічі розглядалося питання, 
присвячене будівництву Збройних Сил Украї-
ни на основі рішень Верховної Ради України та 
наявних на її території військових угрупувань9. 
Із матеріалів наради випливає, що у її учасни-
ків не було єдиних поглядів на шляхи створен-

ня Збройних Сил України. Учасник робочої зу-
стрічі генерал М. Лопатін у своїх споминах 
стверджує, що серед присутніх виділявся ви-
ступ генерал-майора К. Морозова, який заявив, 
що він не тільки підтримує ідею створення 
Збройних Сил України, але й докладе всіх сил 
для її втілення у життя. Наслідком зустрічі ста-
ла домовленість, що Кабінет Міністрів України 
і Комісія Верховної Ради України з питань 
оборони і державної безпеки у погодженні з 
Генштабом ЗС СРСР підготують конкретні 
пропозиції з усього комплексу військових пи-
тань і внесуть їх на розгляд Верховної Ради 
України [10, с.85]. 

Результатом робочої зустрічі та послідую-
чих організаційних заходів стало створення 
ініціативної групи із офіцерів Київського вій-
ськового округу, яка мала завдання практично 
допомагати Кабінету Міністрів і Верховній 
Раді України у створенні Збройних Сил Укра-
їни. Ця група генералів і офіцерів (40 осіб) на 
чолі з полковником В. Герасименком була 
представлена членам постійної Комісії Верхо-
вної Ради України з питань оборони і держав-
ної безпеки. А 30 серпня 1991 року відбулося 
перше засідання робочої групи, в якому взяли 
участь В. Дурдинець – голова Комісії Верхов-
ної Ради з питань оборони і державної безпеки 
України і Є. Марчук – Міністр з питань обо-
рони і надзвичайних ситуацій. Високопостав-
лені посадовці поставили завдання у визначе-
ний термін підготувати проекти законів про 
оборону України, Збройні Сили України, со-
ціальний захист військовослужбовців та чле-
нів їх сімей. Учасники засідання визначилися 
щодо підготовки закону про статус іноземних 
військ, що перебували на українських землях, 
про військову службу і Національну гвардію 
України. 

Формування Збройних Сил, органів війсь-
кового управління, надання цьому процесу 
планомірного спрямування у великій мірі за-
лежало від Міністра оборони України. На цій 
державній і військовій посаді потрібна була 
компетентна у військових справах людина, 
переконана у необхідності незалежного роз-
витку України, у нагальній потребі для держа-
ви мати власні Збройні Сили. В опублікованих 
працях називають кілька кандидатур, які роз-
глядалися державним керівництвом на посаду 
Міністра оборони України – В. Дурдинця, 
Є. Марчука, О. Ємця. Верховна Рада України 
3 вересня 1991 року зійшлася на командувачу 
17 повітряною армією генерал-майорові Кос-
тянтині Петровичу Морозові [11, с.601]. 
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К. Морозов після закінчення Харківського 
вищого авіаційного училища льотчиків з 1967 
р. проходив службу в авіаційному винищува-
льному полку. У 1972–1975 рр. навчався у 
Військово-Повітряній академії імені Ю. Гага-
ріна, після закінчення якої продовжив службу 
на командних посадах авіаційних частин. У 
1982–1984 рр. навчався у Військовій академії 
Генерального штабу СРСР. З 1990 року – ко-
мандувач 17-ї повітряної армії. У серпні 
1991 р. К. Морозов не підтримав московських 
заколотників і зробив усе можливе, щоб осо-
бовий склад 17-ї повітряної армії не був вико-
ристаний проти демократичних сил України. 

9–10 вересня 1991 року голова Комісії 
Верховної Ради України з питань оборони і 
державної безпеки В. Дурдинець, Державний 
Міністр з питань оборони, національної без-
пеки і надзвичайних ситуацій Є. Марчук, Мі-
ністр оборони України К. Морозов, а також 
група військових експертів взяли участь у 
конференції, що проводилася у Москві з вій-
ськовими керівниками всіх регіонів Радянсь-
кого Союзу (крім країн Балтії). Конференцію 
проводив Міністр оборони СРСР маршал 
авіації Є. Шапошников. Українська делегація 
на конференції в присутності представників 
колишніх республік СРСР заявила, що згідно 
з Декларацією про державний суверенітет і 
Акту про незалежність Україна створює влас-
ну армію і самостійно її повністю оснащує [5, 
с.22–23]. 

Перший Міністр оборони України розпо-
чав активну роботу по формуванню Збройних 
Сил України, враховуючи військово-політичну 
ситуацію в Україні і навколо неї. Генерали і 
офіцери, які працювали поряд з К. Морозовим 
високо оцінюють його цілеспрямовану діяль-
ність, виділяють його професійні, організа-
торські й людські якості. Генерал-полковник 
А. Лопата стверджує, що на долю К. Морозова 
лягла найбільша відповідальність у розроб-
ленні Концепції створення Збройних Сил 
України, формуванні Міністерства оборони, 
Головного штабу Збройних Сил, становленні 
видів Збройних Сил України. Перший вико-
нуючий обов’язки начальника Головного 
штабу Збройних Сил України генерал-лей-
тенант Г. Живиця згадує: “Морозов умів ке-
рувати, радив, а в разі потреби діяв рішуче, 
приймав тверді рішення” [12, с.18].  

На формування Сухопутних військ Укра-
їні впливала складна і суперечлива зовніш-
ньополітична обстановка навколо України. 
Державне та військове керівництво Росії на-

магалося заблокувати створення в Україні Мі-
ністерства оборони, Головного штабу й у ці-
лому Збройних Сил. Прес-секретар Президен-
та Росії П. Вашанов зробив заяву про можли-
вість перегляду кордонів між Росією та Украї-
ною, озвучену негайно після проголошення 
Акту про незалежність України [13, с.31]. Ге-
нерал-лейтенант Г. Живиця, який до цього 
проходив службу у Генеральному штабі 
Збройних Сил СРСР, стверджує, що у вересні 
1991 р. у московських центральних відом-
ствах панувала думка, що хоч в Україні і буде 
створено Міністерство оборони, але за будь-
яких умов повинні залишатися єдині Збройні 
Сили і єдиний Генеральний штаб, звичайно, у 
Москві. “Що найбільше допускалося – відмі-
тив Г. Живиця, – що український Міністр обо-
рони командуватиме військами Цивільної 
оборони і Національною гвардією” [12, с.18]. 
Московське військове відомство вимагало від 
командувачів військових округів, розташова-
них в Україні, заборонити офіцерам будь-які 
контакти, а тим більше співробітництво з Мі-
ністром оборони України та з його оператив-
ною групою. Проросійськи налаштовані гене-
рали й офіцери намагалися вивезти з території 
України військову техніку та зброю будь-
якими шляхами. Високопоставлене керівниц-
тво Росії своїм розпорядженням заборонило 
поставки в Україну паливно-мастильних ма-
теріалів. У зв’язку з виводом із Східної Німе-
ччини радянських військ на загальносоюзно-
му рівні було вирішено побудувати в Україні 
для військових за рахунок німецької сторони 
17 житлових містечок. Однак розпочата в 
Україні підготовка будівництва була призупи-
нена з причини того, що уряд Російської Фе-
дерації у січні 1992 р. вирішив будувати за ра-
хунок німецьких ресурсів житлові містечка у 
Росії [14, арк.19]. Ситуація ускладнювалася 
тим, що військові формування, що перебували 
на території України, в кінці 1991 р. знаходя-
чись під юрисдикцією Верховної Ради Украї-
ни, а фактично виконували накази Генераль-
ного штабу Збройних Сил СРСР. 

Перебуваючи в оточенні держав із неста-
більною військово-політичною ситуацією, 
Україна мала враховувати реальну можливість 
з їх боку застосовувати силовий тиск на вирі-
шення непередбачуваних подій. Серед потен-
ційних загроз безпеці незалежній Україні ви-
явилися територіальні зазіхання ряду сусідніх 
держав, політичні сили яких стали висловлю-
вати територіальні претензії до України. Ан-
тиукраїнські заяви лунали в Румунії з приводу 
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Північної Буковини та Південної Бессарабії, у 
Росії – з приводу Криму. Угорщина підштов-
хувала угорську діаспору Закарпаття до пере-
гляду питання щодо її перебування у складі 
України. Для українського суспільства става-
ло очевидним, що воєнна могутність держави 
має стати вагомим аргументом у захисті наці-
ональних інтересів.  

Зовнішньополітичні умови незалежної 
України потребували негайного вирішення 
питання своєї безпеки, забезпечення захисту і 
охорони своїх кордонів, своєї територіальної 
недоторканності. Серед країн Західної та 
Центральної Європи Україна виділяється тим, 
що має найпротяжнішу довжину сухопутних 
кордонів. Протяжність сухопутних кордонів 
України наступна: з Білорусією – 891 км, Мо-
лдовою – 939 км, Польщею – 526 км, Російсь-
кою Федерацією – 1971,6 км, Румунією – 
561 км, Словаччиною – 97 км. 4 листопада 
1991 року Верховна Рада схвалила Закон 
“Про державний кордон України”. В Законі 
визначалося, що державний кордон Радянсь-
кого Союзу проходив на території України, 
яка межувала з чотирма країнами – Польщею, 
Словаччиною, Угорщиною та Румунією, і цей 
кордон згідно прийнятого Закону став держа-
вним кордоном незалежної України. Адмініс-
тративний кордон з колишніми союзними ре-
спубліками – Білоруссю, Молдовою та Росією 
– також ставав державним кордоном України 
з цими суверенними державами. Підпорядко-
вані українській владі прикордонні війська 
поетапно реформувалися та взяли під охорону 
державний кордон України. Визначені в За-
коні України “Про державний кордон Украї-
ни” положення та норми були розвинуті в по-
слідуючих Законах, в яких визначався ком-
плекс загальнодержавних, воєнних та спеціа-
льних заходів, що мали застосовуватися під 
час загрози або відбиття агресії з метою охо-
рони та захисту державного кордону України 
від посягань ззовні. Одночасно Україна за-
явила про те, що вона не висуває територіаль-
них претензій до сусідніх держав і не визнає 
жодних територіальних претензій до себе, не-
ухильно дотримуватиметься міжнародних 
стандартів та домовленостей [15, с.733]. 

У процесі підготовки концептуальних за-
сад військового будівництва виявилися прин-
ципові розбіжності щодо стратегії формування 
Збройних Сил України. Вони стосувалися ви-
значення потенційного противника, структури 
військ в умовах мирного та воєнного часу, а 
також у визначенні та оцінці театру можливих 

воєнних дій Збройних Сил незалежної України. 
Однак відповіді на ці та інші питання, пов’язані 
із будівництвом Збройних Сил, визначалися у 
законодавчих актах Верховної Ради України. 
Завдяки напруженій роботі військових фахів-
ців, науковців і народних депутатів Кабінет 
Міністрів України 9 жовтня 1991 року подав на 
розгляд Верховної Ради України проекти по-
станов: “Про Концепцію оборони та будівниц-
тва Збройних Сил України”, “Про створення 
Ради оборони України”. У комісіях Верховної 
Ради України відпрацьовувалися законопроек-
ти: “Про оборону України”, “Про Збройні Сили 
України”, “Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців, які проходять службу на 
території України”.  

Варто визнати, що до Верховної Ради 
України надходили пропозиції від місцевих 
організацій, військових та цивільних осіб з 
побажаннями врахувати їхні думки при підго-
товці законопроектів з військових питань. 
Пропозиції стосувалися функцій Ради Оборо-
ни, Міністерства оборони України, прохо-
дження військової служби, соціального захис-
ту військовослужбовців та їхніх сімей. Особ-
ливо слушні пропозиції надходили від облас-
них рад народних депутатів щодо формування 
Збройних Сил держави.  

11 жовтня 1991 року Верховна Рада Украї-
ни прийняла Концепцію оборони і будівництва 
Збройних Сил України. Документ відображав 
науково-практичні погляди керівництва дер-
жави на військове будівництво та шляхи їх ре-
алізації. У Концепції зазначалося, що будівни-
цтво Збройних Сил України буде проходити з 
урахуванням факторів, що обумовлюють спе-
цифічні умови створення видів і родів військ, 
системи управління, порядку комплектування 
з’єднань і частин у мирний та воєнний час. На 
перехідний період передбачалася наявність на 
українській території військ (сил) двох рівнів: 
Збройних Сил України та військ колективної 
стратегічної оборони Співдружності незалеж-
них держав (далі – СНД). У Концепції визнача-
лося, що формування української армії пови-
нно здійснюватися шляхом поетапного скоро-
чення і послідовного переформування військ 
Київського, Одеського, Прикарпатського вій-
ськових округів, окремої армії протиповітряної 
оборони, повітряних армій, Чорноморського 
флоту. Створення Збройних Сил України мало 
здійснюватися у процесі підготовки правової 
бази, відпрацювання механізму реалізації зако-
нів та інших рішень з оборонних питань і орга-
нізації органів адміністративного та воєнного 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 69 

управління [8, с.43–44]. 
При розробці правової бази створення на-

ціональної армії стало зрозуміло, що у Зброй-
них Силах України не буде існувати такого 
виду військ, як ракетні війська стратегічного 
призначення. Така позиція випливала із того, 
що Україна заявила про свій без’ядерний ста-
тус, відповідно до якого вона не мала права 
мати на озброєнні будь-які засоби доставки 
ядерних боєзарядів та самі ядерні боєприпаси. 
Концепція оборони і будівництва Збройні Си-
ли України визначала, що Збройні Сили Укра-
їни складатимуться із трьох видів: Сухопут-
них військ (Війська наземної оборони), Війсь-
ково-Повітряних сил і Сил Протиповітряної 
оборони (Війська повітряної оборони), Війсь-
ково-Морських Сил. Така структура була ви-
значена на підставі відповідальності кожного 
з видів Збройних Сил за свою сферу застосу-
вання: суходіл – повітря – море. 

Передбачена структура військ викликала 
необхідність уточнення загальної чисельності 
Збройних Сил України та їх видів. Стосовно 
чисельного складу українського війська ви-
словлювалися різні думки – від 780 тис. до 
120 тис. Носії військового мислення часів “хо-
лодної війни” вважали, що Україна може бути 
втягнута у масштабну війну, противником її 
може стати НАТО або ж інше гіпотетичне вій-
ськове угрупування. Відвернення такої загро-
зи, передбачали прибічники такого підходу, 
потребувало утримувати армію у мирний час 
чисельністю 450–500 тис. чоловік. Прихиль-
ники другого підходу виходили із тенденції 
розрядки та значного скорочення чисельності 
збройних сил і озброєнь, яка стала проявляти-
ся у країнах Заходу у зв’язку з розпадом Вар-
шавського договору і тому пропонували ско-
ротити ЗС України до 250 тис. чол., а з огляду 
на передбачуване скорочення збройних сил 
суміжних держав та країн Європи – 180–
200 тис. чол. Третій підхід пов’язував чисель-
ність Збройних Сил України із можливостями 
їх бюджетного фінансування. 

Чисельність Сухопутних військ законода-
вчо визначалася з огляду на геополітичне ото-
чення України. Сусідні країни (за винятком 
Російської Федерації) мали сухопутні війська 
чисельністю від 146 тис. до 172 тис. чоловік. 
Науковці Національного інституту стратегіч-
них досліджень вважали, що для участі у кон-
флікті середньої інтенсивності для України 
необхідно мати Сухопутні війська не менше 
159 тис. чоловік, що дорівнювало б 45% від 
загальної чисельності Збройних Сил України 

[16, с.22]. У Концепції оборони і будівництва 
Збройних Сил України загальна оптимальна 
чисельність української армії визначалася на 
рівні 0,8–0,9% від кількості населення Украї-
ни, тобто 400–420 тис. чол. [8, с.44]. Цей під-
хід підкріплювався світовою практикою чисе-
льності армії найбільш розвинених країн сві-
ту. Однак корективи у процес будівництва 
Українського війська вносила економічна не-
стабільність держави, яка не давала можливо-
сті чітко обґрунтувати і визначити оптималь-
ну кількість військ. З причини недофінансу-
вання проводилося скорочення ЗС України, на 
окремих етапах військового будівництва воно 
мало тенденцію обвального, некерованого ха-
рактеру. 

Концепція оборони і будівництва Зброй-
них Сил України вирішувала питання стосов-
но органів військового управління, їх місця у 
системі державного управління. Визначалося, 
що законодавче регулювання в галузі військо-
вого будівництва здійснює Верховна Рада 
України, а Президент України (до обрання 
Президента – Голова Верховної Ради України) 
є Головнокомандувачем Збройних Сил Украї-
ни. Закон України від 5 липня 1991 року “Про 
заснування поста Президента Української РСР 
і внесення змін та доповнень до Конституції 
(Основного Закону) Української РСР” визна-
чив Президента України найвищою посадо-
вою особою Української держави і главою ви-
конавчої влади. З часом повноваження Прези-
дента України неодноразово уточнювалися, 
але визначальним було те, що Президент 
України очолив систему органів державного 
та військового управління. На основі Поста-
нови Верховної Ради України від 11 жовтня 
1991 року була створена Рада оборони Украї-
ни та прийнято Положення про Раду оборони 
України. Законодавчим актом на Раду оборо-
ни України покладалися завдання, пов’язані із 
забезпеченням постійної готовності військ і 
народного господарства для відсічі можливої 
збройної агресії, співробітництво з сусідніми 
та з іншими державами з питань воєнної без-
пеки; об’єднання зусиль усіх державних орга-
нів, громадських організацій, населення Укра-
їни для вирішення невідкладних завдань з під-
тримки і подальшого вдосконалення обороно-
здатності країни на рівні оборонної достатнос-
ті, забезпечення недоторканості державного 
кордону, керівництво заходами, що стосують-
ся захисту населення і народного господарст-
ва держави у мирний і воєнний час [1, с.129]. 

Підготовкою законопроектів, спрямова-
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них на вирішення складних завдань військо-
вого будівництва, формування органів війсь-
кового управління, забезпечення їх кадровим 
потенціалом безпосередньо займалася депу-
татська Комісія Верховної Ради України з пи-
тань оборони і державної безпеки, створена 
28 квітня 1991 року вищим законодавчим ор-
ганом республіки. Комісія в цілому сприяла 
реалізації повноважень Верховної Ради у сфе-
рі державної оборони і безпеки України. На 
першому етапі до складу Комісії входило 27 
народних депутатів. Однак складність у під-
готовці проектів законодавчих документів по-
лягала у тому, що на початковому етапі укра-
їнського суверенітету у членів Комісії не було 
спільних поглядів та підходів щодо шляхів 
будівництва Збройних Сил України. Таке тве-
рдження випливає з аналізу засідань Комісії, 
зокрема 14 травня 1991 року, на якому обго-
ворювався проект Конституції УРСР і 
з’ясову-валася позиція щодо створення украї-
нської армії та органу її управління – Мініс-
терства оборони. Окремі депутати вважали, 
що “оборона і державна безпека України по-
винні забезпечуватися в рамках Союзу”. Інші 
заявляли, що ставити питання про службу 
громадян України тільки на території респуб-
ліки недоцільно, тому що дислокація військ 
залежить не від території, а від міжнародної 
обстановки, військової доктрини та стратегіч-
них планів військ. “Створення національної 
армії, – вважали окремі депутати, – це дуже 
небезпечний прецедент”. Народний депутат 
В. Червоній наполягав на тому, щоб в проекті 
нової Конституції України було передбачено 
власна армія та орган військового управління 
– Міністерство оборони України. 

Формування Міністерства оборони Укра-
їни практично розпочалося у вересні 1991 ро-
ку і пройшло кілька етапів. 25 вересня 1991 
року постановою Президії Верховної Ради 
України для забезпечення роботи Міністра 
оборони, оперативного вирішення завдань, 
обробки інформації та кореспонденції, а та-
кож для зв’язку між Міністром оборони Укра-
їни і Верховною Радою було створено опера-
тивну групу із шести осіб. 10 жовтня 1991 ро-
ку за розпорядженням Голови Верховної Ради 
України чисельність оперативної групи збі-
льшено до 11 осіб, що дало можливість Міні-
стру оборони України підтримувати операти-
вний зв’язок зі штабами військових округів, 
Чорноморського флоту, армій, корпусів, диві-
зій, бригад і полків [17, с.12]. 

Розпорядженням Голови Верховної Ради 

України від 14 вересня 1991 року “Про пер-
шочергові заходи по створенню умов для дія-
льності Міністерства оборони України” Кабі-
нету Міністрів України доручалося у найко-
ротший термін вирішити питання про розмі-
щення Міністерства оборони України, Голо-
вного штабу та Державного комітету з питань 
оборонної промисловості. Поряд з цим уряд 
зобов’язувався виділити необхідні кошти на 
утримання апарату Міністра оборони України. 
У свою чергу Наказом Міністра оборони 
України від 1 листопада 1991 року була утво-
рена атестаційна комісія, яка отримала за-
вдання формувати апарат Міністерства обо-
рони. Постановою Кабінету Міністрів від 20 
листопада 1991 року було затверджено Тим-
часове положення про Міністерство оборони 
України, схвалено склад Центрального апара-
ту Міністерства оборони (ЦАМО) в кількості 
248 осіб, із яких 216 були військовослужбов-
цями. При формуванні Міністерства оборони 
особовим складом атестаційна комісія дотри-
мувалася вимог: фахові якості офіцерів та ге-
нералів, визнання ними державного суверені-
тету та незалежності України, їх вірність на-
роду України [17, с.13–15]. 

Підпорядкування українській владі війсь-
кових формувань змушували державне та вій-
ськове керівництво України приймати заходи, 
які б не допустили у військах надзвичайних 
ситуацій. 10 жовтня 1991 року Голова Верхо-
вної Ради України видав розпорядження про 
запровадження посади повноважних предста-
вників Верховної Ради та Кабінету Міністрів 
України з військових справ. Зазначена катего-
рія працівників зосереджувалася при коман-
дуваннях Київського, Одеського і Прикарпат-
ського військових округів, Чорноморського 
флоту, військових об’єднаннях центрального 
та окружного підпорядкування на період пе-
реходу в пряме підпорядкування українському 
парламенту всіх дислокованих на території 
України визначених військових формувань. 
Уповноважені представники від імені законо-
давчого і виконавчого органів влади мали 
право контролю за реалізацією нормативно-
правових актів України щодо переходу під 
юрисдикцію України угрупувань союзних 
військ, розташованих на її території. Поряд з 
цим від уповноважених представників вима-
галося у тісній співпраці з органами влади та 
управління всіх рівнів сприяти нормальному 
функціонуванню військових структур та запо-
бігати конфліктним ситуаціям і непорозумін-
ням. Уповноважені працівники не втручалися 
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в царину безпосереднього командування вій-
ськовими силами. У свою чергу контроль за 
діяльністю повноважних представників по-
кладався на Комісію Верховної Ради України 
з питань оборони і державної безпеки та Дер-
жавного Міністра з питань оборони, націона-
льної безпеки і надзвичайних ситуацій Украї-
ни [18, с.707]. 

Для налагодження взаєморозуміння між 
владою та військовими формуваннями, що 
дислокувались на українських землях, україн-
ська влада здійснила перші кроки в соціальній 
та правовій захищеності військовослужбов-
ців. 3 вересня 1991 року Голова Верховної 
Ради України видав розпорядження “Про по-
силення соціальної захищеності військовос-
лужбовців, які проходять службу на території 
України та військовослужбовців – громадян 
України, що служать за її межами”. У грудні 
1991 року було прийнято Закон України “Про 
соціальний та правовий захист військовослу-
жбовців та членів їх сімей”. 18 грудня 1991 
року Президент України видав Указ “Про під-
вищення грошового утримання військовос-
лужбовців, окладів і тарифних ставок праців-
никам підприємств та організацій Збройних 
Сил та інших військових формувань Украї-
ни”. У березні 1992 року постановою Кабіне-
ту Міністрів України встановлено грошове 
забезпечення військовослужбовців Збройних 
Сил України. Прийняття цих документів зна-
чною мірою сприяло зняттю напруги в сере-
довищі військовослужбовців і членів їх сімей, 
які потрапили у скрутну ситуацію. 

Базовими документами для створення 
Збройних Сил та їх видів стали Закони Украї-
ни “Про Збройні Сили України” та “Про обо-
рону України” [15, с.27–30]. Вони закріплю-
вали право України на створення власних 
Збройних Сил та їх видів на основі демократії 
й гуманізму; верховенства закону; підзвітнос-
ті конституційним органам законодавчої та 
виконавчої влади; добровільності вступу на 
кадрову військову службу; відкритості в дія-
льності Збройних Сил та збереження держав-
ної таємниці; позапартійності; гарантованого 
соціально-правового захисту військовослуж-
бовців. Прийняте в Україні законодавство з 
військової сфери дало підставу керівникам 
держав-учасниць СНД на зустрічі 30 грудня 
1991 року в Мінську визнати, що Україна під-
готувала належну правову базу для створення 
власних Збройних Сил і може розпочати цей 
процес з початком січня 1992 року. 

Виходячи із факторів визнання України як 
незалежної держави та позитивної позиції кері-
вництва країн СНД, Президент України 
Л. Кравчук спираючись на рішення Верховної 
Ради України з військових питань 12 грудня 
1991 р. видав Указ №4 “Про Збройні Сили 
України”. В Указі визначалися практичні дії, 
які зосереджувалися на створенні Збройних 
Сил України на базі військ Київського, Одесь-
кого, Прикарпатського військових округів, сил 
Чорноморського Флоту, інших військових фо-
рмувань, що дислокувалися на території Укра-
їни. Указ Президента України встановлював 
обов’язки Міністра оброни України, якому на-
давалося право організовувати на перехідний 
період безпосереднє адміністративне управлін-
ня військами. Відповідно до Указу Президент 
України взяв на себе обов’язки Головнокоман-
дувача Збройними Силами України. 

Отже, з липня 1990 року по грудень 1991 
року в Україні та навколо неї сформувалися 
військово-політичні умови, що обумовлювали 
необхідність створення власних збройних сил. 
Це був період, який відзначався теоретичними 
пошуками, визначенням шляхів створення 
Української армії та поступовим переходом 
від декларування права України на власні 
збройні сили до початку їх практичного здійс-
нення. Вирішальне значення в цьому мало 
проголошення незалежності України, яка 
об’єктивно потребувала створення власної 
військової сили, яка б захищала суверенітет 
новоствореної держави. Потреба у власній 
армії знайшла підтримку українського суспі-
льства, яке висловилося за мирний, еволюцій-
ний шлях вирішення цього завдання. Важли-
вим зовнішнім чинником, який позитивно 
вплинув на створення збройних сил стало ви-
знання України як незалежної держави між-
народним співтовариством, чим визнавалося її 
право на формування військових структур, які 
б захищали незалежність держави. 

Розпочавши з Декларації про державний 
суверенітет, яка визначила право України ма-
ти власні Збройні Сили, Верховна Рада Украї-
ни поступово розпочала приймати рішення, 
спрямовані на створення Української армії 
мирним, еволюційним шляхом. Прийнята но-
рмативно-законодавча база, ґрунтуючись на 
аналізі тогочасної військово-політичної об-
становки, стала найважливішою умовою в ре-
алізації практичних кроків створення Сухопу-
тних військ України. 
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ СТРУКТУР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 1991–1994 РОКАХ 

 
Автор статті висвітлив діяльність посадових осіб Міністерства оборони України по 

організації підготовки кадрів для структур соціально-психологічної служби Збройних Сил 
України у період 1991–1994 років.  

Ключові слова: виховна робота, Збройні Сили України, організація, підготовка кадрів, 
соціально-психологічна служба, структура. 
 

Постановка проблеми та її актуаль-
ність. Необхідність розгляду питань органі-
зації підготовки кадрів для структур соціаль-

но-психологічної служби Збройних Сил Укра-
їни (далі – СПС ЗС України) у 1991–1994 рр., 
їх важливість та значимість в утвердженні на-
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ціональної системи виховання в ЗС України 
займають помітне місце. Це обумовлено ря-
дом причин: 

а) діяльність ЗС України значною мірою 
залежить від наявності підготовлених, націо-
нально-свідомих офіцерських кадрів;  

б) офіцери структур соціально-психоло-
гічної служби (далі – СПС) займали особливе 
місце в становленні національної системи 
виховання в ЗС України;  

в) опора на досвід підготовки кадрів для 
структур СПС дозволить в значній мірі удо-
сконалити систему підготовки кадрів для ви-
ховних (на думку автора) структур в сучас-
них умовах.  

Аналіз попередніх досліджень. Питання 
організації підготовки кадрів для виховних 
структур в процесі військового будівництва в 
Україні знайшли часткове висвітлення в до-
слідженнях В. Баранівського, В. Марценків-
ського, І. Сокаля, окремих аспектів проблеми 
торкались В. Безбах, М. Ковтун, М. Неща-
дим, О. Попович, О. Пошедін, Я. Романовсь-
кий та ін. У колективній праці “Збройні Сили 
незалежної України. Перші 10 років (1991–
2001 рр.)”, підготовленій за загальною редак-
цією В. Бринцева, досліджуються окремі ас-
пекти діяльності вищих військових навчаль-
них закладів (далі – ВВНЗ) України, зокрема 
підготовка офіцерів структур виховної робо-
ти на базі Київського військового гуманітар-
ного інституту (далі – КВГІ) [1]. 

У монографії “Національна академія обо-
рони України: минуле та сьогодення”, яка 
підготовлена колективом авторів за загаль-
ною редакцією В. Радецького [2] знайшла ча-
сткове відображення історія гуманітарного 
факультету Національної академії оборони 
України (далі – НАОУ). В дослідженні автора 
“Становлення та розвиток структур виховної 
роботи у Збройних Силах України (1991–
2011 рр.)” відтворені деякі аспекти підготов-
ки кадрів для соціально-психологічних стру-
ктур ЗС України. 

Разом з тим питання організації підгото-
вки кадрів для структур СПС у 1991–1994 рр. 
не отримало свого достатнього вивчення. 

Метою статті є висвітлення історично-
го досвіду щодо підготовки кадрів для струк-
тур СПС у 1991–1994 рр. для врахування йо-
го в умовах сучасного розвитку системи вій-
ськової освіти.  

Особливістю формування основ націона-
льних структур виховної роботи було те, що 
практично до моменту створення органів 

СПС у квітні 1992 р. [3, с.52]) виховну роботу 
з особовим складом дислокованих на терито-
рії України військ організовували і здійснюва-
ли структури та кадри, що функціонували в 
самих військових організмах і діяли на підста-
ві чинного на той час законодавства СРСР. 

У військових формуваннях питання орга-
нізації управління моральним станом військо-
вослужбовців набувало самостійної спрямо-
ваності, посідаючи провідне місце серед ін-
ших видів діяльності. З великою силою це під-
твердилося у процесі приведення військ, дис-
локованих на території України, до присяги на 
вірність українському народу. 

Вперше ідею СПС та необхідність спеціа-
льної Соціально-психологічної служби, як у 
суспільстві, так і в армії, обґрунтував канди-
дат філософських наук, доцент В. Мулява у 
лютому 1986 року, концептуально виклав на 
нараді керівників дискусійних клубів у Тер-
нополі 14–15 лютого 1988 року. Питання про 
таку службу ставив на першому та другому 
з’їздах Народного Руху України, на науково-
практичній конференції “Внутрішня й зовні-
шня безпека України: концепція української 
армії та пошуки шляхів її відродження”, яка 
проходила 2–3 лютого 1991 року та на 1-му 
з’їзді офіцерів України в липні 1991 року. 

Перший проект концепції Соціально-
психологічної служби Збройних Сил України, 
підготовлений ініціативною групою, В. Муля-
ва подав Міністрові оборони України 4 верес-
ня 1991 року, на другий день після призначен-
ня генерала К. Морозова міністром. Основні 
положення проекту були опубліковані в газеті 
“Народна армія” за 11 жовтня 1991 року. Суть 
її полягала в тому, щоб ліквідувати монополію 
якоїсь партії на морально-психологічний 
вплив на військовослужбовця та війська в ці-
лому, департизувати цей процес і проводити 
гуманітарне виховання військовослужбовців.  

У розділі “Підготовка кадрів для Соціаль-
но-психологічної служби” зазначалося, що ді-
яльність Соціально-психологічної служби вій-
ськових формувань України здійснюється вій-
ськовими фахівцями в галузі соціології, пси-
хології, конфліктології, психофізіології, пра-
вознавства, народознавства, релігієзнавства, 
історії, культурно-виховної та просвітницької 
роботи, а також методистами-організаторами 
СПС із числа офіцерів, які мають освіту не 
нижче третього рівня, позитивно зарекомен-
дували себе в роботі з особовим складом і діс-
тали додаткову гуманітарну та соціально-
психологічну підготовку. 
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Підготовка фахівців для соціально-
психологічної служби здійснюється відпові-
дними вузами України, вищими військовими 
навчальними закладами, а підвищення їх на-
уково-методичного рівня – Вищими мето-
дичними курсами СПС, факультетом мето-
дичної підготовки фахівців СПС, які функ-
ціонують у складі Науково-дослідного і ме-
тодичного центру СПС Міністерства оборо-
ни України. 

Спеціалісти СПС зобов’язані проходити 
перепідготовку і підвищувати фахову квалі-
фікацію не рідше одного разу на 2–3 роки.  

Визначалися і загальні вимоги до спеціа-
лістів СПС. Ними були:  

висока компетентність у питаннях конк-
ретної спеціальності; 

глибоке знання історії України та її вій-
ськових формувань, ідейних, правових та іс-
торичних основ соборності, суверенності й 
незалежності Української держави; високі 
морально-етичні дані фахівця, емоційний і 
духовний зв’язок з Україною, відданість їх 
народові; 

вільне володіння українською та росій-
ською мовами [4, с.145–146]. 

З початком розбудови Збройних Сил у 
1991 році в Україні були відсутні органи 
управління підготовкою військових фахівців. 
Не існувало державних стандартів військової 
освіти, а існуюча нормативно-правова база, 
навчально-методичні документи не відпові-
дали новим підходам до підготовки спеціалі-
стів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 
згідно з ухваленим у 1991 році Законом 
України “Про освіту”. Крім того, вищеозна-
чені питання суттєво ускладнювала різка 
зміна ідеологічних засад та фінансова скрута.  

Виходячи із вищеозначеного, у 1992 році 
була розроблена “Концепція системи війсь-
кової освіти у Збройних Силах України” та 
видані наказ [5, арк.230–239] і директива Мі-
ністра оборони України [6, арк.14–17]. На 
той час вони стали програмою діяльності ор-
ганів управління військовою освітою та вій-
ськових навчальних закладів. На основі цих 
документів прийнято ряд принципових орга-
нізаційних рішень з питань розбудови систе-
ми гуманітарної військової освіти в Україні. 

Процес підготовки кадрів для структур 
СПС розпочався одночасно з розробкою 
СПС, її обговоренням та затвердженням. У 
ході цього етапу разом з визначенням мето-
дологічних основ організації національної 
системи виховної роботи з особовим складом 

військ (сил) та органів управління були окрес-
лені і принципи кадрового забезпечення її фу-
нкціонування. 

Очікувалося, що питома вага фахівців 
СПС складе у 1995 році 1,9%, а в 1998 – 1,7% 
від загальної чисельності особового складу 
ЗС України. Стосовно чисельності офіцерсь-
кого корпусу цей відсоток прогнозувався на 
1995 рік 9,5%, а на 1998 – 8,5% [7]. 

Передбачалося, що система підготовки 
кадрів для структур СПС буде здійснюватися 
за трьома напрямами: 

перший – переатестація колишніх політп-
рацівників радянської армії, які прийняли 
присягу на вірність народу України і служили 
в ЗС України та прибували з країн Співдруж-
ності Незалежних Держав, в тому числі і з 
вищих навчальних закладів; 

другий – перепідготовка кадрів ланки рота 
– батальйон з подальшим призначенням в 
структури ВР; 

третій – підготовка кадрів первинної 
ланки та оперативно-тактичного рівня. 

З метою здійснення на початковому етапі 
комплексу методичних та організаційних за-
ходів з підбору, атестування та призначення 
кадрів у структури СПС в управліннях СПС 
були створені атестаційні комісії [8, арк.1], що 
працювали до 1999 року.  

Система підготовки офіцерських кадрів 
для структур СПС була започаткована в трав-
ні 1992 р. У серпні ц.р. Постановою Кабінету 
Міністрів України засновано Київський війсь-
ковий гуманітарний інститут [9, арк.217], а на 
базі 10-х Вищих центральних курсів політск-
ладу у м. Києві був створений Науково-
дослідний і методичний центр (далі – НДМЦ) 
СПС ЗС України [9, арк.219] у складі якого ді-
яв факультет методичної підготовки спеціалі-
стів СПС ЗС України, підпорядкований нача-
льнику соціально-психологічного управління 
МО України [10, арк.373–375]. На НДМЦ 
СПС покладалися завдання перепідготовки та 
підвищення кваліфікації офіцерів ротної і ба-
тальйонної ланки з терміном навчання три мі-
сяці. Загалом за період з 1992–1995 рр. у 
НДМЦ пройшли перепідготовку 27,5% від за-
гальної кількості офіцерів структур виховної 
роботи, які призначалися після навчання на 
посади [11, арк.12–19; 66–82; 128–142; 155–
166]. У 1995 році згідно з вимогами директиви 
Міністра оборони України від 11серпня 
НДМЦ був розформований [12, арк.103]. 

У 1995 році відбувся останній випуск офі-
церів з військово-політичних училищ [13, с.73]. 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 75 

У період 1992–1996 рр. на первинні посади 
виховних структур було призначено близько 
2,5 тисяч випускників колишніх військово-
політичних училищ, з яких близько 2 тисяч – 
випускники училищ, що були розташовані на 
території України та понад 400 випускників 
училищ країн СНД. За цей час на укомплек-
тування органів виховної роботи прибуло бі-
льше 170 випускників Гуманітарної академії 
ЗС Російської Федерації.  

Фактично у 1995 році було припинено 
підготовку фахівців виховної роботи для так-
тичної ланки ЗС України. Зважаючи на таку 
ситуацію, була видана директива Міністра 
оборони України [14, арк.172–175], що за-
провадила курсову перепідготовку офіцерів-
випускників ВВНЗ; які призначені в структу-
ри виховної роботи без відповідної підготов-
ки, терміном навчання три місяці на базі Вій-
ськового гуманітарного інституту Націона-
льної академії оборони України. Підготовка 
кадрів для виховних структур у ЗС України в 

подальшому, на нашу думку, – тема окремої 
статті. 

Таким чином, за короткі в історичному 
плані терміни була створена дієва система 
підготовки офіцерських кадрів для структур 
СПС, яка витримала перевірку часом, показа-
ла спроможність проводити підготовку відда-
них справі захисту Батьківщини офіцерів-
вихователів, що несли в маси військовослуж-
бовців ідеї створення незалежної України й 
практично діяли над розбудовою власних 
Збройних Сил. 

Створення необхідної нормативно-пра-
вової та методичної бази на вищих методич-
них курсах СПС і факультеті методичної під-
готовки фахівців СПС, які функціонували у 
складі НДМЦ СПС МО України, системність 
в їх діяльності, впровадження у функціону-
вання структур СПС нових технологій, сприя-
ло розвитку кадрового потенціалу органів 
СПС ЗС України, підвищення їх престижу, ав-
торитету та статусу. 

 
Список використаної літератури 

 

1. Збройні Сили незалежної України. Перші 10 років (1991–2001). / За ред. Бринцева В.В. – К.: 
НАОУ, 2006 – 378 с. 

2. Національна академія оборони України: минуле та сьогодення. / За заг. ред. В. Радецького. – К.: 
НАОУ. – 116 с.  

3. Виховна робота у Збройних Силах України : підруч. / [Кобзар А. О. [та ін.]; за заг. ред. Б.П. Ан-
дресюка. – Чернівці: Місто, 2011. – 408 с.  

4. Становлення та розвиток структур виховної роботи в Збройних Силах України: монографія / [Ге-
расименко М.В., Кобзар А.О., Костенко Ю.І., Малюга В.М.]. – К.: НДЦ ГП ЗС України, 2012. – 161 с. 

5. Галузевий державний архів Міністерства оборони України (далі – ГДАМО України): Наказ Мі-
ністра оборони України від 25.07.1992 р. № 133 “Про реформування системи військової освіти в Укра-
їні”, ф.3697, оп.19071, спр.5. – 383 арк.  

6. ГДАМО України: Директива Міністра оборони України “О развитии военного образования в 
условиях реформирования Вооруженных Сил Украины”, ф.3697, оп.19071, спр.12. – 125 арк 

7. Мулява В. С. Людина в індивіді. Соціально-психологічна служба не партполіторган // Народна 
армія. – 1992. – 25 листопада. 

8. ГДАМО України: Наказ начальника Соціально-психологічного управління Міністерства оборо-
ни України від 18.02.1992 р. №1 “Про створення Тимчасової атестаційної комісії Соціально-
психологічного управління Міністерства оборони України”, ф.3792, оп.19877, спр.1. – 58арк. 

9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВОВ 
України) Постанова Кабінету Міністрів “Про реформу системи військової освіти” від 19.08.1992 р. 
№490, ф.2, оп.15, спр.2635. – 249 арк. 

10. ГДАМО України: Наказ Міністра оборони України від 27.08.1992 р. № 149 “Про створення 
науково-дослідного і методичного центру Соціально-психологічної служби Збройних Сил України”, 
ф.3697, оп.19071, спр.5. – 383 арк. 

11. ГДАМО України: Накази начальника Соціально-психологічного управління Міністерства обо-
рони України “Про призначення на посади після навчання” №№ 5, 31, 64, 72, ф.3792, оп.22583, спр.1 – 
171 арк. 

12. Звіт про науково-дослідну роботу: “Історія будівництва Збройних Сил України (1991–
2011 рр.)” (шифр “Історія–20”; заключний) – К.: НУОУ, 2012. – 314 арк. 

13. Виховна робота у Збройних Силах України: підруч. / [А.О.Кобзар, О.В.Копаниця, В.М.Грицюк 
та ін.]; за заг. ред. Б. П. Андресюка. – Чернівці: Місто, 2011. – 408 с. 

14. ГДАМО України: Директива Міністра оборони України “Про організацію системи підготовки 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 76 

заступників командирів рот (батарей) з виховної роботи у Збройних Силах України” від 02.09.1998 р. 
№Д-18, ф.3792, оп.37479, спр.38. – 324 арк. 
 

Отримано: 18.09.2013 р. 
 
 
УДК 378:355 (477) “1991/2006” 

Нікітюк О.В., підполковник, заступник начальника ка-
федри оперативно-тактичної підготовки Української 
військово-медичної академії (м. Київ) 

 
 

ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СКЛАДУ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 1991–2006 РОКАХ 

 
Автор статті проаналізував діяльність інтернатур медичного складу військових округів 

(з 1997 року оперативних командувань) і факультету перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації Української військово-медичної академії щодо перепідготовки та удосконалення медично-
го персоналу Збройних Сил України. 

Ключові слова: військові лікарі, Збройні Сили України, інтернатура, медичний персонал, 
перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації, підготовка фахівців, Українська військово-
медична академія. 
 

Для підтримання високої бойової готов-
ності медичної служби та виконання нею по-
ставлених завдань у мирний і воєнний час, 
підвищення якості та ефективності медичного 
забезпечення особового складу армії і флоту в 
сучасних умовах особовий склад медичної 
служби потребує постійного удосконалення 
практичних навичок, спеціальних і воєнних 
знань, а також їх підготовку і перепідготовку 
до роботи в якості спеціаліста у військово-
медичних підрозділах, частинах та установах. 
Отже, для забезпечення високої кваліфікації 
медичного персоналу необхідно проводити їх 
безперервне навчання та здійснювати об’єк-
тивний контроль за рівнем їх кваліфікації. З 
цією метою в Збройних Силах України була 
створена чітка система перепідготовки і під-
вищення кваліфікації військово-медичного 
складу, яка відповідає загальнодержавній сис-
темі перепідготовки та удосконалення медич-
них працівників. 

Метою статті є висвітлення процесу фор-
мування та діяльності у 1991–2006 роках од-
нієї зі складових системи військово-медичної 
освіти України – системи удосконалення, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації усіх 
категорій медичного складу. 

Система удосконалення та перепідготов-
ки медичних кадрів в системі військово-
медичної освіти застосовується давно та має 
свій науково-обґрунтований алгоритм. За ча-
сів Радянського Союзу спеціалізація та удо-
сконалення медичного складу проводилася на 

факультеті перепідготовки та підвищення 
кваліфікації Військово-медичної академії ім. 
С.М. Кірова, військово-медичному факульте-
ті при Центральному інституті удосконален-
ня лікарів, на офіцерських курсах військово-
медичних факультетів при медичних інститу-
тах, в інтернатурах медичного складу видів 
Збройних Сил СРСР, округів, груп військ та 
флотів, а лікарів і середнього медичного пер-
соналу – службовців, також у інститутах (на 
факультетах) удосконалення лікарів, учили-
щах підвищення кваліфікації працівників з 
середньою медичною та фармацевтичною 
освітою Міністерства охорони здоров’я СРСР 
(союзних республік) [13, с.391–392].  

Від системи військово-медичної освіти 
Радянського Союзу Україні у спадок залиши-
лись три інтернатури медичного складу, на 
яких проходили спеціалізацію, удосконален-
ня та підвищення кваліфікації військово-
медичні фахівці кадру, а також навчальні 
збори офіцери медичної служби запасу. Ін-
тернатури розташовувались при трьох окру-
жних госпіталях Київського, Прикарпатсько-
го та Одеського військових округів.  

Слід відмітити, що перші курси удоско-
налення медичного складу на території Укра-
їни були створені у 1944 році при Київському 
та Одеському військових округах, з 1947 року 
вони називалися Курси перепідготовки, удо-
сконалення військових лікарів кадру і запасу 
при окружних госпіталях, з 1950 року – 
Окружні курси удосконалення офіцерів ме-
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дичної служби округів [2, арк.1]. У 1952 році 
окружні курси було сформовано у Прикар-
патському військовому окрузі [4, арк.1]. З 
1971 року усі Окружні курси реорганізовано в 
інтернатури медичного складу округів. Щорі-
чно у трьох окружних інтернатурах проходи-
ли тематичне удосконалення та спеціалізацію 
більше тисячі медичних фахівців, з яких по-
над третину складали офіцери. 

Ця складова системи військово-медичної 
освіти у перші роки проголошення незалеж-
ності України продовжувала своє функціону-
вання, доки не зазнала змін під час реформу-
вання та скорочення. 

У грудні 1992 року на базі 67 інтернатури 
медичного складу Київського військового 
округу було створено Центральні курси удо-
сконалення медичного складу Міністерства 
оборони України (далі – ЦКУМС МОУ) [2, 
арк.1]. 

У 1993 році в Україні для підготовки та 
удосконалення військово-медичного складу 
було створено новий навчальний заклад – 
Військово-медичне відділення (при Українсь-
кому державному медичному університеті ім. 
О.О. Богомольця) (далі – ВМВ УДМУ імені 
О.О. Богомольця), у складі якого з першого 
січня 1994 року розпочав функціонувати фа-
культет перепідготовки та підвищення квалі-
фікації (далі – ФППК). Головними завдання-
ми факультету було визначено: 

задоволення потреб медичної служби та 
інших силових міністерств і відомств України 
в безперервній післядипломній ступеневій 
освіті військових лікарів; 

організація планування післядипломної 
освіти, комплектування слухачами циклів пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації і ко-
нтроль їх навчання; 

розробка нормативних документів після-
дипломної освіти військових лікарів; 

виконання науково-дослідних робіт з ак-
туальних проблем післядипломної освіти ме-
дичного складу Збройних Сил України [8, 
с.87]. 

Першим начальником факультету був 
призначений полковник медичної служби 
Б.Є. Лісничий, який до 1993 року обіймав по-
саду начальника військової кафедри Україн-
ського державного медичного університету 
(м. Київ). За перший рік на факультеті прой-
шли навчання 181 слухач, з них 167 офіцерів 
та 14 службовців ЗС України. На циклах те-
матичного удосконалення (далі – ТУ) 172 
слухачі та 9 на передатестаційних циклах (да-

лі – ПАЦ). З 1995 року розпочалось навчання 
на циклах спеціалізації. Заняття проходили на 
семи штатних кафедрах ВМВ, 34 кафедрах 
Українського державного медичного універ-
ситету та 22 кафедрах Київського державного 
інституту удосконалення лікарів. 

З початком роботи ФППК ВМВ (при 
УДМУ ім. О.О. Богомольця) відпала потреба 
у функціонуванні Центральних курсів удо-
сконалення медичного складу Міністерства 
оборони України. Першого травня 1995 року 
ЦКУМС МОУ були розформовані. Навчаль-
но-методичну документацію курсів (навчаль-
ні плани, програми) було передано на ФППК 
ВМВ [3, арк.13]. 

Термін навчання лікарів на факультеті 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
ВМВ складав від півтора до десяти місяців по 
більш ніж 40 спеціальностям. На інтернату-
рах медичного складу Прикарпатського та 
Одеського військових округів крім спеціалі-
зації та удосконалення лікарів проводили пе-
репідготовку та удосконалення середнього 
медичного складу по більш ніж двадцяти 
спеціальностям та спеціалізаціям. Термін 
проведення удосконалення середнього меди-
чного складу складав один місяць та спеціалі-
зація від півтора до трьох місяців [5, арк.39–
54]. Слід відмітити, що з 1994 року зі ство-
ренням факультету перепідготовки та підви-
щення кваліфікації, спеціалізацію та удоско-
налення 90% військових лікарів та провізорів 
проходили на факультеті, в інтернатурах пе-
репідготовку та підвищення кваліфікації і 
спеціалізацію проходив середній та молод-
ший медичний склад. 

За перший період будівництва ЗС Украї-
ни (1991–1996 рр.) в окружних інтернатурах 
медичного складу Прикарпатського та Оде-
ського військових округів пройшли тематич-
не удосконалення, підвищення кваліфікації та 
спеціалізацію – понад 3,5 тисячі військово-
медичних фахівців, з них близько тисячі офі-
церів медичної служби. За 1994–1996 рр. на 
ФППК ВМВ пройшли тематичне удоскона-
лення, підвищення кваліфікації та спеціаліза-
цію – 1452 осіб (з них 758 офіцерів медичної 
служби та 694 працівники ЗС України).  

Постановою уряду від 16 жовтня 1995 
року була створена Українська військово-
медична академія (далі – УВМА) [12]. Війсь-
ково-медичне відділення при Українському 
державному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця було переформовано у Вій-
ськово-медичний інститут (далі – ВМІ), який 
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став основною навчальною базою Української 
військово-медичної академії (далі – УВМА). 
Факультет перепідготовки та підвищення 
кваліфікації залишився складовою ВМІ і роз-
почав перепідготовку та удосконалення усіх 
категорій військово-медичних фахівців. 

У липні1997 року Прикарпатський та 
Одеський військові округи було реорганізо-
вано у Західне і Південне оперативні коман-
дування. Окружні інтернатури медичного 
складу розташовані в містах Львові та Одесі 
були підпорядковані командувачам оператив-
них командувань.  

Найбільш гострою проблемою в системі 
післявузівскої і додаткової освіти медичних 
фахівців Збройних Сил залишається виконан-
ня вимог про обов’язкове підвищення квалі-
фікації медичними працівниками, яке має 
проводитися не рідше одного разу на п’ять 
років. Обов’язковим є також удосконалення і 
перед призначенням на вищі посади в струк-
турі військово-медичної служби. Починаючи 
з 1998 року на ФППК ВМІ УВМА розпочато 
тематичне удосконалення начальників війсь-
кових госпіталів та начальників медичної 
служби з’єднань. 

У 1998 році на факультеті було запрова-
джено цикл тематичного удосконалення з до-
підготовки медичних фахівців для обмежено-
го контингенту ЗС України в колишній Юго-
славії, навчання пройшли 10 осіб [8, с.88]. 

З 1999 року в УВМА розпочата підготов-
ка та перепідготовка офіцерів медичної служ-
би іноземних армій. Так, у 1999 році упро-
довж трьох місяців на факультеті перепідго-
товки та підвищення кваліфікації ВМІ УВМА 

проходили тематичне удосконалення офіцери 
медичної служби Збройних Сил Грузії, а у 
2000 році офіцери медичної служби Зброй-
них Сил Ірану. 

У 2002 році відповідно до Директиви МО 
України від 2 квітня 2002 року “Про прове-
дення організаційних заходів у Збройних Си-
лах України” та наказу МО України від 
30 серпня 2002 року № 300 [9] на базі інтер-
натур медичного складу у містах Львові та 
Одесі Академія розгорнула філії [1, арк.1; 4, 
арк.2]. На навчально-лікувальних базах філій 
науково-педагогічні працівники УВМА про-
водили виїзні передатестаційні цикли для лі-
карів та молодшого медичного персоналу. 

Сертифікат, який отримує фахівець після 
закінчення таких циклів – це документ єди-
ного зразка, що підтверджує відповідність 
підготовки фахівця державним освітнім стан-
дартам за обраною спеціальністю. Він свід-
чить про досягнення його власником визна-
ченого рівня теоретичних знань та придбання 
практичних навичок і умінь, достатніх для 
самостійної професійної (медичної або фар-
мацевтичної) діяльності за обраною спеціа-
льністю. Сертифікат фахівця діє на всій тери-
торії України і підтверджується кожні 5 років 
після відповідної підготовки в системі додат-
кової професійної освіти. 

У 2005 році УВМА успішно пройшла лі-
цензування на проведення освітньої діяльно-
сті щодо підвищення кваліфікації фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” і 
“Молодший спеціаліст” та розпочала прово-
дити, згідно отриманої ліцензії, освітню дія-
льність. 

Таблиця 1 

Кількість слухачів, які пройшли перепідготовку і підвищення кваліфікації  
в Академії у 2004–2007 навчальних роках [7, с.13] 

Кількість слухачів Види підготовки 
2004–2005 2005–2006 2006–2007 

Разом, осіб 770 1023 1156 
Відповідно до плану, %  

в т.ч. на циклах: 
101,4 % 107,7 % 107,8 % 

тематичного удосконалення 107 (75 %) 166 (73,8 %)  331 (111 %) 
передатестаційних 479 (112 %) 681 (187 %) 623(125 %) 

спеціалізації 184 (98 %) 176 (127,7 %) 200 (84 %) 
 

У 2005–2006 навчальному році науково-
педагогічними працівниками на базі філії у 
м. Одеса проведено п’ять виїзних передатес-
таційних циклів для лікарів, по одному пере-
датестаційному циклу для молодшого медич-
ного персоналу було проведено базі філій у 

містах Одесі та Львові. На базі Вінницького 
медичного центру Повітряних Сил ЗС Украї-
ни (м. Вінниця) проведено два виїзних пере-
датестаційних цикли для лікарів та дев’ять для 
молодших медичних спеціалістів. На базі 
Тернопільського державного медичного уні-
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верситету ім. І.Я. Горбачевського проведено 
цикл тематичного удосконалення для науко-
во-педагогічних працівників кафедр медици-
ни катастроф та військової медицини держав-
них медичних вузів України з методики ви-
кладання військових і військово-спеціальних 
дисциплін. 

Слід відмітити, що у зв’язку зі скорочен-
ням ЗС України та військово-медичної служ-
би набирає актуальності вторинна спеціаліза-
ція лікарів. Адже у військових госпіталях, і 
особливо гарнізонних, має надаватися квалі-
фікована медична допомога лікарями спеціа-
лістами. Відсутність у штаті госпіталю певно-
го лікувального відділення не дає підстав, 
щодо не надання медичної допомоги за від-
повідним фахом. Для надання допомоги за 
вузькою спеціальністю у гарнізонних госпіта-
лях та медичних ротах створюється відповід-
ний медичний кабінет, а для стаціонарного 
лікування виділяються декілька профільних 
ліжок. Потрібен лише фахівець, який не пе-
редбачений штатом, тоді штатні лікарі набу-
вають додаткових спеціальностей на циклах 
спеціалізації і можуть надавати більш різно-
манітні лікувально-медичні послуги. Гарні-

зонні лікарі можуть мати до трьох спеціаліза-
цій [14, с.4]. 

Зазначена практика підготовки лікарів та-
кож надзвичайно важлива для забезпечення 
миротворчих операцій. Це є основною вимо-
гою до комплектування об’єднаних сил швид-
кого реагування [7, с.14]. 

У 2006 році відповідно до Директиви 
МО України від 16 жовтня 2006 р. “Про про-
ведення додаткових організаційних заходів у 
Збройних Силах України” та наказів Директо-
ра Департаменту охорони здоров’я МО Укра-
їни від 7 листопада 2006 р. № 97 та від 
10 листопада 2006 р. № 99 [10; 11] до 31 груд-
ня 2006 р. було розформовано філії УВМА в 
містах Львові та Одесі [1, арк.2; 6, арк.1–3].  

Отже, з січня 2007 року в системі військо-
во-медичної освіти ФППК ВМІ УВМА зали-
шився єдиним закладом, який здійснює тема-
тичне удосконалення, перепідготовку та спе-
ціалізацію військово-медичних фахівців. Згід-
но планів комплектування на кожен рік факу-
льтет спроможний здійснювати перепід-
готовку та підвищення кваліфікації медичних 
кадрів майже на ста власних циклах, табл. 2. 

Таблиця 2 

Можливості ФППК з 2007 року здійснювати перепідготовку  
та підвищення кваліфікації медичних фахівців на власних циклах [7,с. 14] 

Профіль підготовки спеціалізація ТУ ПАЦ Разом 
Організаційно-управлінський 1 14 2 17 
Хірургічний 10 10 10 30 
Терапевтичний 6 2 8 16 
Стоматологічний 3 2 4 9 
Медико-профілактичний 2 3 3 8 
Фармацевтичний - 2 2 4 
Інший 4 2 7 13 
Разом 26 40 31 97 

 

Висновок. За досліджуваний період 
1991–2006 років в Україні сформована та 
функціонує одна зі складових системи війсь-
ково-медичної освіти – перепідготовка та 
удосконалення військово-медичного персо-
налу, яка в ході становлення, реорганізації та 
оптимізації зазнала значних скорочень і на 
перше січня 2007 року представлена лише 
факультетом перепідготовки та підвищення 
кваліфікації Військово-медичного інституту 
Української військово-медичної академії. 
Наявна складова дозволила у 1991–2006 ро-

ках здійснити перепідготовку та удосконален-
ня близько 13 тисяч медичних фахівців не 
лише для Збройних Сил України, а й інших 
силових міністерств і відомств держави. Піс-
лядипломна ступенева військово-медична 
освіта інтегрована до державної загальноосві-
тньої системи підготовки та удосконалення 
медичних кадрів. Здійснюється за типовими 
державними освітніми програми, а рівень під-
готовки військово-медичних та цивільних фа-
хівців визначається єдиними державними ста-
ндартами.  
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МОДЕЛІ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА  
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМ (на прикладі пострадянських країн) 

 
У статті узагальнено та систематизовано досвід з дестабілізації суспільно-політичної 

та економічної систем пострадянських країн та побудовано базову модель створення деста-
білізації держави. 

Ключові слова: етнонаціональна політика, кризові процеси, «оксамитова» революція, 
політична нестабільність, політичний режим, пострадянські країни, протидія, революційний 
процес, суспільно-політична стабільність. 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Нині в українському суспільстві 
зберігаються підстави для соціальних, еко-
номічних, політичних, етнічних та іншого 
роду протиріч, що досить часто проявляють-
ся в протестній активності населення під час 
виборів. Водночас, в стосунках України з Ро-

сійською Федерацією та країнами Заходу, не-
зважаючи на низку позитивних змін, має міс-
це міждержавне суперництво, в ході якого 
можуть використовуватися і технології деста-
білізації суспільно-політичної та економічної 
систем.  

Ця обставина й визначає зв’язок загаль-
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ної проблеми з найбільш важливими нау-
ковими та практичними завданнями роз-
робки комплексу заходів з протидії загрозам 
суспільно-політичній стабільності України, 
що в свою чергу потребує вивчення техноло-
гій дестабілізації суспільно-політичної і еко-
номічної системи. 

На підставі аналізу актуальних дослі-
джень і наукових публікацій [1–30] можна 
зробити висновок про те, що сьогодні є до-
сить широкий набір технологій дестабілізації 
суспільно-політичної та економічної систем. 
Практично в більшості із них у якості основ-
них потенціальних дестабілізуючих факторів 
можуть бути використані: кризові явища су-
спільно-політичного життя в столиці держа-
ви; етнотериторіальні люфти в геополітичній 
структурі регіонів світу; економічна криза в 
країні; масові порушення прав людини; на-
дання підтримки «державам-терористам»; 
поширення політичного тероризму в країні; 
порушення міжнародних режимів, що регу-
люють воєнно-політичні питання міжнарод-
ної безпеки. 

Така ситуація надає можливість державі-
нападниці здійснити: дискримінацію влади 
держави-супротивника у вирішенні проблем 
забезпечення суспільно-політичної стабіль-
ності із метою її подальшої делегітимізації; 
створення та подальша підтримка сепаратив-
них рухів та опозиції, включаючи військову 
допомогу; приведення опозиції до влади та 
закріплення позитивних результатів операції. 

Тому мета цієї статті полягає у дослі-
дженні огранізаційних етапів дестабілізації 
суспільно-політичної та економічної систем 
на прикладі пострадянських країн і побудові 
базової моделі дестабілізації держави. Це до-
зволить у подальшому в рамках рефлексив-
ного підходу розробити модель селекції та 
реагування на загрози суспільно-політичній 
стабільності. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з обґрунтуванням отриманих ре-
зультатів. Попередньо зауважимо, що боро-
тьба між державами по своїй природі суттєво 
не відрізняється від боротьби взагалі і пред-
ставляє собою такий вид взаємодії систем, 
який виступає засобом їхнього виживання. 
Боротьба – це загальний закон розвитку всьо-
го сущого, який формулюється в діалектиці у 
вигляді закону єдності і боротьби протилеж-
ностей. З точки зору теорії систем боротьба 
представляє собою процес виведення систе-
ми-конкурента зі стану рівноваги [10; 17; 25]. 

Відповідно, в міждержавному протиборстві 
дестабілізація суспільно-політичної та еконо-
мічної систем супротивника залишається важ-
ливою передумовою для перемоги над ним. 
Таке порушення рівноваги досягається зазда-
легідь спланованими або випадковими страте-
гічними діями (див. рис.1.) [25]. 

Дестабілізації інколи називають стратегі-
єю непрямих дій, хоча на певних етапах вони 
можуть бути підтримані й прямим застосу-
ванням військової сили [17, с.6]. Наприклад, 
наприкінці ХХ століття перед нами виникли 
такі історичні факти, коли в ході протиборства 
на міжнародній арені без безпосереднього за-
стосування воєнної сили почали розпадатися 
держави та коаліції держав - СРСР, Варшавсь-
кий договір, Югославія, Чехословаччина та ін. 
У кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. у 
більшості випадків США і НАТО досягали 
своєї політичної мети шляхом реалізації стра-
тегії непрямих дій, тобто, по суті без прямого 
застосування своїх збройних сил проти дер-
жав, які призупинили своє існування [25]. 

Аналіз перебігу подій дестабілізації суспі-
льно-політичної та економічної систем на 
прикладі пострадянських країн дозволяє по-
будувати базову модель дестабілізації суспі-
льно-політичної та економічної систем, яка 
включає в себе:  

1) модель створення ситуації економічної 
нестабільності;  

2) модель політичної дестабілізації суспі-
льно-політичного життя в столиці держави;  

3) модель політичної дестабілізації «зов-
нішнє управління результатами виборів»;  

4) модель політичної дестабілізації суспі-
льства екстремістськими організаціями;  

5) модель політичної дестабілізації суспі-
льства сепаратистськими та терористичними 
організаціями. 

Розглянемо організаційні етапи зазначе-
них моделей дестабілізації. 

Модель створення ситуації економічної 
нестабільності в державі. Аналіз основних 
чинників глобалізаційних процесів дозволяє 
констатувати, що всі вони прямо чи опосеред-
ковано пов’язані з діяльністю транснаціональ-
них корпорацій (далі – ТНК) та процесами 
транснаціоналізації. Проте, глобалізаційного 
характеру набувають не лише позитивні, а й 
негативні тенденції, що обумовлює зростаючу 
важливість забезпечення національної безпеки 
держав у глобальному світі. Тому для десятків 
країн, які не входять до «золотого мільярда», 
економічна глобалізація, поряд з відомими 
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можливостями кооперації та інтеграції, несе 
великі виклики й загрози, найбільш значу-
щими серед яких є:  

зростання сегментації світового госпо-

дарства і глобальної нерівності;  
активізація старих і поява нових суспіль-

них, економічних і політичних міжнародних 
конфліктів; 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Модель міждержавного протиборства 
 

загострення міжнародної конкуренції, що 
відбувається не тільки у виробничій сфері за 

володіння матеріальними ресурсами, а й за 
володіння фінансовими, інвестиційними, ін-
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формаційними ресурсами, що, зокрема, відо-
бражається у зростанні негативного впливу 
міжнародної корупції; 

зниження ступеня регуляції національних 
економік в результаті посилення їх вразливос-
ті до коливань зовнішньоекономічної кон'юн-
ктури через збільшення їх відкритості і взає-
мозалежності, що виражається, зокрема, у 
зростанні протиріч і конфлікті інтересів «ста-
рої» і «нової» економіки в країнах, що глоба-
лізуються;  

наростання міжнародної і внутрішньокра-
їнної асиметрії з точки зору рівня включеності 
у світові господарські процеси, конкурентно-
го потенціалу і частки в прибутках від еконо-
мічного зростання;  

скупка акцій військових і стратегічних 
підприємств, перехід основних фондів такого 
підприємства у власність закордонної компа-
нії, що фактично означає управління ним із 
боку іноземної держави;  

розвідувально-підривна діяльність ТНК 
проти держав в інформаційно-психологічній 
сфері, провокування міждержавних конфлік-
тів;  

провокування з боку ТНК конфлікту по-
літичних інтересів в приймаючих країнах, що 
фактично є викликом національному сувере-
нітетові; 

провокування з боку ТНК ситуації еко-
номічної нестабільності в приймаючих кра-
їнах [3–7; 9; 10; 12; 16–18; 20; 23; 27]. 

«Класична» модель створення ситуації 
економічної нестабільності в державі включає 
наступні акції активної сторони: 

спекуляції на світовому валютному рин-
ку, який знижує курс національної валюти, 
що призводить до зростання цін на основні 
споживчі товари; 

штучне зниження цін на традиційні про-
дукти експорту, що скорочує валютні надхо-
дження, призводить до дефіциту торгівельно-
го балансу; 

підвищення цін на традиційні продукти 
імпорту, особливо товари першої необхіднос-
ті, що породжує їхню недостачу і прискорює 
інфляцію,  

транснаціональні корпорації і банки (далі 
– ТНБ), пов’язані з ними місцеві підприємці 
організовують «втечу» капіталів із країни, що 
призводить до спаду ділової активності, ско-
рочення внутрішніх джерел економічного 
зростання; 

ТНК і ТНБ згортають виробництво на 
своїх філіалах в країні, що спричиняє зрос-

тання безробіття й соціальної напруги; 
Міжнародний валютний фонд (далі – 

МВФ) і консорціуми транснаціональних бан-
ків відмовляються видавати кредити, або ж 
виставляють такі умови їх надання (ліквідація 
дефіциту держбюджету за рахунок скорочен-
ня державних витрат на соціальні потреби), 
які зазделегідь викличуть соціальні протести. 

Варто зазначити, що застосування мето-
дів економічної дестабілізації здійснюється, 
зазвичай, у поєднанні з усім арсеналом інших 
засобів дестабілізації (ідеологічних, політич-
них, підривних та ін.). 

Модель політичної дестабілізації сус-
пільно-політичного життя в столиці дер-
жави включає в себе чотирьох обов’язкових 
й однин додатковий етап [7; 15]. 

Перший (підготовчий) етап операції по 
політичній дестабілізації суспільно-політич-
ного життя в столиці держави може бути ла-
тентним. На ньому виявляється, чи створю-
ється сервільна опозиція («п’ята колона»). Ін-
коли, але зовсім не обов’язково, залучають до 
її лав одного-двох діячів загальнонаціональ-
ного масштабу. Необхідний час: близько 2–
3 місяців. 

Другий етап: нагнітання та «розкручу-
вання». Він характеризується напівявними 
діями, спрямованими на інформаційне «роз-
кручування» опозиції під гаслами на кшталт 
«режим веде державу до катастрофи». Як 
правило, використовуються мінімум два-три 
загальнонаціональних видання та одна-дві 
популярні радіостанції РМ-діапазону, що ді-
ють у столиці, а також телеканал (створення 
безпосередньо під це завдання таких видань 
та радіостанцій можливо, але оптимальним є 
використання вже «розкручених», відомих). 
Важливою умовою діяльності на цьому етапі 
є поява кількох повідомлень в авторитетних 
світових засобів масової інформації (далі – 
ЗМІ). Пропаганда опозиції орієнтується саме 
на столицю, конкретно на столичну молодь, 
зокрема студентів. 

Важливим завданням, якщо воно не по-
вністю вирішено на першому (латентному) 
етапі є створення у столиці політичної інфра-
структури, що здатна організувати демон-
страції молоді, студентів. У разі наявності ці-
єї інфраструктури її удосконалюють, присто-
вують до дій у кризових ситуаціях. Одним з 
важливих напрямів формування інфраструк-
тури є створення, а точніше активізація вже 
існуючих осередків в університетах та інших 
найбільших вищих навчальних закладах. Під-
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ґрунтям цих осередків можуть бути як полі-
тичні групи (осередки опозиційних політич-
них партій, їхні молодіжні організації), так і 
різні неполітичні організації на кшталт проф-
спілок, клубів за інтересами, навіть релігійних 
спільнот певного спрямування. Мінімальний 
термін реалізації завдань цього етапу – близь-
ко 2–3 місяців. 

Третій етап передбачає дестабілізацію 
суспільно-економічного життя в столиці, що 
здійснюється шляхом організації несанкціоно-
ваної емісії великих обсягів національної ва-
люти з виведенням їх на валютну біржу (емо-
ціональний ефект від падіння національної ва-
люти на десятки відсотків за один день); шля-
хом масових крадіжок грошей (це досить легко 
зробити, практично не втрачаючи коштів, че-
рез проникнення крізь захист системи елект-
ронних розрахунків; технічні подробиці зале-
жать від конкретних характеристик системи). 
Досягнення дестабілізації можливо і традицій-
нішими засобами, наприклад: терористичний 
акт проти популярного діяча; терористичний 
акт з великою кількістю жертв; штучне ство-
рення перебоїв з постачанням продовольчих 
продуктів (хліб, молоко тощо), штучне ство-
рення транспортного колапсу в столиці, техно-
генна катасрофа з великою кількістю жертв. 
Термін: дестабілізація за 1–2 дні, причому під-
готовчий період (час, потрібний на знешко-
дження систем захисту, створення умов для 
здійснення теракту, підготовку блокування 
транспортних, телекомунікаційних мереж) 
триває близько 6 місяців. 

Четвертий етап: «оксамитова» рево-
люція. Характеризується організацією в сто-
лиці масових демонстрацій опозиції. Необ-
хідним є виведення на ці демонстрації вели-
ких мас молоді. Демонстранти мають на пев-
ний час захопити контроль над центром сто-
лиці. Характер мітингів, як правило є не 
страшний, грізний, а м'який, неначе карнава-
льний. Ворог не хтось конкретний, а абстрак-
тна Страшна Влада. Влада, виводячи війська і 
поліцію на вулиці, тільки підігрує демонстра-
нтам: «Проти кого спрямовані війська – проти 
наших дітей?» 

Цим подіям надається потужне пропаган-
дистське звучання у міжнародній та місцевій, 
підконтрольній опозиції пресі. Акцент у про-
паганді робиться на принципово ненасильни-
цький підхід опозиції. Використовуються такі 
гасела, як «боротьба свободи проти рабства», 
«прогресу проти відсталості» тощо, а також 
масоване використання відповідної символі-

ки. Важливою задачею міжнародної пропага-
ндистської кампанії є створення образу влади 
як збіговиська ретроградів, корупціонерів, 
злочинців (злочином має стати сама служба 
ворогам прогресу, демократії, свободи, нації, 
тобто старій владі). Реалізація цього завдання 
дозволяє позбутися раціональних міркувань 
при аналізі ситуації і перевести розмови у ру-
сло боротьби Абсолютів (Добра зі Злом). 

На певному етапі перебігу подій за допо-
могою ЗМІ доводиться необхідність інтерна-
ціоналізації конфлікту. Сприйнятливим сце-
нарієм є забезпечення посередництва міжна-
родних організацій. 

Обов’язковою умовою посередництва 
має стати обіцянка проведення вільних дост-
рокових виборів під міжнародним контролем. 
Досягненням відповідних поступок влади за-
кінчується четвертий етап. 

Вітчизняний дослідник О. Литвиненко 
вказує на певні варіації у перебігу подій. У 
разі повного успіху операції і деморалізації 
владних структур завершенням четвертого 
етапу може стати передача влади до рук опо-
зиції та формування з її лав нового тимчасо-
вого уряду.Тоді результат досягнено вже на 
цьому етапі. В іншому разі ще додають пев-
них зусиль для досягнення необхідного ре-
зультату на виборах [7]. 

Модель політичної дестабілізації «зов-
нішнє управління результатами виборів» 
включає наступні етапи. 

Перший етап: масована інформаційна 
кампанія за участю закордонних експертів і 
лідерів суспільної думки (включаючи коли-
шній глав держав) метою якої є переконання 
світової громадської думки в тому, що прав-
лячий режим в країні «Х» є недемократич-
ним, корумпованим, авторитарним і має на-
мір сфальсифікувати майбутні вибори заради 
утримання влади. 

Другий етап: з метою запобігання фаль-
сифікації виборів, центри сили (активна сто-
рона) здійснює тиск на владу країни «Х», по-
грожує конфіскацією зарубіжних активів і 
власності лідерів режиму та членів їх сімей, 
забороняє видачу їм віз. Причому все частіше 
такі дії оформляються законодавчо. Окрім 
цього, країні «Х» пропонують допомогу в 
проведенні чесних виборів через фінансування 
діяльності опозиційних ЗМІ і спеціально ство-
рених неурядових організацій, які забезпечу-
ють підготовку спостерігачів за діяльністю 
виборчих комісій, тренінги юристів опозиції 
для організації «конвеєра скарг», інформаційні 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 85 

кампанії в ЗМІ по «викриттю фальсифікацій». 
Третій етап: під лозуногм «Чесних ви-

борів при існуючій владі бути не може» опо-
зиція веде виборчу кампанію, результат якої 
вже зазделегідь відомий і запрогнозований: 
вибори будуть сфальсифікованими, перемога 
влади офіційно оголошена, проте насправді 
опозиція знає, що перемогла вона. Цей висно-
вок тиражується на всіх рівнях і у всіх форма-
тах. Юристи опозиції подають у виборкоми і 
суди всіх інстанцій позови по самим незнач-
ним відхиленням від виборчого законодавст-
ва. Інформація про «численні порушення» ти-
ражується як незаперечний факт «підготовки 
масової фальсифікації». 

Четвертий етап: неурядові організації 
розгортають в країні «Х» «просвітницьку дія-
льність». Міжнародні організації, які спосте-
рігають за виборами починають «моніто-
ринг», фіксуючи «численні порушення в ході 
виборчої кампанії». Ключовим моментом є 
швидке оголошення результатів виборів по 
даним екзит-полів, в яких фіксується впевне-
на перемога опозиції. Розходження цих даних 
з представленими результатами Центрвибор-
чкомом на користь влади використовується як 
підстава для зверенення опозиції до своїх 
прибічників із закликом вийти на вулицю і 
блокувати урядові споруди (при цьому техно-
логії «виходу на вулиці» відпрацьовуються 
зазделегідь). 

П’ятий етап: місії міжнародних спосте-
рігачів виступають з офіційними заявами, в 
яких вибори оголошуються недемократични-
ми, несправедливими і такими, що не відпові-
дають міжнародним стандартам. Це є підста-
вою для офіційних заяв деяких провідних 
держав світу про невизнання результатів го-
лосування в країні «Х» і необхідності прове-
дення нових «чесних виборів». Це є ключо-
вим моментом – невизнання результатів ви-
борів деякими провідними державами світу – 
перетворення країни «Х» та її владної еліти у 
міжнародних ізгоїв. Конституційна влада в 
країні стає також нелегітимною, а її повален-
ня, в тому числі насильницьке, – вигладає до-
сить виправданим. 

Далі на владу здійснюється потужний зо-
внішній тиск. Її об’єктом стають також всі 
прошарки суспільства, які підтримують владу 
(бізнес, середній клас, культурні еліти). 

Модель політичної дестабілізації суспі-
льства екстремістськими організаціями 
передбачає планування та здійснення низки 
взаємопов’язаних заходів. Серед них зокрема:  

формування екстремістських груп й про-
паганда їх ідей;  

проведення екстремістами на цій основі 
мобілізації громадян, невдоволених станом 
справ в умовах зростання соціально-політич-
ної напруженості в соціумі і створення масо-
вого протестного руху;  

активні дії провокативного характеру для 
чинення тиску на владу для створення перед-
умов «оксамитової» революції та міжнарод-
ної ізоляції країни.  

Модель політичної дестабілізації сус-
пільства сепаратистськими та терористи-
чними організаціями передбачає плануван-
ня та здійснення низки взаємопов’язаних за-
ходів. Серед них зокрема:  

формування сепаратистської (терористи-
чної) організації і пропаганда її ідей серед на-
селення регіону або країни;  

проведення мобілізації громадян невдо-
волених режимом, створення незаконних 
збройних формувань і активізація масового 
руху на підтримку сепаратизму (тероризму);  

практичні дії у тому числі і проведення 
терористичних актів, розгортання партизан-
ських бойових дій, заохочення міжнародної 
ізоляції країни і військового вторгнення в неї. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Враховуючи 
вищенаведені викладки підсумуємо:  

1. У міждержавному протиборстві деста-
білізація суспільно-політичної та економічної 
систем держави-супротивника залишається 
важливою передумовою для перемоги над 
нею. Таке порушення рівноваги досягається 
заздалегідь спланованими або випадковими 
стратегічними діями.  

2. Базова модель дестабілізації суспільно-
політичної та економічної систем, включає в 
себе: 1) модель створення ситуації економіч-
ної нестабільності; 2) модель політичної де-
стабілізації суспільно-політичного життя в 
столиці держави; 3) модель політичної деста-
білізації «зовнішнє управління результатами 
виборів»; 4) модель політичної дестабілізації 
суспільства екстремістськими організаціями; 
5) модель політичної дестабілізації суспільст-
ва сепаратистськими та терористичними ор-
ганізаціями. 

Розробка в рамках рефлексивного підхо-
ду моделі селекції та реагування на загрози 
суспільно-політичній стабільності є окремою 
складною темою і потребує ретельного до-
слідження, що автор і ставлять за мету під час 
подальшої роботи у цій сфері. 
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МІННА ВІЙНА НА МОРІ: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 
 

У статті розглядаються та уточнюються такі поняття як “морська війна” та “мінна 
війна на морі”, з урахуванням існуючих наукових підходів і норм міжнародного морського права 
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На наше переконання, розвиток теорії во-
єнно-морського мистецтва неможливий без 
чіткого визначення сутності та змісту науко-
вих термінів і понять. Не виключенням є 
“морська війна”, “мінна війна на морі” та ін., 
що широко використовуються закордонною 
науковою думкою, а також у науково-попу-
лярній літературі та періодичних виданнях. 
Вітчизняна військова наука ці поняття взагалі 
не використовує, що, на нашу думку, є не до-
сить вірним.  

Як було встановлено, радянські та сучасні 
закордонні наукові джерела висвітлюють різні 
підходи стосовно визначення сутності та зміс-
ту понять “морська війна” та “мінна війна на 
морі”. В Україні ці поняття взагалі не викори-
стовується у науковому середовищі зі зрозу-
мілих, на нашу думку, причин: молода вітчи-
зняна воєнно-морська наука, яка тільки роз-
почала своє становлення, цьому питанню 
просто не приділяє уваги. 

З метою детального вивчення сутності та 
змісту понять “морська війна” та “мінна війна 
на морі” нами були використані, передусім 
вітчизняні, а також радянські та закордонні 
науково-довідкові видання, керівні докумен-
ти, зокрема, бойові статути та настанови, що 
покладались в основу підготовки і застосу-
вання сил (військ) військово-морських флотів.  

Вважаємо, що перш ніж визначати сут-
ність і зміст поняття “мінна війна на морі”, 
необхідно дослідити природу самої морської 
війни. Аналіз розглянутої літератури та дже-
рел висвітлив, що радянська воєнна наукова 
думка у прямій постановці не використовува-
ла поняття “морська війна” та, відповідно, не 
давала його чіткого визначення. Як зазначає 

російський військовий історик В. Доценко, від 
цієї категорії воєнно-морського мистецтва ра-
дянські теоретики, загалом, відмовилися [23, 
с.604].  

Військово-морський словник (видання 
1990 р.) визначав поняття “морська війна” як 
таке, що використовувалося в літературі, го-
ловним чином в іноземній, для визначення во-
єнних дій на морі [9, с.256]. Слід відмітити, 
що у такій інтерпретації воно використовуєть-
ся сучасною російською воєнно-морською 
думкою [10, с.487].  

Військовий Енциклопедичний Словник 
(видання 2007 р.) дає більш широке визначен-
ня цього поняття, хоча за своєю суттю воно 
залишилося не змінним: “усі види воєнних дій, 
що ведуться на океанських і морських ТВД під 
час війни, збройного конфлікту” [12, с.574]. 

Водночас як радянські, так і сучасні ро-
сійські фундаментальні друковані наукові ви-
дання, з метою розкриття сутності морської 
війни, апелюють до міжнародного морського 
права.  

Для уточнення сутності поняття “морська 
війна” також звернемося до норм міжнародно-
го морського права, що викладені, передусім, у 
таких документах як Гаагська конвенція від 
18 жовтня 1907 р. “Конвенція щодо деяких об-
межень у користуванні правом захоплення в 
морській війні” [16, с.107–111]; “Декларація 
щодо права морської війни” від 26 лютого 
1909 р. [14, с.112–130]; “Закони морської війни, 
що регулюють відношення між воюючими 
сторонами. Керівництво, прийняте інститутом 
міжнародного права (Оксфордське керівництво 
по морській війні)” від 9 серпня 1913 р. [15, 
с.131–160] та інші. Аналіз означених міжнаро-
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дних документі дозволив встановити, що між-
народне право, хоча і не дає визначення понят-
тя “морська війна”, але як у назві цих докумен-
тів, так і у їх змісті, вільно ним оперує.  

У контексті розгляду цього питання вва-
жаємо також відмітити, що поняття “морська 
війна” також широко використовується у во-
єнно-теоретичних і воєнно-історичних фун-
даментальних працях, які розкривають сут-
ність морської війни та концепцію морської 
сили держави і, на сьогодні, є класичними 
прикладами геостратегічних досліджень. Це, 
передусім, загальновідомі праці американсь-
кого контр-адмірала А. Мехена (Alfred Thayer 
Mahan; 27.09.1840–1.12.1914 рр.) “Вплив мор-
ської сили на історію 1660–1783” [37],“Вплив 
морської сили на Французьку Революцію та 
Імперію, 1793–1812” [36] а також британсько-
го віце-адмірала Ф. Коломба (Philip Howard 
Colomb; 29.05.1831–13.10.1899 рр.) “Морська 
війна. Її основні принципи і досвід” [35]. При-
кладом також можуть бути праці сучасних 
дослідників, як-от, М. Кегла та Ф. Менсона 
“Морська війна в Кореї” [20], О. Александро-
ва “Закони морської війни” [1] та ін. 

Необхідно відмітити, що у теорії воєнно-
морського мистецтва поряд з поняттям “мор-
ська війна” широко використовується поняття 
“війна на морі”, які, на нашу думку, є тотож-
ними. 

Таким чином, враховуючи те, що поняття 
“морська війна” на цей час вільно використо-
вується як у міжнародному морському праві, 
так і в наукових воєнно-теоретичних і воєнно-
історичних працях, то це дає певні підстави 
використовувати його і у вітчизняному нау-
ковому середовищі.  

Вважаємо, що біль точне визначення цьо-
го поняття, яке ми візьмемо за основу і буде-
мо використовувати, дає Військовий Енцик-
лопедичний Словник (видан. 2007 р.): “Мор-
ська війна, є сукупністю видів воєнних дій, що 
ведуться на океанських і морських ТВД під 
час війни, збройного конфлікту”. 

З метою встановлення та обґрунтування 
видів воєнних дій, як складових морської вій-
ни слід, на нашу думу, також звернутися до 
міжнародного права, оскільки наукові праці у 
прямій постановці їх не наводять.  

Аналіз документів міжнародного права 
дозволив встановити дві складові морської 
війни, які чітко визначені та регламентуються 
міжнародним правом: блокада (глава І Декла-
рації щодо права морської війни) [14, с.112–
116], підводна війна (Протокол щодо правил 

підводної війни, передбачених частиною ІV 
Лондонського договору від 22 квітня 1930 р., 
Лондон, 6 листопада 1936 р.) [26, с.161].  

Проте, як свідчить досвід війн і воєнних 
конфліктів, розвиток морських озброєнь і вій-
ськової техніки розширює межі театру морсь-
кої війни, на якому військові флоти воюючих 
сторін можуть вести воєнні дії, поширюючи її 
не лише на відкрите море, територіальні і вну-
трішні води воюючих держав, але й на повіт-
ряний простір над ними (ст. 1 та 2 “Законів 
морської війни, що регулюють відношення 
між воюючими сторонами …”) [15, с.132; 12, 
с.574], що ускладнює морську війну і робить її 
більш різновидовою.  

Задля встановлення інших складових 
морської війни можна використовувати різні 
наукові підходи. На нашу думку, краще це 
зробити спираючись на сутнісні ознаки само-
го поняття “війна”, не як суспільно-політич-
ного явища, а як акт збройного насилля, роз-
глядаючи його в контексті “протиборства 
сторін”.  

Цей підхід використовується К. Клаузеві-
цем (нім. Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 
1.07.1780–16.11.1831 рр.) у його праці “Про 
війну”, де війна розглядається як “розширене 
єдиноборство”, що складається з безлічі окре-
мих єдиноборств: “Якщо ми захочемо охопи-
ти думкою як одне ціле всю незліченну безліч 
окремих єдиноборств, з яких складається вій-
на, то краще всього уявити собі сутичку двох 
борців. Кожен з них прагне за допомогою фі-
зичного насильства примусити іншого вико-
нати його волю; його найближча мета – сок-
рушити противника і тим самим зробити йо-
го нездібним до всякого подальшого опору”, 
що “є необхідним для теоретичного розуміння 
війни” [28, с.2, 4]. 

Подібний підхід застосовує також 
В. Чорний [33, с.73], ґрунтуючись на визна-
ченні французького філософа Р. Арона (фр. 
Raymond Claude Ferdinand Aron, 14.03.1905–
17.10.1983 рр.): “війна – це зіткнення між 
двома організованими видами поведінки, ви-
пробування сили між “командами”, кожна з 
них намагається подолати іншу, примножую-
чи силу кожного окремого бійця дисциплі-
ною” [2, с.327]. 

Керуючись цим, а також на підставі аналі-
зу воєнних дій на морі під час світових війн і 
воєнних конфліктів, нами виокремлено ще де-
кілька складових морської війни. Це, переду-
сім, “мінна війна на морі” (сутність буде роз-
глянута нижче), а також, “боротьба на мор-
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ських (океанських) комунікаціях” (боротьба на 
морських (океанських) комунікаціях з метою 
порушення перевезень противника та захист 
своїх комунікацій) [9, с.258; 24, с.5–14]. Щодо 
останнього доцільно навести думку контр-
адмірала А. Мехена, що головною метою вій-
ни є завоювання панування на морі: “Володін-
ня морем або контроль над ним і користу-
вання ним є тепер і завжди були великими 
факторами в історії світу” [23, с.605]. 

Безумовно, складових морської війни мо-
же бути значно більше, але їх визначення та 
обґрунтування не є завданням нашого дослі-
дження, тому розглянемо лише “мінну війну 
на морі”, як явище.  

Вважаємо за необхідне спочатку коротко 
розкрити його еволюцію. Як встановлено, що 
поняття “мінна війна”, власне, виникло у 
ХVIII ст., і, за своєю суттю, було бойовими 
діями військ на суходолі, що велися підземно-
мінним способом під час облоги та оборони 
міст, фортець й інших укріплених пунктів і 
використовувалося до початку ХХ ст. [34, 
с.378; 8, с.304–307; 6, с.291]. Загальновідоми-
ми є приклади оборони Севастополя під час 
Кримської війни 1853–1856 рр. [7] та оборона 
Порт-Артуру під час російсько-японської вій-
ни 1904–1905 рр. [19]. Загалом, міною спочат-
ку називався підкоп під стіну фортеці (міна, 
фр. mine – підкоп [27, с.450]). З появою поро-
ху під цим поняттям почали розуміти заряд 
вибухової речовини, що розміщувався у під-
земних виробках, бурових свердловинах тощо 
для здійснення вибуху, або закладався в кінці 
мінної галереї, що підводилася під оборонні 
споруди противника. Лише наприкінці 
ХVIII ст. для боротьби з кораблями против-
ника були створені плаваючі і якірні морські 
міни, а з другої половини ХIХ ст. застосову-
валися саморухомі міни (торпеди) [11, с.444]. 

Цікавим є те, що підземна мінна війна зу-
мовила розвиток “мінного мистецтва”, що ви-
вчало дії вибухових речовин у різних сферах і 
на різних предметах, а також способи най-
більш ефективного використання вибухів сто-
совно різних військових цілей. Щодо підзем-
них мін, мінне мистецтво вивчало техніку і 
тактику підземної або мінної війни [8, с.313]. 
Зазначимо, що на той час у воєнно-морському 
середовищі поняття мінна війна не знайшло 
поширення, і, на нашу думку, тільки з виник-
ненням “протиборства” військових флотів у 
морській війні з широким використанням 
морських мін не лише в оборонних, а й, пере-
дусім, у наступальних діях, поняття “мінна 

війна” було запозичене воєнно-морською нау-
ковою думкою.  

Варто відмітити, що у радянських і сучас-
них російських наукових джерелах склалися 
різні підходи стосовно визначення сутності та 
змісту поняття “мінна війна на морі”, які є су-
перечливими. Українська військова наука вза-
галі не використовує це поняття у теорії воєн-
но-морського мистецтва, що потребує ретель-
ного вивчення.  

Так, Велика радянська енциклопедія (Т. 16, 
видан. 1974 р.) розглядає мінну війну на морі 
як “… умовний термін, під яким розуміють 
бойові дії на морі з широким використанням 
мінної зброї” [6, с.291]. Необхідно звернути 
увагу, що у цьому визначенні вживаються два 
ключових елементи – “бойові дії на морі” і 
“мінна зброя”. Майже тотожне визначення 
наводиться у Військовому енциклопедичному 
словнику (видання 1986 р.), який також роз-
глядає мінну війну на морі як “сукупність бо-
йових дій флотів з постановки активних мін-
них загороджень” [11, с.445]. 

На нашу думку, це є дискусійним, подіб-
ний підхід не розкриває сутності та повноти 
змісту мінної війни на морі. Так, “бойові дії на 
морі” – це форма оперативно-тактичного (бо-
йового) застосування сил флоту [5, с.6–7]. Як 
висвітлив аналіз знайденої літератури і дже-
рел за темою дослідження, мінна зброя засто-
совувалася під час воєнних дій на Чорному 
морі у першій половині ХХ ст. не лише на 
оперативно-тактичному, але й на стратегічно-
му і тактичному рівнях. Тому, вважаємо, не 
можна погодитися з тим, що мінна війна на 
морі є лише бойові дії сил флоту. Правильні-
ше розглядати їх як воєнні дії, як це зроблено, 
наприклад, у Військово-морському енцикло-
педичному словнику (видання 2003 р.) [10, 
с.482]. 

Також не можна погодитися з тим твер-
дженням, що бойові дії флотів у мінній війні 
пов’язані лише з використанням мінної зброї і 
лише в активних постановках. Так, під мін-
ною зброєю розуміється “… узагальнене по-
няття, що охоплює міни всіх видів і типів, що 
використовуються силами флоту для знищен-
ня або виведення з ладу надводних кораблів, 
підводних човнів і суден противника, а також 
сковування їх дій у районі (зоні, на ТВД)” 
[9, с.249]. Звернемо увагу, що використання 
мінної зброї має чітку мету – “знищення”, або 
“виведення з ладу”, або “сковування” сил та 
засобів флоту противника. Під активними 
мінними постановками розуміють “… дії на-
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дводних кораблів, підводних човнів, літаків зі 
створення мінних загороджень і мінних полів 
… у контрольованих противником водах …” 
[9, с.249; 25, с.7].. 

Як висвітлив досвід використання війсь-
ковими флотами мінної зброї на Чорному мо-
рі у досліджуваний нами період [13; 18; 22; 
24; 31] і в локальних війнах другої половини 
ХХ – початку ХХІ ст. [30, с.226–232], морські 
міни виставлялися не лише в активних (на-
ступальних) цілях, але й, передусім, в оборон-
них – в районах, контрольованих своїми сила-
ми [9, с.249].  

Вважаємо, що визначити зміст поняття 
“мінна війна на морі” можна скрізь призму 
вище розглянутого нами “протиборства 
сторін”. Якщо взяти за основу цей підхід, то 
мінна війна на морі обов’язково повинна мати 
ще одну складову, протилежну за своєю сут-
тю. Вочевидь, такою складовою повинна бу-
ти, щонайменше, боротьба з морськими мі-
нами, з використанням протимінної зброї.  

Так, досвід морської війни на Чорному 
морі у першій половині ХХ ст. наводить при-
клади, коли військові флоти, з метою протидії 
мінним постановкам противника та захисту 
своїх сил від мін, вели активну боротьбу з 
мінною небезпекою, створюючи та викорис-
товуючи при цьому значні протимінні сили і 
засоби [29; 32]. Тому розглядати мінну війну 
виключно як використання мінної зброї в ак-
тивних цілях є некоректним. Це значно зву-
жує зміст поняття “мінна війна на морі”. 

Слід звернути увагу, що у деяких фунда-
ментальних друкованих науково-довідкові 
виданнях вбачається інший підхід, що підтве-
рджує позицію автора. У них бачимо дві чіткі 
складові мінної війни на морі – мінно-загород-
жувальні дії та протимінні дії (або протимін-
на оборона, або протимінне забезпечення). 

Так, Військово-морський словник (видан-
ня 1990 р.) розглядає мінну війну на морі як 
“… вживане в іноземних флотах поняття, що 
відноситься до сукупності бойових дій ВМС, 
пов’язане із застосуванням мінної зброї (по-
становка мін і боротьба з мінною небезпе-
кою)”. У цьому виданні також визначається 
головний зміст мінної війни на морі, або її 
складові – “мінно-загороджувальні дії і про-
тимінна оборона” [9, с. 249].  

Військово-морський енциклопедичний 
словник (видан. 2003 р.) наводить подібне ви-
значення поняття “мінна війна на морі”, при 
цьому зазначаючи, що воно використовується 
у закордонній військовій теорії: “… вживане в 

іноземних флотах поняття, що відноситься до 
сукупності воєнних дій ВМС, пов’язане із за-
стосуванням мінної зброї (постановка мін і 
боротьба з мінною небезпекою). У цьому ви-
значенні також висвітлюється головний зміст 
мінної війни – мінно-загороджувальні і про-
тимінні дії (ПМО)” [10, с.482]. 

Військовий енциклопедичний словник 
(видання 2007 р.) містить подібні підходи і ви-
значає мінну війну на морі як “… комплекс за-
ходів, направлених на застосування мінної і 
протимінної зброї з метою утруднення дій … 
сил флоту та нанесення їм втрат” [12, с.557]. 

Виходячи з вищезазначеного, нами було 
проаналізовано деякі закордонні джерела, зо-
крема, словники термінів, визначень і скоро-
чень, якими на цей час користуються військо-
ві фахівці, передусім США та країн-членів 
НАТО: “NATO glossary of terms and definitions 
(English and French)” (видання 1998 р.) та 
“NATO glossary of abbreviations used in NATO 
documents and publications” (видання 1999 р.).  

З’ясовано, що поняття “мінна війна” (MW 
– “mine warfare”) вільно використовується у 
сучасній закордонній теорії і практиці воєнно-
морського мистецтва та наповнене чітким зміс-
том: “… стратегічне і тактичне використан-
ня мін та їх контрзаходи” [38, р.M-15; 39, р.2-
M-6]. Ці видання також містять терміни “мінна 
війна на морі” (“naval mine warfare”) [39, р.2-M-
5], MWС – “Mine Warfare Coordi-nator” – коор-
динатор (відповідальний) за ведення мінної вій-
ни (зміст. перекл. авт.) [38, р.M-15] тощо. 

До вищевикладеного необхідно додати, 
що поняття “мінна війна на морі” широко ви-
користовується і в науково-популярній літера-
турі та періодичних виданнях не лише пері-
оду, що нами досліджується, але й у сучасних 
російських і українських. Це, наприклад, 
В. Янковського “Минная война” на море” 
(1980, СССР) [41], В. Крестьянінова “Морская 
минная война у Порт-Артура” (2006, Росія) 
[19], З. Ашурова “Минная война на морях. Об 
опасной службе и немного о личной жизни её 
участников” (2011, Росія) [3], А. Лотта “Самое 
опасное море. Минная война в годы Второй 
мировой” (2004, США) [21], М. Марчука 
“Мінна війна на Чорноморському театрі воєн-
них дій. Уроки та висновки” (1999, Україна) 
[22], В. Костриченка “Минная война на Чер-
ном море. Сборник документальных материа-
лов о боевом применении минного оружия на 
Черноморском театре в годы Великой Отечес-
твенной войны 1941–1945 гг.” (2000, Україна) 
[18] та ін. 



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 92 

Отже, як бачимо, поняття “мінна війна на 
морі” і по цей час широко використовується 
не лише в теорії воєнно-морського мистецтва, 
але й у науково-популярній літературі та пе-
ріодиці. Воно складається з двох елементів – 
мінно-загороджувальних дій та протимінних 
дій (ПМО, ПМЗ). Але, мусимо констатувати, 
що на сьогоднішній день на науковому рівні 
фактично відсутнє продуктивне визначення 
цього поняття, яке можна було б застосовува-
ти як вихідне у нашому дослідженні. 

З метою уникнення суперечностей у його 
трактуванні, з урахуванням вищевикладених 
наукових підходів, пропонується авторське 
визначення поняття “мінна війна на морі”. 
“Мінна війна на морі, як складова морської 
війни, є сукупністю воєнний дій та заходів 
ВМС, пов’язаних із застосуванням мінної і 
протимінної зброї, змістом якої є мінно-
загороджувальні та протимінні дії і заходи 
(протимінне забезпечення, протимінна обо-
рона)”. На наш погляд такий підхід є загалом 
продуктивним. 

Детально розглянемо складові мінної вій-
ни на морі та з’ясуємо їх сутність і зміст, що є 
важливим у контексті теми нашого дослі-
дження.  

Аналіз знайденої літератури та джерел 
дозволив констатувати, що в радянській воєн-
ній науковій думці не було єдиного визначен-
ня поняття “мінно-загороджувальні дії”, але їх 
сутність була однаковою. Так, Військовий ен-
циклопедичний словник (видан. 1986 р.) роз-
глядає їх як бойові дії сил флоту, що поляга-
ють головним чином у постановці мінних за-
городжень. Завданнями мінно-загороджува-
льних дій є: порушення морських (океансь-
ких) комунікацій і блокування районів базу-
вання сил флоту противника, прикриття своїх 
прибережних морських комунікацій, створен-
ня (посилення) протичовнових рубежів і про-
тидесантної оборони морського узбережжя.  

Цікаво, що у цьому виданні міститься ви-
значення мінно-загороджувальної операції, 
суть якої полягала у постановці крупних мор-
ських мінних загороджень, що виходили за 
рамки повсякденних мінно-загороджувальних 
дій і були направлені на вирішення оператив-
них завдань. Цей термін не вживається з сере-
дині 60-х рр. ХХ ст. [11, с.446]. 

Військово-морський словник (видання 
1990 р.) трактує мінно-загороджувальні дії як 
бойові дії сил флоту з постановки мінних за-
городжень з метою нанесення втрат і скову-
вання дій сил флоту противника, порушення 

його морських (океанських) комунікацій, бло-
кування пунктів базування кораблів і портів, а 
також прикриття своїх прибережних морських 
сполучень, створення (посилення) протичов-
нових рубежів і протидесантної оборони мор-
ського узбережжя [9, с.249]. 

Подібні підходи лягли в основу українсь-
ких керівних документів, зокрема Бойового 
статуту ВМС ЗС України, де мінно-загород-
жувальні дії визначаються як організоване ви-
користання мінної зброї поодинокими надво-
дними кораблями, суднами, літаками (верто-
льотами) та їх групами для ураження корабе-
льних сил противника або сковування їх дій.  

Згідно цього документу, сутність мінно-
загороджувальних дій полягає у виконанні 
мінних постановок для створення мінних за-
городжень та мінних полів для ураження або 
сковування дій надводних кораблів та підвод-
них човнів противника в рамках виконання 
завдань протидесантної та протичовнової обо-
рони морського узбережжя; створення проти-
човнових рубежів; прикриття прибережних 
комунікацій і військ, які діють на узбережжі, 
від ударів противника з морського напряму; 
блокади районів базування і розгортання сил 
противника; порушення морських комуніка-
цій противника [5, с.9, 92–93].  

Як бачимо, усі наведені визначення роз-
кривають сутність мінно-загороджувальні дії 
як бойові дії сил флоту з постановки мінних 
загороджень або мінних полів для ураження 
або сковування дій сил флоту противника. 
Цього підходу будемо дотримуватися і ми.  

Вважаємо за необхідне приділити увагу 
поняттю “мінні постановки”, яке, на нашу ду-
мку, є важливим з точки зору розуміння хара-
ктеру та масштабів мінно-загороджувальних 
дій. У контексті слід відмітити, що саме ці дії 
флоту регулюється міжнародним правом че-
рез низку міжнародних документів, зокрема: 
Гаагською конвенцією від 18 жовтня 1907 р. 
“Конвенція з постановки підводних, автома-
тично вибухаючих від зіткнення мін” [17, 
с.279–283] та Оксфордським керівництвом по 
морській війні від 9 серпня 1913 р. (ст.20–24) 
[15, с.135–136]. 

Отже, Військовий енциклопедичний сло-
вник (видан. 1986 р.) також розкриває сутність 
і види мінних постановок, як “… дії надвод-
них кораблів, підводних човнів, вертольотів і 
літаків в призначеному районі (місці) по ство-
ренню активних (оборонних) мінних загоро-
джень” [11, с.445].  

Бойовий статут ВМФ СРСР дає подібне 
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визначення: “… організоване застосування 
мінної зброї підводними човнами, надводни-
ми кораблями, суднами, літаками та їх група-
ми для ураження корабельних сил противни-
ка або сковування їх дій”. Документ також по-
діляє мінні постановки на наступальні та 
оборонні [4, с.40].  

Військово-морський словник (видання 
1990 р.) розглядає застосування мінної зброї 
як “… створення мінних загороджень і мінних 
полів” і поділяє їх, за кількістю сил, що беруть 
у них участь, на поодинокі (якщо постановку 
мін виконує один корабель) і на сумісні (якщо 
в них бере участь декілька кораблів в єдиному 
строю) [9, с.249].  

Вважаю також підкреслити, що Бойовий 
статут ВМС ЗС України не дає визначення 
поняття “мінні постановки”, але цілком його 
використовує у контексті розгляду сутності та 
змісту мінно-загороджувальних дій українсь-
кого військового флоту [5, с.92–93]. 

Таким чином, на підставі аналізу сутності 
поняття “мінні постановки”, що міститься у 
розглянутих вище джерелах, доцільно запро-
понувати уточнене та узагальнене нами понят-
тя, основа якого взята з Бойового статуту ВМФ 
СРСР і Військово-морського словника (видан. 
1990 р.), з врахуванням норм міжнародного 
морського права: “Мінні постановки, це орга-
нізоване застосування мінної зброї (створення 
мінних загороджень і мінних полів) військови-
ми кораблями, літаками та їх групами для 
ураження сил флоту противника або скову-
вання їх дій в наступальних і оборонних цілях”.  

Вище ми відмічали, що одним із важли-
віших і не менш дискусійних елементів (скла-
дових) мінної війни на морі є протимінні дії, 
щодо якої різні джерела наводять суперечливі 
відомості. Поряд з цим поняттям також вико-
ристовуються “протимінна оборона” [9, с.249; 
10, с.482] та “протимінне забезпечення” [11, 
с.445]. На наш погляд, вони не є тотожними 
та, відповідно, потребують уточнення. 

З метою порівняння підходів до визна-
чення сутності поняття “протимінні дії” слід, 
на нашу думку, звернутися передусім до офі-
ційних керівних документів ВМФ Радянсько-
го Союзу і ВМС ЗС України, що встановлю-
ють основні принципи бойової діяльності 

об’єднань, з’єднань, частин (кораблів) ВМС та 
їх родів сил (військ) під час ведення воєнних 
(бойових) дій. 

Так, Бойовий статут ВМФ СРСР визначав 
протимінні дії як “… організоване застосуван-
ня тральних сил (тральщиків, вертольотів) для 
забезпечення сприятливого в протимінному 
відношенні режиму в районі шляхом пошуку 
та знищення мін, а також для протимінної охо-
рони корабельних з'єднань, груп, кораблів на 
маршрутах їх переходів (розгортання)” [4, с.40-
41]. Подібний підхід простежується також і в 
діючому Бойовому статуті ВМС ЗС України: 
“… це організоване застосування тральних сил 
для забезпечення сприятливого в протимінно-
му відношенні режиму у визначеному районі 
моря шляхом пошуку та знищення мін, а також 
для протимінної охорони тактичних груп та 
поодиноких кораблів на маршрутах їхнього 
переходу (розгортання)” [5, с.9]. 

Як бачимо, розглянуті джерела визнача-
ють основний зміст протимінних дій лише як 
застосування тральних сил для пошуку та 
знищення мін (виключно тралення мін – видм. 
авт.), що ми візьмемо за основу. У той же час 
встановлено, що протимінні дії є складовою 
як протимінної оборони, так і протимінного 
забезпечення.  

Відносно поглядів на сутність та зміст по-
нять “протимінна оборона” та “протимінне за-
безпечення”, як складових мінної війни на мо-
рі, то, як свідчить проведений аналіз джерел, 
вони також мають суперечливі тлумачення, що 
буде розглянуто нами у наступній статті. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикла-
дене можна зробити висновок, що вітчизняна 
та зарубіжна наукова думка не дає чіткого й 
однозначного визначення понять “морська 
війна” та “мінна війна на морі”, а їх сутність і 
зміст є суперечливими.  

Аналіз розглянутих джерел дозволив чіт-
ко встановити, що мінна війна на морі є скла-
довою морської війни і включає мінно-заго-
роджувальні та протимінні дії і заходи (ПМЗ, 
ПМО), які в сукупності визначають її сутність.  

Можна стверджувати, що поняття “мінна 
війна на морі” і сьогодні має право на існу-
вання в теорії воєнно-морського мистецтва та 
може використовуватися як науковий термін.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВОЄННОЇ СТРАТЕГІЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ  
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Автори статті розкривають деякі аспекти воєнної стратегії Червоної армії в роки 

Громадянської війни. Доводиться теза про те, що без вивчення набутого досвіду розробка 
проблем воєнної стратегії України в сучасних умовах практично неможлива. 
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У жовтні 1917 р. більшовики, спираючись 
на збройні загони робітників і солдатів, ски-
нули Тимчасовий уряд і захопили владу в Пе-
трограді у свої руки. Після цього вони дуже 
швидко захопили владу в Москві і в більшості 
провінційних центрів Росії. В країні була про-
голошена нова форма державності – влада 
Рад. Ця подія спричинила спротив тих соціа-
льних верств, які втрачали панівне або приві-
лейоване становище в економічному та полі-
тичному житті. Виникла ситуація при якій 

одна сторона намагалася будь-що повернути 
втрачене, а інша – не менш вперто утримува-
ти захоплену владу. Так почалася Громадян-
ська війна, яка згодом поширилася по всій 
території колишньої імперії і продовжувалася 
довгих п’ять років. 

Мета статті полягає у розкритті деяких 
аспектів воєнної стратегії Червоної армії в 
роки Громадянської війни. Автори доводить 
тезу, що без вивчення набутого досвіду роз-
робка проблем воєнної стратегії України в 
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сучасних умовах практично неможлива. 
У війні зіткнулися інтереси двох основ-

них сил: прихильників нової ідеї і форми 
державності на чолі з більшовиками та “біло-
го” руху, до якого входили низка політичних 
партій і рухів. Більшовиків підтримала пере-
важна більшість фабричних робітників, най-
бідніше селянство та частина козацтва, деяка 
частина інтелігенції. На боці “білого” руху 
виступали буржуазія, великі землевласники, 
заможне козацтво та селянство, основна час-
тина інтелігенції. Середнє селянство та части-
на кваліфікованих робітників постійно коли-
валися. Урешті-решт у війну так чи інакше 
було втягнуто майже все дієздатне населення 
колишньої Російської імперії [5, с.102]. Важ-
ливу роль у розпалюванні та затягуванні вій-
ни відіграли зовнішні сили, які спочатку під-
тримали “білий” рух матеріально і морально, 
але дуже швидко переросло у його підтримку 
збройною силою. Це надало Громадянської 
війні надзвичайно складний, багатогранний, 
динамічний і безкомпромісний характер, де 
переплелися боротьба внутрішніх сил з війсь-
ковою інтервенцією, бунтами, повстаннями та 
націоналістичними рухами. Вона, унаслідок 
своєї безкомпромісності та безжалісності, не 
могла закінчитися інакше, як повною та без-
роздільною перемогою однієї сторони та без-
умовною поразкою іншої. Боротьба йшла не 
на життя, а на смерть. Питання стояло лише 
одне: хто кого? При цьому кожна сторона 
ставила завдання не лише повного знищення 
ворожих збройних сил, а й усієї політичної та 
економічної системи. 

Загалом Громадянська війна в Росії від-
повідала загальним законам війни та принци-
пам її ведення. Але, поряд з тим, вона мала 
низку відмінностей за своїми цілями, полі-
тичним і воєнним змістом. 

Для перемоги над противником обидві 
сторони застосовували рішучі форми, види, 
способи та методи збройної боротьби. Бойові 
дії сторін поєднувалися з партизанськими, по-
встаннями та диверсіями у ворожому тилу. 
Головним видом бойових дій протиборчих 
сторін у війні був наступ (контрнаступ). Обо-
рона застосовувалася як вимушений захід, з 
метою виснажити та обезкровити противника, 
виграти час, накопичити та перегрупувати 
свої сили, і після цього перейти в контрна-
ступ. 

Рішучі цілі війни впливали на всі складові 
воєнного мистецтва: стратегію, оперативне 
мистецтво і тактику. 

Стратегія як вища галузь воєнного мис-
тецтва повністю підпорядковувалася воєнно-
політичним цілям і стратегічним завданням 
протиборчих сторін і втілювалася в теорію і 
практику підготовки та ведення як війни в ці-
лому, так і окремих стратегічних операцій 
(наступальних, оборонних). При цьому, на 
наш погляд, під стратегічною операцією Гро-
мадянської війни слід розуміти не лише опе-
рацію груп фронтів, але й самостійну фрон-
тову операцію або операцію окремої (однієї) 
“білої” армії. Це розуміння засноване на то-
му, що в більшості випадків проведенням 
фронтової операції або операції “білої” армії 
досягалися значні воєнно-політичні та еко-
номічні результати. 

Перед арміями протиборчих сторін у 
Громадянській війні ставилися прямо проти-
лежні воєнно-політичні цілі та завдання. Ін-
шою була і загальна направленість стратегії 
більшовиків та антибільшовицьких сил у різ-
ні періоди війни. Багато розбіжностей було в 
підготовці та проведенні протиборчими сто-
ронами конкретних операцій. Виходячи з 
цього, правомірно розглядати окремо воєнну 
стратегію Червоної армії та “білого” і повс-
танського руху. 

У роки Громадянської війни воєнна стра-
тегія Червоної армії мала яскраво виражений 
рішучий характер і виходила не лише з влас-
не воєнних міркувань, а й із необхідності ви-
рішення конкретних політичних та економіч-
них завдань. 

У кожному періоді Громадянської війни 
ці завдання, природно, були різними і воєнна 
стратегія вирішувала їх, враховуючи конкре-
тну воєнно-політичну обстановку [1, с.207-
211; 5, с.102-126; 6, с.8-19]. Так, на початко-
вому періоді війни (жовтень 1917 – лютий 
1918 рр.) основну загрозу для молодої Радян-
ської держави становили антибільшовицькі 
сили “Комітету порятунку батьківщини і ре-
волюції” О.Ф. Керенського і генерал-лейте-
нанта П.М. Краснова, козацькі “уряди” Дону, 
Кубані та Оренбурга на чолі з отаманами 
О.М. Каледіним, О.П. Філімоновим і О.І. Ду-
товим, війська Центральної Ради в Україні, 
коаліційний уряд “Закавказький комісаріат”, 
влада якого поширювалася на все Закавказзя 
та Прикаспій, крім району Баку, місцеві “уря-
ди” в Туркестані та Сибіру [6, с.8]. Так поча-
ли утворюватися перші осередки Громадян-
ської війни, яку розв’язала внутрішня контр-
революція. Перед Радянським урядом поста-
ло завдання щодо її придушення. За таких 
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умов стратегія Червоної Армії полягала у роз-
громі противника до того, як він встигне 
об’єднати свої зусилля для завдання головно-
го удару. Спочатку було прийняте рішення по 
ліквідації збройного спротиву прибічників 
Тимчасового уряду Керенського – Краснова, 
після чого знищити війська отамана Донсько-
го козачого війська, керівника боротьби коза-
ків проти радянської влади на Дону в 1917–
1918 рр. генерала від кавалерії О.М. Каледіна 
(1861–1918 рр.) [3, с.254], після цього розгро-
мити війська Центральної Ради в Україні та 
формування отамана Оренбурзького коза-
чого війська генерал-лейтенанта О.І. Дутова 
(1879–1921 рр.) [3, с.202]. 

Для організованого керівництва форму-
ванням революційних загонів і придушенням 
бунтів при Верховному головнокомандувачі 
утворено Революційний польовий штаб. В ін-
тересах захисту соціалістичної Вітчизни 
15(28) січня 1918 р. Раднарком прийняв дек-
рет про організацію Робітничо-Селянської 
Червоної Армії (далі – РСЧА), а 29 січня 
(11 лютого) – Робітничо-Селянської Червоно-
го Флоту (далі – РСЧФ). Вищим керівним ор-
ганом армії і флоту стала Рада Народних Ко-
місарів на чолі з В. Леніним, а безпосереднє 
керівництво збройними силами покладалося 
на Наркомат з військових справ. Для бороть-
би з першими осередками внутрішньої контр-
революції створювалися збройні загони, що 
об’єднувалися під загальним командування на 
Дону та Україні на чолі з В.А. Антоновим-
Овсеєнко, на Південному Уралі – П.А. Кобо-
зєвим, у Закавказзі – С.Г. Шаумяном і 
Г.Н. Коргановим [6, с.9]. При реалізації плану 
боротьби воєнні дії велися переважно уздовж 
залізниць з метою оволодіти містами, станці-
ями та вузлами зв’язку, де зосереджені основ-
ні запаси озброєння та продовольства. Так, 
наприклад, розгром антибільшовицьких сил 
на Дону був здійснений шляхом концентрич-
ного наступу п’яти зведених колон, що одно-
часно просувалися уздовж залізниці по п’яти 
напрямках. Такий спосіб дій увійшов у істо-
рію під поняттям “ешелонна війна” [5, с.108]. 

У другому періоді війни (лютий – тра-
вень 1918 р.) основним змістом стратегії стало 
відбиття вторгнення воєнної інтервенції спо-
чатку німецьких, а згодом – австрійських і ту-
рецьких військ, а також спрямування зусиль 
на вихід радянської Росії із Першої світової 
війни, укладення вкрай важких умов миру з 
Німеччиною та створення умов для розбудови 
регулярної Червоної Армії. Для оперативного 

керівництва обороною країни 4 березня 
1918 р. було створено Вищу військову раду, 
яка виконувала функції Верховного команду-
вання збройними силами і підпорядковувала-
ся Раднаркому. У квітні утворено Вищу вій-
ськову інспекцію РСЧА; затверджено план 
розгортання міліційної Червоної армії на ос-
нові єдиних штатів, а по всій країні йшло фо-
рмування добровольчих частин. Було вироб-
лено військово-адміністративний поділ на 
військові округи; декретом Раднаркому від 
8 квітня утворено місцевий військовий апарат 
– волосні, повітові, губернські та окружні вій-
ськові комісаріати. З 22 квітня введено зага-
льне навчання військовій справі і відмінено 
виборність командного складу; започаткова-
но “Урочисту обіцянку” (присягу) та інститут 
військових комісарів. Всі ці заходи мали ва-
жливе значення для створення масової регу-
лярної армії і флоту на основі військової по-
винності трудящих [6, с.9]. 

У третьому періоді війни (травень – ли-
стопад 1918 р.), коли внутрішня обстановка 
в Радянській республіці була вкрай напруже-
ною (йшла гостра боротьба на селі), почався 
голод, країна перебувала у воєнній та еконо-
мічній блокаді, опинилася у вогневому кільці 
фронтів (Антанта активізувала свої дії), ¾ її 
території була в руках контрреволюції голо-
вна мета стратегії більшовиків у цій ситуації 
полягала в утриманні найважливіших районів 
країни, розширенні підконтрольної території, 
зриві спроб країн Антанти створити єдиний 
антибільшовицький фронт, і врешті-решт – 
завдати поразки військам інтервентів і біло-
гвардійців. У кінці травня 1918 р. почалося 
повстання чехословацького корпусу. 28 трав-
ня радянський уряд на червень-серпень увів 
по всій країні військовий стан і мобілізував 
усі надійні військові частини на боротьбу за 
хліб і паливо. З літа до осені 1918 р. основні 
зусилля більшовиків були зосереджені на 
сході країни з метою розгрому антибільшо-
вицьких формувань і придушення чехослова-
цького повстання. Для керівництва всіма бі-
льшовицькими загонами 13 червня був ство-
рений Східний фронт, який став головним на 
літню кампанію. На початку липня 5-й Все-
російський з’їзд Рад з метою забезпечення 
швидкого розгортання масової регулярної 
армії затвердив декрет, яким проголосив вій-
ськову службу обов’язковою для всіх робіт-
ників віком від 18 до 40 років. 2 вересня Ра-
дянська республіка проголосила себе війсь-
ковим табором. З цього часу всі військове ке-
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рівництво воєнними діями і діяльністю війсь-
кових установ зосереджувалося в Реввійськ-
раді республіки. Було запроваджено посаду 
Главкома збройних сил республіки. Окрім 
Східного діючі війська Червоної армії зводи-
лися у Північний (6-а і 7-а армії), Південний 

(8-а, 9-а, 10-а, 11-а і 12-а армії) фронти і Захі-
дний район оборони (з лютого 1919 р. – Захі-
дний фронт). Було запроваджено однотипну 
організацію військ. Утворювалися реввійськ-
ради фронтів, армій, флотів і флотилій [5, 
с.108; 6, с.10]. 

 

 
 

Рис. 1. Початок Громадянської війни. Розгортання воєнної інтервенції Антанти (травень 1918 –березень 1919 рр.) 
 

У серпні – жовтні 1918 р. основні зусил-
ля Радянської республіки були перенесені на 
південь проти армії генерал-лейтенанта 
П.М. Краснова (1869–1947 рр. отаман Всеве-
ликого Війська Донського) [3, с.305], який 
розгорнув наступ на царицинському, пово-
ринському і воронезькому напрямках, військ 
інтервентів і антибільшовицьких сил, які їх 
підтримували. Уперта боротьба розгорнулася 
за великі міста. Бойовим успіхам РСЧА на 

фронтах сприяв підпільний і партизанський 
рух на захоплених територіях, очолений біль-
шовиками. Спочатку оборона поєднувалась із 
завдаванням ударів на окремих напрямках, а 
восени 1918 р. Червона армія перейшла в на-
ступ на багатьох напрямках і одержала перші 
перемоги на фронтах (див. рис. 1).  

Четвертий період війни (листопад 1918 – 
березень 1919 рр.) характеризувався посилен-
ням інтервенції Антанти та зривом її спроб 
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знищити Радянську республіку силами влас-
них армій. Восени 1918 р. міжнародне стано-
вище Радянської республіки різко змінилося. 
11 листопада Німеччина та її союзники капі-
тулювали перед Антантою. Радянський уряд 
13 листопада анулював Брестський мирний 
договір. Проте, після закінчення Першої сві-
тової війни, Радянська Росія залишилася сам-
на-сам з Антантою, яка прийняла рішення 
знищити радянську владу силами власних ар-
мій і білогвардійських військ. Спеціальним 
пунктом перемир’я з Німеччиною країни Ан-
танти оговорили необхідність затримки ева-
куації німецьких військ з України, Білорусі 
та Прибалтики, намагаючись замінити їх сво-
їми військами або білогвардійськими армія-
ми, розраховуючи зайняти південні області 
Росії, а потім тріумфальним маршем висуну-
тися на Москву. 

У кінці листопада 1918 р. англійські та 
французькі кораблі висадили війська в Ново-
російську, Одесі та Севастополі. До середини 
1919 р. їх чисельність досягла 130 тис. осіб. 
Були окуповані Батум, Тифліс, Баку та інші 
міста і райони. У грудні 1918 р. англійські 
кораблі появилися в портах Прибалтики. В 
Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Білорусі, Га-
личині (Галіції), в Україні, звідки німецький 
уряд всупереч вимогам Антанти розпочав 
евакуацію своїх військ, утворювалися націо-
налістичні уряди. За допомогою Антанти во-
ни почали формування своїх армій для боро-
тьби з Радянською Росією. В Мурманську, 
Архангельську, Владивостоці висадилися 
нові з’єднання і частини англійських, аме-
риканських і японських військ. В Омську бу-
ла встановлена військова диктатура адмірала 
О.В. Колчака, при штабі якого перебували 
військові місії США, Англії, Франції та Япо-
нії. Війська інтервентів нараховували понад 
150 тис. осіб. Вони брали на себе охорону 
комунікацій і баз, придушення партизансько-
го руху в тилу армії Колчака. Французький 
генерал М. Жаннен був головнокомандува-
чем всіма іноземними військами у Східній 
Росії та Сибіру, а його помічником і началь-
ником тилу – англійський генерал А. Нокс. 
Російське верховне командування зо-
бов’язане було погоджувати свої оперативні 
плани із загальними директивами, що викла-
далися генералом Жаненном [6, с.11–12]. 

Доля республіки Рад опинилася під за-
грозою. 30 листопада 1918 р. для керівництва 
обороною країни ВЦВК прийняв рішення 
створити Раду Робітничої та Селянської Обо-

рони на чолі з В. Леніним. В обстановці, що 
склалася стратегія Червоної армії, зводилася 
до розгрому армій адмірала О.В. Колчака 
(1874–1920 рр., Верховний правитель Росії і 
Верховний Головнокомандувач Російської 
армії у роки Громадянської війни) [3, с.269] і 
генерал-лейтенанта А.І. Денікіна (1872–
1947 рр., командувач Добровольчої армії 
(1918–1919 рр.), головнокомандувач Зброй-
ними силами Півдня Росії (1919–1920 рр.), за-
ступник Верховного правителя Росії і Верхов-
ного Головнокомандувача Російської армії 
адмірала О.В. Колчака (1919–1920 рр.)) [3, 
с.183] та недопущення з’єднання їх армій з ін-
тервентами, після чого завдати поразки війсь-
кам Антанти [5, с.109; 6, с.12]. 

Наприкінці 1918 р. на вимогу рішення 
ЦК РКП(б) з “найвищою енергією” почався 
наступ Червоної армії на всіх фронтах, особ-
ливо на Півдні, де створилася найбільша за-
гроза існуванню республіки. Посилений резе-
рвами, Південний фронт з січня 1919 р. завдав 
поразки армії генерала П.М. Краснова. Насту-
паючи в напрямку Одеси, Херсона і Мико-
лаєва, війська Українського фронту звільнили 
Лівобережну Україну. Крім того, ворог зазнав 
поразки на Дону, Південному Уралі та Півно-
чі республіки [6, с.12]. 

Таким чином, унаслідок переходу в кінці 
1918 – на початку 1919 рр. стратегічної ініціа-
тиви до Червоної армії та успіхів більшовиць-
ких військ на всіх фронтах були звільнені ва-
жливі хлібні та паливні райони України, По-
волжя, Дону, а також Білорусі та Прибалтики. 
Плани антибільшовицьких сил задушити ра-
дянську владу збройною силою, що надійшла 
ззовні, були зірвані. Французькі та грецькі 
війська були змушені евакуюватися з Одеси, 
Херсону, Миколаєва, Севастополя та інших 
міст півдня країни. Лідери Антанти були зму-
шені шукати інші шляхи боротьби з радянсь-
кою владою. 

У п’ятому періоді (березень 1919 р. – бе-
резень 1920 р.) розгорнулися головні бойови-
ща сторін. На весну 1919 р. за оцінками Голо-
внокомандування Червоної армії співвідно-
шення сил на фронтах було на користь проти-
вника. Більшовики в цей період будували свій 
стратегічний план на послідовному розгромі 
армій адмірала О.В. Колчака, генерал-лейте-
нанта А.І. Денікіна, генерала від інфантерії 
М.М. Юденича (1862–1933 рр., очолював си-
ли, що діяли проти радянської влади на Пів-
денно-Західному напрямку) шляхом відбиття 
їх ударів і переходом у рішучий контрнаступ. 
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При цьому з весни до середини 1919 р. голо-
вним був Східний фронт, де вирішувалося 
найважливіше стратегічне завдання – відбит-
тя наступу армії адмірала О.В. Колчака (по-
над 300 тис. осіб) та її розгром [5, с.109; 6, 
с.12–14]. 

Головнокомандування Червоної армії 
спільно з командуванням Східного фронту 
розробили план розгрому армії О.В. Колчака 
(рис. 2). Відповідно до цього війська Східно-
го фронту були розділені на дві оперативних 
групи: Південну – у складі 4-ї, Туркестансь-
кої, 1-ї, 5-ї армій (командувач М.В. Фрунзе) і 
Північну – в складі 2-ї та 3-ї армій (команду-
вач В.І. Шорін). Головного удару по против-
нику завдавали війська Південної групи. Бі-
логвардійці були змушені перекинути части-
ну своїх військ з в’ятського на уфимський 
напрямок, що створило сприятливі умови для 
контрнаступу Північної групи військ Східно-
го фронту та звільнення Іжевсько-Воткінсь-
кого району. У травні Південна група оволо-
діла Бугурусланом, Бугульмою і Белебеєм, а 
9 червня – Уфою. В кінці червня розгорнув-
ся загальний наступ армій Східного фронту. 
На інших фронтах положення ускладнилося 
[6, с.14–15]. 

 

 
 

Рис. 2. Омська наступальна операція 
(4–14 листопада 1919 р.) 

 

Після поразки основних сил армії 
О.В. Колчака на Східному фронті та військ 

М.М. Юденича під Петроградом Антанта пе-
ренесла головні зусилля на південь, зробивши 
основну ставку на А.І. Денікіна та його армію. 
Під ударами армії А.І. Денікіна більшовицькі 
війська змушені були відступати вглиб країни. 
Протягом червня його армія захопила Донбас, 
Донську область, частину України. 24 червня 
Червона армія залишила Харків, а 30 червня – 
Царицин. 3 липня А.І. Денікін видав “москов-
ську директиву”, за якою кінцевою метою на-
ступу було захоплення Москви. Головний 
удар завдавався по найкоротшому напрямку 
через Курськ, Орел і Тулу. На цьому напрямку 
діяло найсильніше угруповання денікінських 
військ – Добровольча армія на чолі з генера-
лом-лейтенантом В.З. Май-Маєвським (1867–
1920 рр.) [3, с.343]; у центрі наступала Донсь-
ка армія (командувач генерал-лейтенант 
В.І. Сидорін (1882–1943 рр.)) [2, с.1391], а на 
правому крилі – Кавказька армія (командувач 
барон, генерал-лейтенант П.М. Врангель 
(1878–1928 рр.)) [3, с.122]. 

3–4 липня 1919 р. Пленум ЦК РКП(б) на-
мітив заходи по мобілізації сил Республіки на 
боротьбу з Денікіним. Відбулися зміни у ви-
щих органах військового керівництва країни 
та фронтів Червоної армії відповідно до нових 
завдань воєнної обстановки. Головним тепер 
став Південний фронт. Заводи і фабрики Пет-
рограда, Москви, Тули та інших міст посили-
ли роботу на оборону. Швидко йшло створен-
ня тримільйонної армії, зміцнювався центра-
льний і місцевий військовий апарат. Проводи-
лися мобілізації на фронт. У результаті всі за-
ходи дозволили до серпня 1919 р. зосередити 
на південному фронті до 171 тис. багнетів і 
шабель. У противника нараховувалося майже 
151 тис. багнетів і шабель, але він мав перева-
гу в кавалерії [6, с.15]. 

За допомогою сил, перекинутих з інших 
напрямків і резервів були підготовлені і про-
ведені декілька великих операцій, унаслідок 
яких противник був зупинений, обезкровле-
ний (виснажений), а потім розбитий рішучими 
контрударами, що надалі перейшли в контр-
наступ та загальний наступ. Розгром против-
ника на Півдні Республіки сприяв звільненню 
Півночі та Сибіру. У цей час частина сил Чер-
воної армії вирішувала часткові завдання що-
до завершення розгрому військ адмірала 
О.В. Колчака, обороні Петрограда, розгромі 
армії генерала М.М. Юденича. Одним із важ-
ливих завдань стратегії цього періоду була ор-
ганізація партизанської боротьби у ворожому 
тилу та координація дій партизанів з частина-
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ми Червоної армії [5, с.109]. У результаті пе-
ремоги Радянська республіка отримала мир-
ну передишку, яку використала для прове-
дення невідкладних заходів по відновленню 
транспорту та економіки країни. 

У шостому періоді війни (квітень – лис-
топад 1920 р.) стратегія більшовиків була на-
цілена на послідовний розгром спочатку 
польських армій на Заході, а потім Російської 
армії генерала П.М. Врангеля (Головнокома-
ндувач Російської армії в Криму і Польщі) [3, 
с.122] в Криму. Радянський уряд вжив усіх 
заходів для того, щоб перетворити мирну пе-
редишку в міцний і тривалий мир. Політика 
Антанти, як і раніше, полягала у створенні 
антирадянського блоку суміжних держав і 
використанні білогвардійських і націоналіс-
тичних формувань. Останній похід Антанти 
планували здійснити із заходу на південь. 
Головною ударною силою, за замислом вій-
ськового керівництва Антанти, була польська 
армія, яка на весну 1920 р. нараховувала до 
740 тис. осіб. Війська барона П.М. Врангеля, 
зосереджену в Криму нараховували понад 
100 тис. солдатів і офіцерів, призначалися 
для завдання допоміжного удару. Їх тил із 
моря забезпечували ескадри інтервентів [6, 
с.17]. 

У квітні 1920 р. уряд Радянської респуб-
ліки оголосив і провів чергову мобілізацію до 
лав Червоної армії, за рахунок якої її чисель-
ність збільшилася майже на 1,5 млн. осіб. Як 
і раніше, більшовицька стратегія будувалася 
на протиріччях між окремими угруповання-
ми противника, розгромі їх по частинах з 
швидким перекиданням сил з одного напря-
мку на інший. Так, до складу Західного і Пів-
денно-Західного фронтів передавалися з’єд-
нання з інших фронтів, а з Північного Кавка-
зу на Правобережну Україну перекидалася 1-
а Кінна армія. 

28 квітня Пленум ЦК РКП(б) схвалив 
стратегічний план, яким передбачалося зав-
дання головного удару силами Західного 
фронту, а Південно-Західний фронт мав зві-
льнити Київ і, взаємодіючи із Західним фро-
нтом, наступати на Рівне, Люблін, Брест-
Литовськ. У середині травня 1920 р. війська 
Західного фронту, не очікуючи прибуття всіх 
резервів, перейшли у наступ. У червні – сер-
пні більшовицькі війська обох фронтів про-
вели декілька успішних операцій. Проте дії 
фронтів по напрямках, що розходилися, при-
звели до порушення взаємодії між ними та 
зменшенню сили їх ударів. Підтягнувши ре-

зерви, противник здійснив перегрупування 
військ, добився зміни співвідношення сил на 
свою користь і 16–18 серпня перейшов у 
контрнаступ. Війська Західного фронту зму-
шені були відходити з важкими втратами. 
Війська Південно-Західного фронту, не змог-
ли оволодіти Львовом, також відходили на 
схід. Польща, яка добилася військового успі-
ху, але виснажена непосильною війною, не 
дивлячись на тиск з боку Антанти, вимушена 
була піти на мир, попередні умови якого були 
підписані 12 жовтня 1920 р. [6, с.18]. 

Припинення війни з Польщею дозволило 
зосередити основні сили Червоної армії для 
розгрому військ барона П.М. Врангеля і звіль-
нення Криму. Ще 6 липня П.М. Врангель по-
чав наступ у Північній Таврії з метою захоп-
лення Донбасу і розпочати новий наступ на 
Москву. Впродовж липня і серпня 1920 р. у 
Північній Таврії йшли жорстокі бої, які закін-
чилися створенням на лівому березі Дніпра 
каховського плацдарму, що мав важливе опе-
ративне значення. 21 вересня було створено 
Південний фронт (командувач В.М. Фрунзе) у 
складі 6-ї, 13-ї і 2-ї Кінної армій. 24 вересня на 
Південний фронт були направлені 1-а Кінна 
армія і великі підкріплення, з яких було ство-
рено 4-у армію. 

28 жовтня війська Південного фронту, 
створивши чисельну перевагу над противни-
ком, перейшли в наступ у Північній Таврії та 
завдали поразки головним силам Врангеля. 
Однак найбільш боєздатним частинам біло-
гвардійців вдалося відійти до Криму і схова-
тися за перекопськими укріпленнями. Під час 
Перекопсько-Чонгарської операції (7–12 лис-
топада 1920 р.) війська Червоної армії штур-
мом оволоділи перекопськими укріпленнями, 
відвалися до Криму і 17 листопада завершили 
ліквідацію противника [6, с.18–19]. 

У подальшому (листопад 1920 р. – жов-
тень 1922 р.) перед Червоною армією стояли 
військово-політичні і стратегічні завдання, 
пов’язані з ліквідацією осередків опору анти-
більшовицьких сил та військ інтервентів, що 
залишилися насамперед у Закавказзі, Серед-
ній Азії та на Далекому Сході. З розгромом 
військ барона П.М. Врангеля в Криму були лі-
квідовані основні фронти Громадянської вій-
ни. Країна приступила до мирного будівницт-
ва, але збройна боротьба ще продовжувалась. 
Ліквідація останніх осередків антибільшови-
цьких сил вимагала багато часу та зусиль Чер-
воної армії. У цей період безжалісно приду-
шувалися численні заколоти та селянські по-
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встання, що виникали у різних районах краї-
ни. 25 жовтня 1922 р. був звільнений остан-
ній опорний пункт інтервентів – Владивос-
ток. Радянська республіка виграла битву з ін-
тервентами та білогвардійцями [5, с.109–110; 
6, с.19]. 

У роки Громадянської війни розкрилися 
характерні риси воєнної стратегії Червоної 
армії: єдність політичного і військового кері-
вництва; уміле використання протиріч у стані 
противника; глибокий науковий аналіз усіх 
факторів, які визначають хід і результат вій-
ни, та їх врахування при стратегічному пла-
нуванні і керівництві військовими діями; 
правильне визначення напрямку головного 
удару; глибоке маневрування резервами все-
редині фронтів і між ними; найбільш раціо-
нальне використання сил і засобів в операці-
ях; послідовне нарощування зусиль на виб-
раних напрямках до повного розгрому ворога 
та ін. 

У роки Громадянської війни команду-
вання Червоної армії застосовувало різні ви-
ди військових дій: стратегічний наступ, 
контрнаступ, стратегічну оборону, партизан-
ські дії, поєднання тих чи інших видів дій. 
Головним видом стратегічних дій Червоної 
армії був стратегічний наступ, як важливий 
засіб досягнення розгрому противника. Пе-
ремога забезпечувалася умілою організацією 
і проведенням стратегічних наступальних 
операцій фронтів, зусиллями всіх родів 
військ і видів збройних сил при вирішально-
му внеску сухопутних військ. Так, з травня 
1918 р. до листопада 1920 р. (за 31 місяць 
війни) Червона армія вела наступальні дії 
протягом 25 місяців, що складає близько 80% 
загального часу збройної боротьби. Такий 
характер дій був обумовлений рішучими ці-
лями, які ставилися військам, а тому відпові-
дали маневреному характеру Громадянської 
війни [5, с.110; 6, с.19]. 

Стратегічний наступ у 1919 р. являв сис-
тему одночасних і послідовних фронтових та 
армійських наступальних операцій, проведе-
них за єдиним задумом Головного команду-
вання Червоної армії. Поряд з фронтами в 
деяких стратегічних операціях брали участь 
річкові флотилії та партизансько-повстанські 
формування. Так, наприклад, в операції 
військ Південного фронту на Дону проти 
військ П.М. Краснова та А.І. Денікіна вже з 
осені 1918 р. розгорнувся повстанський рух у 
тилу “білих” армій. Через рік величезні райо-
ни в тилу ворога були охоплені партизансь-

ким рухом. Так, загальна чисельність партиза-
нів, що діяли в Сибіру у вересні 1919 р., дося-
гла 80 тис. осіб. На Далекому Сході та в 
Амурській області – 25 тис. осіб [1, с.159]. Ак-
тивно діяли проти армії А.І. Денікіна партиза-
ни України. Їм ставилися завдання захоплю-
вати та утримувати важливі опорні пункти та 
залізничні лінії, перерізати шляхи відходу во-
рога та не давати йому можливості руйнувати 
залізниці, мости та інші капітальні залізничні 
споруди на шляху просування Червоної армії. 
При наближенні частин Червоної армії до ра-
йонів базування партизанів, вони входили в 
прямий контакт та допомагали наступаючим 
частинам. Чисельність партизанських загонів, 
що підпорядковувалися Реввійськраді повс-
танських військ, за свідченням командувача 
повстанськими військами Катеринославсько-
Донецького району, що діяв проти петлюрів-
ців Г.А. Колоса (Колосова) [3, с.269], у грудні 
1919 р. досягла 50 тис. бійців. 

З накопиченням оперативними об’єднан-
нями Червоної армії бойового досвіду склада-
лося їх оперативне мистецтво, основою якого 
стали рішучість цілей операції та уміле манев-
рування військами. Стратегічні наступальні 
операції Червоної армії проводилися з рішу-
чими цілями на велику глибину та, зазвичай, 
складалися з низки послідовних операцій, 
об’єднаних загальним стратегічним задумом 
на даному напрямку, кожне з яких було про-
міжною ланкою на шляху до досягнення кін-
цевої мети всієї операції. Від рівномірного 
розподілу сил і засобів, характерних для поча-
ткового періоду Громадянської війни, фронти 
та армії стали переходити до зосередження 
основних зусиль на напрямку головного уда-
ру. Так, наступальні операції військ Східного 
та Південного фронтів проти армій адмірала 
О.В. Колчака та генерала А.І. Денікіна склада-
лися з низки послідовних операцій, об’єдна-
них єдиним задумом. У період наступу від 
Волги до Уралу (квітень – липень 1919 р.) бу-
ли проведені Бугурусланська, Белебейська, 
Уфимська, Златоустівська та Челябінська опе-
рації на загальну глибину до 900–1000 км, а в 
період із серпня до листопада – Тобольська, 
Петропавловська та Омська операції. З 20 ли-
стопада 1919 р. до 8 березня 1920 р. війська 
Східного фронту переслідували армії адмірала 
О.В. Колчака від Омська до Іркутська, тобто 
на глибину 2500–2800 км [5, с.111]. 

Стратегічна наступальна операція військ 
Південного фронту з метою розгрому армії 
А.І. Денікіна також складалася з низки послі-
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довних операцій: Орловсько-Кромської, Во-
ронезько-Касторненської, Харківської, Дон-
баської, та Ростовської. Під час проведення 
цих операцій (з 10 листопада 1919 р. до 
8 січня 1920 р.) війська Південного фронту 
просунулися на глибину 850–900 км. У пері-
од ліквідації військ армії А.І. Денікіна (з 
10 лютого по 27 березня 1920 р.) війська Че-
рвоної армії просунулись на глибину 450–
500 км [1, с.155].  

Стратегічні наступальні операції Червоної 
армії у більшості випадків проводилися на 
широкому фронті, але головні удари, зазви-
чай, завдавалися на вузьких ділянках, що 
складали 25–28% від загальної протяжності 
фронту. Загалом наступальні операції Грома-
дянської війни характеризувалися великим 
розмахом, чим суттєво відрізнялися від опе-
рацій Першої світової війни (дані про деякі з 
них наведені в табл. 1). 

Таблиця 1 

Розмах важливих стратегічних наступальних операцій Червоної армії 
під час Громадянської війни [5, с.112] 

Сили та засоби на початок операції  
Операція, 

час проведення Дивізії 
(бригади) 

Багнети/ 
шаблі 
(тис.) 

Гармати 
(шт.) 

Кулемети 
(шт.) 

Смуга на-
ступу, 

км 

Глибина 
наступу, 

км 

Тривалість 
операції, 

діб 

Наступ Східного 
фронту 

(05.09.1918 – 
28.02.1919) 

12 75,0 260 1130 2000 150–900 177 

Контрнаступ Схі-
дного фронту 
(о5.09.1918 – 
20.06.1919) 

16 (7) 123,5 450 2000 1500 350–450 54 

Наступ Східного 
фронту 

(05.09.1918 – 
28.02.1919) 

16 (7) 130,0 / 129 500 2450 1800 3500 201 

Контрнаступ Пів-
денного фронту 

(11.10 – 
18.10.1919) 

20 (3) 115 / 569,5 500 1950 750 70–160 39 

Загальний наступ 
Південного та Пі-
вденно-Східного 

фронту 
(19.11.1919 – 
10.01.1920) 

43 (6) 144,0 / 
165,5 

890 3800 1500 350 – 550 53 

Північнокавказь-
ка операція (17.01 

– 07.04.1920) 

31 70,3 / 58,6 590 2730 800 330–360 72 

Наступ Західного 
та Південно-

Західного фронтів 
(23.07 – 

25.08.1920) 

39 (4) 126,4 / 
135,5 

700 3370  300–600 104 

Наступ Південно-
го фронту (28.10 

– 17.11.1920) 

23 (8) 143,1 /  
38,1 

530 2660 350 180–350 21 

 

Дані таблиці свідчать про те, що стратегі-
чні наступальні операції в більшості випадків 
проводились силами одного фронту, який діяв 
на певному стратегічному напрямку. В окре-
мих операціях (проти армії А.І. Денікіна восе-
ни 1919 р. та проти польських армій влітку 
1920 р.) наступи проводилися силами двох 
фронтів. В операціях брали участь значні си-
ли: від 12 до 43 дивізій, від 70 до 144 тис. баг-
нетів і шабель, 260–890 гармат, 1130–3800 ку-

леметів. При цьому (за винятком операцій на 
Півдні наприкінці 1919 р. та в 1920 р.) війська 
Червоної армії не мали переваги в силах і за-
собах над противником або перевага була не-
значною. За таких умов рішуче значення на-
давалося вмінню вибрати правильний напря-
мок головного удару та створити на ньому 
значну перевагу над противником у силах і 
засобах. Разом з тим, дані таблиці свідчать, 
що операції Червоної армії під час Громадян-
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ської війни проводилися безперервно, на ве-
лику глибину та були довготривалими. Деякі 
з них, наприклад, наступ Західного фронту 
наприкінці 1918 р. – на початку 1919 р. трива-
ли декілька місяців. При цьому, слід зазначи-
ти, що деякі операції проводилася без підкрі-
плення усім необхідним з тилу країни. Так, 
наступ проти військ адмірала О.В. Колчака 
під час операції Східного фронту проводився 
як в умовах забезпечення його з баз центру, 
так і за принципом “бази попереду”, тобто на 
основі використання місцевих засобів. 

Безперервність і рішучість операцій вима-
гали від стратегії надзвичайної гнучкості при 
створенні угрупування та використанні існу-
ючих сил і засобів за рахунок перекидання їх з 
фронту на фронт. Деякі дивізії під час війни, 
виконуючи міжфронтові маневри, перекида-
лись до п’яти разів. У цілому ж близько 75% 
усіх сил Червоної армії перекидалися з одного 
фронту на інший [1, с.155; 5, с.113].  

Під час Громадянської війни воєнна стра-
тегія Червоної армії набула цінного досвіду в 
організації взаємодії фронтів та груп армій. 
Так, у період розгрому армій адмірала 
О.В. Колчака була організована взаємодія між 
Південною та Північною групами Східного 
фронту, а під час боротьби з військами армії 
А.І. Денікіна – між Південним та Південно-
Східним (Кавказьким) фронтами. Проте, в іс-
торії цієї війни мали місце і випадки порушен-
ня взаємодії фронтів. Так, наприклад, пору-
шення взаємодії Західного та Південно-Захід-
ного фронтів у 1920 р. призвело до негативних 
наслідків під час Варшавської операції. 

До осені 1919 р. чітко визначився перехід 
до дій ударними угрупованнями. Оперативні 
об’єднання Червоної армії при наступі вико-
ристовували різні форми оперативно-страте-
гічного маневру: флангові і фронтальні удари, 
обходи одного і більше флангів, глибокі роз-
сікаючі удари або різні їх поєднання. Досить 
вдало використовувалися такі форми маневру, 
як обхід та охоплення противника шляхом 
стрімких флангових ударів у поєднанні з гли-
боким проникненням кінноти у ворожий тил. 
Флангові удари широко використовувалися в 
діях Червоної армії при розгромі армій адмі-
рала О.В. Колчака, генерала А.І. Денікіна, ба-
рона П.М. Врангеля. 

У ході контрнаступу військ Південно-
Західного фронту проти поляків був застосо-
ваний подвійний охоплюючий удар з одноча-
сним виходом кінної армії на тили противни-
ка, що призвело до оточення в районі Києва 

значного угруповання військ противника. 
Поряд з фланговими ударами та глибоких 
обходів в операціях Червоної армії почали за-
стосовувати таку форму оперативно-страте-
гічного маневру, як розсікаючий удар, який 
уперше був застосований восени 1919 р. при 
розгромі армії А.І. Денікіна [5, с.113–114; 6, 
с.21]. 

В умовах Громадянської війни стратегія 
Червоної армії успішно вирішила завдання 
прориву фронту противника на всю глибину. 
Це завдання було вирішено шляхом масового 
використання кінноти у вигляді кінних армій. 
Кінні армії, посилені артилерією, броньова-
ними засобами, піхотою та авіацією, викори-
стовувалися для завдавання потужних ударів 
по тилах та для боротьби з оперативними ре-
зервами противника. Так, у наступі військ 
Південного та Південно-Східного фронтів 
проти армій генерала А.І. Денікіна у 1919–
1920 рр., а також у стратегічній наступальній 
операції військ Західного та Південно-Захід-
ного фронтів проти польських армій у 1920 р. 
основу ударного угруповання складала 1-ша 
Кінна армія РСЧА (командувач С.М. Бу-
дьонний (1883–1973 рр.) [3, с.78], а в наступі 
Південного фронту проти військ барона 
П.М. Врангеля у 1920 р. – 1-ша та 2-а Кінні 
армії РСЧА (командувачі: 16.07–6.09.1920 р. 
– О.І. Городовіков (1879–1960 рр.) [3, с.154], з 
6.09 до 6.12.1920 р. – П.К. Миронов (1872–
1921 рр.) [3, с.358]. Найчастіше за все вони 
вирішували завдання розвитку тактичного 
успіху в оперативний, розчленування та охо-
плення основних угруповань противника та 
швидким переносом зусиль з одного напрям-
ку на інший. 

В умовах маневреної війни і обмеженої 
кількості сил та засобів важливе значення ма-
ла оборона. В обороні, як і в наступі, перева-
жали маневрені способи дій. Лінія бойового 
зіткнення рідко залишалася стабільною. Ві-
домо, що якщо на головному фронті, де зосе-
редились основні сили та засоби, проводили-
ся наступальні дії, то на решті фронтів про-
водилась оборона, а на деяких напрямках Че-
рвона армія навіть змушена була відступати. 
Так, у період активних наступальних дій 
військ Південного фронту проти армій адмі-
рала О.В. Колчака війська фронту залишили 
Донбас і відійшли до центральних районів 
країни, а війська Західного фронту – вести 
оборонні бої на петроградському напрямку. 

Оперативні об’єднання зазвичай вели 
оборону на широкому фронті при низьких 
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оперативних площинах. Восени 1919 р., коли 
боротьба з військами армії А.І. Денікіна на 
Південному фронті вступила в рішучу фазу, 
війська Східного фронту під натиском значно 
переважаючих сил противника відійшли до 
р. Тобол, а війська Західного фронту на пет-
роградському напрямку знову перейшли до 
стійкої оборони. 

В окремих випадках оборона великих 
міст (Петроград, Царицин, Астрахань та ін.), а 
також укріплених районів мала позиційний 
характер. Оборона та наступ поєднувалися в 
масштабі одного фронту, коли створювалося 
невигідне співвідношення сил. Прикладом 
цього можуть бути бойові дії Східного фрон-
ту весною 1919 р, коли поряд із здійсненням 
контрнаступу на центральній ділянці фронту 
на обох флангах війська вели запеклі оборон-
ні бої [5, с.114–115; 6, с.21]. 

Під час Громадянської війни оборонні 
операції Червоної армії мали активний харак-
тер і супроводжувалися рішучими контруда-
рами по флангах і тилах противника. Вони 
мали за мету вимотати, знекровити противни-
ка, позбавити його свободи маневру та підго-
тувати умови для контрнаступу. Прикладом 
таких дій є оборона Угорщини влітку та восе-
ни 1918 р., а також Петрограда влітку та восе-
ни 1919 р. 

Під час оборони, як і при наступальних 
операціях Червоної армії активно використо-
вувалися всі види збройних сил. При цьому 
основну масу складали сухопутні війська. 
Найчисельнішими були стрілецькі війська та 
артилерія. Кавалерійські об’єднання, зазви-
чай, використовувалися на головних напрям-
ках для дій в оперативній глибині. Бронесили 
використовували для посилення стрілецьких і 
кавалерійських з’єднань на головних напря-
мах. Значна роль в операціях відводилась 
авіації. Основні зусилля якої були спрямовані 
на підтримку наземних військ і боротьбу з во-
рожою авіацією, а також ведення розвідки на 
головних напрямах на глибину 100–150 км. 
Командування намагалося використовувати 
авіацію масово в інтересах фронтів, які вико-
нували основні завдання. 

Військово-морський флот в умовах Гро-
мадянської війни діяв, зазвичай, у взаємодії із 
сухопутними військами. Основними його за-
вданнями були: прикриття сухопутних армій з 

приморських флангів; участь в обороні мор-
ського узбережжя; боротьба проти морських 
сил противника; допомога приморським і рі-
чковим флангам сухопутних військ вогнем 
берегової та корабельної артилерії, а також 
висадкою десантів; здійснення морських 
перевезень. Значна частина моряків (близько 
75 тис. осіб) брали активну участь у безпосе-
редніх бойових діях на сухопутних фронтах. 
Проте флот проводив і самостійні операції: 
здійснював протиблокадні дії, вів розвідку та 
дозорну службу, встановлював мінні загоро-
дження, проводив тралення та ін. Зазвичай 
такі операції здійснювалися поблизу свого 
узбережжя та в районах зосередження війсь-
ково-морських баз [5, с.115–116]. 

У 1918 р. була проведена унікальна опе-
рація, що увійшла в історію під назвою “Льо-
дового походу”: перебазування Балтійського 
флоту з Ревеля (Таллінна) та Гельсінгфорса 
(Гельсінкі) до Кронштадту. Загалом було пе-
реведено 236 бойових кораблів і допоміжних 
суден, які в подальшому відіграли важливу 
роль у спільних діях із сухопутними війська-
ми.  

У деяких операціях флот залучався до во-
гневого придушення противника, десантних 
дій і забезпечення форсування водних пере-
шкод. Подібні завдання йому довелося вирі-
шувати, наприклад, при обороні Петрограда 
та Кронштадта у 1918–1919 рр., форсуванні 
гирла р. Дніпра та в районі Каховського пла-
цдарму в 1920 р. Великий десант був виса-
джений під час проведення Ензелійської опе-
рації (іранське узбережжя Каспійського мо-
ря). Волзько-Каспійська військова флотилія 
здійснювала демонстративний обстріл узбе-
режжя західніше м. Ензелі, завдавала артиле-
рійських ударів з моря по берегових батареях 
і сухопутних позиціях противника та одноча-
сно східніше м. Ензелі висадила десант у 2 
тис. осіб. [4, с.187]. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикла-
дене можна зробити висновок, що в роки 
Громадянської війни воєнне мистецтво збага-
тилося досвідом застосування всіх родів 
військ: піхоти, кінноти, авіації та флоту, а їх 
правильне використання в наступальних та 
оборонних операціях забезпечило перемогу 
Червоної армії над об’єднаними силами ін-
тервентів, “білого” та повстанського рухів. 
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Стаття присвячена дослідженню наукових передумов, що сприяли зародженню та по-

дальшому розвитку теорії “безконтактної” війни. Автором проаналізовані праці воєнних тео-
ретиків починаючи з найдавніших часів і до початку ХХ ст. Зроблені висновки, що досліджую-
чи взаємозв’язок воєнної і економічної могутності держави, ці дослідники призвели воєнних 
теоретиків до ідеї зосередити зусилля на руйнуванні і дезорганізації об’єктів стратегічного 
тилу для створення умов, за яких противник неспроможний буде вести збройну боротьбу. 

Ключові слова: безконтактна війна, воєнне мистецтво, теоретичні підвалини, страте-
гічний тил, економічні об’єкти.  
 

Досвід локальних війн і збройних конфлі-
ктів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
свідчить про стійку тенденцію до підвищення 
в них ролі високоточних засобів дальнього 
вогневого ураження та, відповідно, видів 
збройних сил і родів військ (сил), спроможних 
застосовувати їх масовано, в бідь-якому регі-
оні світу. Події 1990-х років на Близькому 
Сході та Балканах дали підстави військовим 
теоретикам говорити про початок нової епохи 
у воєнному мистецтві – епохи так званих 
“безконтактних війн”. Наприкінці ХХ століт-
тя неодноразово стверджувалося, що саме цей 
напрям розвитку воєнного мистецтва стає ма-
гістральним і всі війни майбутнього будуть 
вестися саме таким чином. На думку автора, 
це твердження носить дискусійний характер, 
проте залишається фактом те, що подібні вій-
ни і окремі операції мали місце і це потребує 
відповідного теоретичного осмислення.  

Для кращого розуміння будь-якого явища 
автор вважає необхідним розглянути його те-
оретичні підвалини, виявити ті теоретичні на-
працювання, що стали основою, базою, на 
якій відбувався процес появи та подальшого 

розвитку теорії підготовки і ведення “безкон-
тактних війн”. Природно, що наявність необ-
хідних наукових засад послужила одним із 
факторів, який істотно сприяв розвитку цієї 
ідеї. Із цього і виходить автор, обґрунтовую-
чи актуальність теми даної статті. 

Одним із перших, хто сформулював ос-
новні принципи воєнного мистецтва, був ви-
датний китайський воєнний теоретик давни-
ни Сун-Цзи. У своєму трактаті “Мистецтво 
війни” він, зокрема, стверджував, що “… 
краще із кращого – підкорити чужу армію, не 
б’ючись”. В трактаті неодноразово повторю-
ється в різних інтерпретаціях теза про згуб-
ність тривалої війни, яка важким тягарем ля-
гає на економіку і населення. Спираючись на 
ці тези, Сун-Цзи фактично стверджує, що пе-
ремога може досягатися не тільки і навіть не 
стільки розгромом військ противника, скіль-
ки створенням такої ситуації, до якої против-
ник не готовий концептуально (перемогти 
його замисли), технологічно, або просто не 
може чинити організований опір [1]. 

Ряд важливих концептуальних положень 
міститься в трактаті Н. Макіавеллі “Воєнне 
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мистецтво”. У сьомій книзі він сформулював 
свої погляди у загальних правилах ведення 
війни, де, зокрема, наголошував на тому, що 
“краще перемогти противника голодом, аніж 
залізом”. Велику увагу Макіавеллі приділяв 
досягненню інформаційної переваги над про-
тивником та застосуванню проти нього нових, 
неочікуваних способів і прийомів ведення 
збройної боротьби, адаптивному плануванню 
і управлінню військами [2]. Значну роль еко-
номічному фактору у війні приділяв також 
видатний австрійський воєначальник XVII ст. 
Р. Монтекуколі [3]. Фактично вже в давні ча-
си прогресивні воєнні теоретики розуміли ва-
жливість тих принципів, які в подальшому 
були покладені в основу теорії ведення “без-
контактних війн”. 

Однак першим, хто зміг зрозуміти і нау-
ково обґрунтувати тісний зв’язок економічно-
го потенціалу і воєнної могутності держави, 
був у другий половині ХІХ ст. Ф. Енгельс. В 
однієї із найбільш своїх відомих праць – “Ан-
ти-Дюринг” – він стверджував: “ніщо так не 
залежить від економічних умов, як саме армія 
і флот. Озброєння, склад, організація, тактика 
і стратегія залежать, перш за все, від досягну-
того на даний час ступеня виробництва і засо-
бів сполучення” [4]. Неодноразово Енгельс 
наголошував на провідній ролі народних мас 
та на класовому характері війни як суспільно-
го явища. Остання теза може бути предметом 
дискусії, але фактом залишається те, що з на 
рубіжі ХІХ–ХХ ст. у війнах небачених доті 
масштабів брали участь масові армії, відпові-
дно, зросла роль мобілізаційного ресурсу кра-
їни, а Перша світова війна остаточно підтвер-
дила, що війна – це справа всього суспільства, 
а не лише армії. І саме на це звертає увагу Е. 
Людендорф у своїй праці “Тотальна війна”, 
наголошуючи, що важливішою умовою дося-
гнення перемоги є духовна єдність народу, 
армії і керівництва держави. Проте, соціаль-
но-економічні негаразди, втрати, загроза жит-
тю перш за все цивільного населення, зокрема 
й внаслідок ударів з повітря по великих міс-
тах, вузлах комунікацій і промислових під-
приємствах можуть цю єдність підірвати. В 
такому випадку, як свідчив досвід Німеччини, 
сподіватися на перемогу не варто [5].  

Велике значення для розвитку теорії ве-
дення “безконтактних” війн мали ідеї, висло-
влені видатним американським воєнно-
морським теоретиком А.Т. Мехеном, який у 
другій половині ХІХ ст. сформулював понят-
тя морської сили. На відміну від багатьох 

стратегів як минулого, так і свого часу, які не 
розуміли особливостей морської стратегії, 
Мехен пропонував сприймати море не як пе-
решкоду, а як найзручніший і відносно без-
перешкодний шлях до території противника. 
Наявність потужного воєнно-морського фло-
ту, розвинутої системи базування дозволяла 
починати захист своїх інтересів і своєї тери-
торії у берегів противника, а не у своїх водах 
або на своїй землі. Також, на його думку, 
флоту спроможний впливаючи на морську 
торгівлю або діючи проти берегових об’єктів, 
завдавати значну шкоду економіці противни-
ка, а при сприятливій конфігурації його бере-
гів – і завдавати удари по цілях, які в силу 
своїй віддаленості від лінії зіткнення армій 
сторін, для них були недосяжними [6]. Досвід 
війн ХХ ст. в цілому підтвердив правоту Ме-
хена. 

Отже, на початку ХХ ст. завдяки попере-
днім науковим напрацюванням та враховую-
чи досвід Першої світової війни у воєнній 
думці сформувалося розуміння того, що ус-
пішне ведення війни можливо лише в разі на-
явності потужної економічної бази, необхід-
них людських ресурсів та стійкого, адекват-
ного управління країною і збройними сила-
ми. В той же час і промислові підприємства 
та об’єкти інфраструктури, і великі міста як 
місце зосередження цивільного населення і 
елементи системи державного і військового 
управління з воєнної точки зору являють со-
бою нерухомі цілі, руйнування яких може 
створити такі умови, за яких війська против-
ника неспроможні будуть вести організовану 
збройну боротьбу, або у них виникнуть істо-
тні складнощі. Крім того, самі по собі такі ці-
лі абсолютно не мають ударних та вогневих 
властивостей. Виходячи із цього, по закін-
ченні Першої світової війни видатний італій-
ський воєнний теоретик Дж. Дуе вперше 
сформулював просту і логічну ідею, сутність 
якої полягала в тому, що перемогу у війні 
можна досягти не тільки, і навіть не стільки 
розгромом насамперед сухопутних військ 
противника, скільки у створенні умов, за яких 
вони залишаться без управління, матеріаль-
них і людських ресурсів та можливості мане-
врувати. Досягнення такого результату мож-
ливо шляхом проведення стратегічної повіт-
ряної наступальної операції по руйнуванню 
об’єктів в глибокому тилу противника. Ін-
шими словами, поразка військам противника 
досягається не впливом на самі війська, а уда-
рами по невійськових, але вкрай важливих 
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для забезпечення організованої збройної бо-
ротьби об’єктах [7].  

Таким чином, підсумовуючи вищенаве-
дене, можна зробити деякі висновки. Ще в да-
вні часи найбільш прогресивні воєнні теоре-
тики встановили зв'язок між станом розвитку 
економіки та спроможністю збройних сил ве-
сти війну. В подальшому відбувалася конкре-
тизація і поглиблення даного положення. В 
результаті цього після появи таких засобів ве-
дення збройної боротьби, які спроможні за-
вдавати удари по об’єктах в глибокому тилу 
противника не зустрічаючи протидії з боку 
його армії і флоту, з’явився принципово но-
вий підхід до ведення війни. Сутність цього 
підходу полягала в досягненні перемоги не 
стільки завдяки розгрому його збройних сил, 

скільки шляхом дезорганізації роботи його 
тилу, тобто руйнуванням промислових під-
приємств, вузлів комунікацій та інших об’єк-
тів транспортної інфраструктури, елементів 
системи управління збройними силами і кра-
їною, населених пунктів для організації пані-
ки та зриву мобілізації тощо. В період між 
двома світовими війнами відбувалося розро-
блення теорії ведення війни нового типу. Пе-
рша практична апробація нових теоретичних 
положень відбулася під час Другої світової 
війни. В другій половині ХХ ст. такі способи 
ведення війни, яка здобула назву “безконта-
ктна” або “неконтактна” війна, набули пода-
льшого розвитку, будучи в ряді випадків го-
ловним змістом воєнних дій.  
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СИЛ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
У статті на підставі наукової літератури проаналізовано особливості систем підгото-

вки військовослужбовців США, Великобританії, ФРН та Йорданії для проходження військової 
служби у Силах спеціальних операцій та запропоновано власний, авторський варіант системи 
базової підготовки. 

Ключові слова: провідні країни світу, Сили спеціальних операцій, сили спеціального при-
значення, система підготовки, спеціальна операція. 
 

У сучасних умовах постійно зростаючого 
рівня асиметричних загроз особливу роль для 

їх ліквідації або запобігання відіграють спеці-
альні методи ведення війни (спеціальні, пси-
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хологічні операції тощо). При цьому спостері-
гається стійка тенденція збільшення ролі Сил 
спеціальних операцій (далі – ССпО) у зброй-
ній боротьбі. Недооцінка важливості опану-
вання та впровадження сучасних спеціальних 
методів боротьби під час реформування та 
створення принципово нової моделі Збройних 
Сил (далі – ЗС) України може нести загрозу 
національній безпеці держави. 

Постановка проблеми. Створення та 
розвиток ефективних і боєздатних ССпО 
ЗС України потребує насамперед проведення 
детального аналізу стану, існуючих систем 
відбору та підготовки кадрів для ССпО прові-
дних країн світу. 

Мета статті полягає в аналізі світової 
практики створення систем підготовки кадрів 
для ССО та розробка концептуальних підхо-
дів до створення такої системи підготовки в 
Україні. 

Аналіз питання. Термін “спеціальна 
операція” активно використовується різними 
фахівцями в області військової галузі, проте 
трактується це поняття неоднаково. Аналіз ві-
тчизняних публікацій та висловлювань, при-
свячених тематиці створення ССО показує 
відсутність єдності поглядів на саму їх сут-
ність. Багато хто хибно вважає, що Сили спе-
ціальних операцій та Сили спеціального при-
значення – це тотожні поняття і достатньо 
лише змінити назву. 

Для більш глибокого розуміння сутності 
ССпО розглянемо деякі положення спільної 
доктрини НАТО “Allied Joint Doctrine – AJP-
01” (STANAG 2437). Зокрема, в главі 8 наве-

дено визначення: “Спеціальні операції – це 
військові заходи, що проводяться спеціально 
призначеними, організованими, підготовле-
ними і оснащеними силами, що застосовують 
форми і способи бойових дій, нехарактерні 
для звичайних збройних сил. Такі заходи про-
водяться в усіх видах операцій (у тому числі 
миротворчих, із врегулювання криз або кон-
фліктів) і на усіх рівнях, самостійно або в ко-
ординації з діями звичайних збройних сил, 
для досягнення політичних, військових, пси-
хологічних і економічних цілей. Військово-
політична доцільність може вимагати вико-
ристання прихованих, таємних або негласних 
методів і допускає деяку міру фізичного або 
політичного ризику, який не пов’язаний із 
звичайними операціями”. Таким чином, у за-
хідній військовій науці під терміном “спеціа-
льна операція” переважно розуміється ком-
плекс дій, здійснюваних на користь країни та 
її збройних сил, до яких у загальному вигляді 
відносяться: спрямовані дії, спеціальна розві-
дка, робота з цивільним населенням, інфор-
маційні (передусім інформаційно-психологіч-
ні) операції, боротьба з тероризмом, боротьба 
з поширенням зброї масового ураження, нар-
котиків, контрабанди зброї, а також коорди-
нація цих дій з іншими урядовими установа-
ми, сприяння в області гуманітарних акцій, 
надання військової допомоги іноземним дер-
жавам, розшук і порятунок людей; приховані 
спеціальні акції, які здійснюються за вказів-
кою президента, уряду або міністра оборони 
країни. Форми застосування ССпО наведено 
на рис. 1. 
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Рис.1. Форми застосування Сил спеціальних операцій 
 

Аналіз форм застосування ССпО гово-
рить про те, що їх створення на базі лише 
підрозділів спеціального призначення не за-

безпечить виконання усього спектру завдань, 
що можуть на них покладатися.  

Розглянемо варіанти визначень “Сил спе-
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ціального призначення” і “Сил спеціальних 
операцій”, що надаються воєнними експер-
тами провідних країн світу. Наприклад, Сили 
спеціального призначення – це військові час-
тини і підрозділи, що застосовуються в ході 
спеціальних операцій і призначені для веден-
ня спеціальної розвідки, проведення проти-
диверсійних, диверсійно-розвідувальних дій і 
організації опору в тилу противника. Разом з 
тим Сили спеціальних операцій – певні сили 
і засоби військових частин спеціального при-
значення, аеромобільних військ, авіації, мор-
ської піхоти, ВМС, інших частин і підрозді-
лів видів та родів військ, спеціальних військ і 
тому подібне, які залучаються в ході прове-
дення спеціальних операцій. 

Існують також інші визначення. Напри-
клад, в спеціальній доповіді, підготовленій 
для Конгресу США, визначено: “Сили спеці-
альних операцій є елітними військовими час-
тинами, які можуть проникнути “за лінію 
фронту” по суші, морю або повітрю для про-
ведення різних операцій, більшість з яких є 
секретними” [1]. 

Чи, інше визначення, згідно з яким Сили 
спеціальних операцій – це спеціально віді-
брані, спеціально підготовлені і спеціально 
оснащені військові формування, призначені 
для виконання спеціальних завдань спеціаль-
ними способами.  

Аналіз цих визначень говорить про ком-
плексність застосування залежно від завдань 
фахівців ССпО різних спеціалізацій, а не ли-
ше спецпризначенців – “універсальних сол-
датів, які можуть все”. Тому створення 
ССпО, її системи управління, комплектуван-
ня та підготовки це складне комплексне за-
вдання, що потребує ретельного аналізу іс-
нуючих і створення власної системи ССпО 
спираючись на досвід інших країн із ураху-
ванням національних особливостей. 

Існують різні погляди на створення 
ССпО – екстенсивний та інтенсивний. При-
кладом першого є ССпО ЗС США, де їх чи-
сельність постійно зростає і вже досягла 
60 тис. осіб. Прикладом іншого – інтенсивно-
го шляху є Великобританія, де чисельність 
ССпО останнім часом хоча й дещо зросла, 
але кількість особового складу в бойових 
підрозділах принципово не змінюється.  

На сьогоднішній день застосовують різні 
моделі створення ССпО:  

координаційний – коли адміністративна і 
оперативна функції належать видам ЗС, а на 
рівні генерального штабу – міністерства обо-

рони існує орган координації їх діяльності;  
оперативного підпорядкування – коли ад-

міністративна функція належить видам ЗС, а 
оперативна – спеціально створеному органу 
управління у структурі ССпО;  

безпосереднього підпорядкування – коли 
адміністративна і оперативна функції нале-
жать спеціально створеному органу управлін-
ня ССпО.  

Враховуючи національні особливості, 
Україні більш прийнятний шлях створення 
принципово нових формувань ССпО із вико-
ристанням кадрового і матеріально-техніч-
ного потенціалу ЗС України та інших силових 
відомств, що в подальшому стануть основою 
майбутніх сучасних ЗС, які відповідатимуть 
сучасним викликам і загрозам. 

Для кращого розуміння особливостей 
ССпО провідних країн світу на сучасному 
етапі розглянемо особливості їх формування 
та підготовки на прикладі США, Великобри-
танії та ФРН, як найрозвиненіших у військо-
вому відношенні країн. 

Особливості бойового застосування ССпО 
США зумовлюють їх склад і підготовку, якою 
займаються Центр і школа спеціальних мето-
дів ведення війни [2]. У 1989 р. перше коман-
дування спецоперацій було реорганізоване в 
командування спеціальних операцій Сухопут-
них військ США (USASOC). Загальна чисель-
ність USASOC – 25,6 тис. осіб, з яких 1000 – 
цивільні фахівці, які працюють у центрі. У ре-
гулярній армії нараховується 13,5 тис. війсь-
ковослужбовців, у національній гвардії – 
3,4 тис, у резерві – 7,7 тис. 

Відбір до ССпО США здійснюється на 
добровільній основі з громадян країни [6]. До-
бровольцями можуть бути особи виключно 
чоловічої статі, які мають військове звання не 
нижче сержанта 1 класу, не мають обмежень 
щодо продовження терміну служби та суди-
мості під час дії останнього контракту. Май-
бутній курсант перед тим, як подати рапорт 
про бажання проходити службу у військах 
ССпО, має пройти курс парашутно-десантної 
підготовки. Крім того, добровольці повинні 
прослужити в збройних силах не менше ніж 
два роки, мати освіту не нижче повного курсу 
середньої школи (12 років), отримати допуск 
до роботи з таємними документами, мати ви-
сокий коефіцієнт інтелекту (не менш 110 або 
100 балів, якщо кандидат досконало володіє 
іноземною мовою). Також кандидати прохо-
дять попередню перевірку з фізичної підгото-
вки – вони мають у формі та черевиках про-
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пливти 50 м без нормативу, віджатися від 
підлоги 52 рази за 2 хв, перейти у положення 
сидячи з положення лежачи на спині (руки за 
головою, ноги зігнуті під кутом 90°, стопи 
утримує партнер) 62 рази за 2 хв, пробігти у 
спортивній формі 3,2 км за 14 хв 52 с. Пере-
рва між вправами – до 10 хв. 

Тестові іспити добровольці проходять 
протягом трьох тижнів (табл. 1). У цей період 
перевіряються їхні морально-психологічні 
якості та рівень інтелекту, коли кандидати 
“потрапляють у полон до партизан”. Особи, 
які витримали іспити та тести, зараховуються 
на кваліфікаційні курси, що функціонують 
при школі ССпО, де і відбувається їхня під-
готовка як майбутніх фахівців ССпО. 

Для навчання військовослужбовців за фа-
хом створені різноманітні курси: “оператив-
ників-розвідників”, фахівців зі стрілецької 
зброї, з важкої зброї, інженерів-саперів, радис-
тів-електронщиків, медиків. Крім оволодіння 
основними спеціальностями, курсанти за ба-
жанням можуть пройти додаткову підготовку, 
щоб одержати звання: випускаючий-майстер 
парашутист або легкий водолаз ССпО. Крім 
того, вони можуть закінчити ще курси рейн-
джерів, іноземних мов, виживання, авіаційних 
навідників-авіадиспетчерів, снайперів морсь-
кої піхоти, з ведення бойових дій у джунглях, 
а також різноманітні курси в інших країнах 
НАТО [7]. 

Таблиця 1 

Система підготовки кадрів для Сил спеціальних операцій у США 

Базова підготовка 
(18 тижнів) 

ІІ етап (5 тижнів) 
загальновійськова 

Тести вступні 
(3 тижні) 

(відбір, сер-
жант 1 кл., 110 

балів) 

п
о
л

о
н

 

І етап 
(13 тижнів) 

оволодиння ВОС одиночна 
(3 тижні) 

підрозділ 
(2 тижні) 

Курси підвищеної підгото-
вки 

(12 тижнів) 
Три етапи, курс виживання, 
гірська, водолазна, медична 
та ін. підготовки та ін. 

 

Проте, усі курсанти починають навчання 
з проходження курсу базової підготовки для 
ССпО (18 тижнів), яка проводиться у два ета-
пи: 

Перший – 13 тижнів, підготовка за війсь-
ково-обліковими спеціальностями (далі – 
ВОС);  

Другий – 5 тижнів (підвищена одиночна 
підготовка – три тижні, підготовка у складі 
підрозділу – два тижні).  

Далі проводиться курс підвищеної підго-
товки (12 тижнів), який проходить у три етапи 
[2]. 

Всі курсанти зобов’язані прослухати лек-
ції з курсу виживання для того, щоб навчити-
ся розпалювати вогнище без сірників, готува-
ти їжу без посуду, робити сільця на різномані-
тних тварин тощо. Вони оволодівають навич-
ками підробки документів, освоюють правила 
поведінки у полоні та на допиті, пересування 
з однієї конспіративної квартири на іншу, 
вчаться як втікати від переслідування, з поло-
ну та концентраційного табору. 

Гірська підготовка включає ознайомлення 
з основними засобами пересування в умовах 
гірської місцевості, страховки, роботи з моту-
зкою та вузлами. Після її завершення курсан-
ти повинні продемонструвати свої навички: 
спуститися з 10-метрової вишки, а також з 30- 
та 60-метрових гірських обривів. 

У ЗС США офіцери, сержанти, рядові на-

вчаються правилам надання першої медичної 
допомоги в бою та екстремальних умовах, в 
процесі їх засвоєння складають відповідні за-
ліки.  

З курсантами проводяться заняття, під 
час яких вони навчаються веденню радіооб-
міну в телеграфному режимі, шифруванню, 
здійсненню коригування артилерійського во-
гню та наведенню авіації на ціль. Отримують 
навики читання карт, орієнтування на місце-
вості з компасом та без нього, пошуку та 
розмітки посадкового майданчика для верто-
льота, керування його посадкою та злетом за 
допомогою жестикуляції. Окрім того, вони 
повинні уміти спускатися по тросу з верто-
льота, що завис над землею та керувати гу-
мовими надувними човнами, знати команди 
та обов’язки номерів екіпажу човна, пересу-
ватись на веслах і з мотором. 

Результатом навчання із загальної про-
грами повинно стати надбання курсантом пе-
вних знань по двох-трьох ВОС, які передба-
чені штатами ССпО. 

Після закінчення курсу підвищеної підго-
товки (по одній із ВОС) вони скеровуються 
для проходження служби в складі загону 
“Альфа”, де закріплюють отримані знання та 
навички на практиці. З часом військовослуж-
бовці можуть подавати заяву з проханням 
скерувати їх у центр на курс підвищеної під-
готовки для оволодіння іншою ВОС або 
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будь-які курси для додаткової підготовки [2]. 
Основною складовою ССпО Великобри-

танії є SAS (Special Air Services – спеціальна 
авіадесантна служба (далі – САС) сухопутних 
військ. Сьогодні у Великобританії діють три 
полки спеціального призначення (21-й, 22-й 
та 23-й). 22-й полк повністю укомплектова-
ний особовим складом, а 21-й та 23-й є кадро-
ваними й входять до складу територіальної 
армії. Набір особового складу до САС здійс-
нюється також на добровільній основі з війсь-
ковослужбовців усіх видів і родів військ 
збройних сил, включаючи військовослужбов-
ців-жінок (для проходження служби лише в 
антитерористичному підрозділі), а також ци-
вільних осіб країни. Крім того, існує практика 
набору гуркхів - військовослужбовців коро-
лівства Непал [8; 9]. 

Вікові обмеження становлять 22–34 роки 
для офіцерів і 19–34 роки для інших категорій 
військовослужбовців. Крім того, кандидати 
повинні мати добрі характеристики з остат-
нього місця служби та бути підготовленими 
спеціалістами. 

Курс відбору продовжується чотири тиж-
ні і складається з кількох маршів, під час яких 
кандидати повинні показати свою фізичну ви-
тривалість, уміння орієнтуватися на місцевос-
ті, кмітливість та наполегливість у досягненні 
мети. Перед початком іспитів кандидатам на-
дають тиждень для того, щоб вони могли зі-
братися з силами та підготуватись до випро-
бовувань. Тому протягом першого тижня ка-
ндидати приділяють особливу увагу тренува-
льним кросам, дистанція яких з кожним днем 
стає довшою. Далі усі кандидати проходять 
медичну комісію та складають іспит з фізич-
ної підготовки: стандартний загальновійсько-
вий тест, який включає марш-кидок у складі 
групи з повною викладкою на 2,5 км (не бі-
льше 13 хв.) та одиночний крос на таку ж від-
стань (час не повинен перебільшувати 
11,5 хв.). Той, хто не пройшов медичну комі-
сію або не вклався в норматив, не буде допу-
щений до подальших випробувань. 

Далі, отримавши зброю, обмундирування 
і спорядження, кандидати спрямовуються на 
тренувальну базу навчального центру у горах 
Південного Уельсу, де й проходять весь курс 
відбору. 

Перші три тижні називаються адаптацій-
ними, а четвертий – контрольним, при цьому 
для кандидатів із числа офіцерів контрольним 
є третій, а під час четвертого (“офіцерського 
тижня”) перевіряються їх здібності як керів-

ників [1, 8]. 
Відбір починається з маршу у складі гру-

пи на дистанцію 10 км. Кожний несе рюкзак 
(18 кг) і гвинтівку (4,5 кг). Перший тиждень 
закінчується маршем на 23 км, які необхідно 
подолати не більш ніж за 4 год 10 хв. Упро-
довж другого та третього тижнів проводяться 
одиночні марші на ту саму відстань. Канди-
дати повинні показати уміння орієнтуватися 
на місцевості по карті і без неї, виходити у 
визначені контрольні точки. Їм забороняється 
йти групою, а також рухатись дорогами і ко-
ристуватися транспортом. Контрольний тиж-
день передбачає здійснення на одинці шіс-
тьох маршів по дуже пересіченій місцевості, 
протяжність яких послідовно збільшується 
від 25 до 28 км, а вага рюкзака (не враховую-
чи зброї) від 20,4 до 25 кг. Коли кандидат 
прибуває на контрольну точку, перед ним 
ставлять різні завдання: розібрати та зібрати 
незнайомий зразок іноземної стрілецької 
зброї, описати найхарактерніші деталі місце-
вості, по якій він пройшов тощо. 

Заключний (шостий) марш він здійснює з 
рюкзаком вагою 25 кг на відстань 64 км. Цю 
дистанцію необхідно подолати не більш ніж 
за 20 год. В процесі відбору увагу приділяють 
кожному конкретному кандидату, а не групі, 
в якій в середньому нараховується 120 осіб. 
Кожний кандидат повинен розраховувати 
тільки і виключно на свої сили, оскільки ін-
структори не будуть ані допомагати, ані в 
чомусь перешкоджати йому; вони лише за-
безпечать його необхідною інформацією та 
прослідкують за безпекою під час прохо-
дження маршруту [1; 9]. 

Кандидати, які успішно пройшли курс 
відбору, скеровуються в навчальний центр 
для проходження курсу основної підготовки, 
де їх чекають ще складніші завдання. Курс 
підготовки проходить у три етапи (24 тижні): 
перший етап (14 тижнів) – вивчення основ 
ведення розвідки і проведення спеціальних 
операцій ; другий етап (шість тижнів) – так-
тика, способи ведення розвідки і проведення 
диверсій, мінно-підривна підготовка, вогнева 
підготовка, зв'язок, виживання в екстремаль-
них умовах, поведінка у разі захоплення у 
полон, медична підготовка, підготовка до ве-
дення бойових дій в джунглях; третій етап 
(чотири тижні) – повітрянодесантна підгото-
вка. 

Перший етап курсу основної підготовки 
закінчується “захопленням у полон”. При 
цьому вивчаються способи втечі на різних 
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етапах (після захоплення у полон, під час кон-
воювання та з місця для полонених), поведін-
ка на допиті, вихід з району, що блокований, 
під час прочісування місцевості, способи бо-
ротьби зі службовими собаками. Ті, хто ви-
тримав випробування, складають заліки з 
пройдених дисциплін [9]. 

Другий етап. Навчальний центр в Бруней, 
шеститижневий курс підготовки до бойових 
дій у джунглях. Під час занять особливу увагу 
приділяють умінню орієнтуватися в умовах 
закритої місцевості і відпрацюванню навичок 
виживання, вогневій підготовці в умовах об-
меженої видимості та на близьких відстанях, а 
також тактиці дій у складі патруля під час ве-
дення розвідки, організації засідки та у разі 
потрапляння до неї. Другий етап закінчується 
багатоденними навчаннями. 

У процесі подальшої служби військовос-
лужбовці САС періодично проходять курси 
удосконалення дій у джунглях, пустелі у міс-
ті. 

Після повернення до навчального центру 
усі курсанти, що не мають кваліфікації пара-
шутиста, направляються для проходження за-
ключного етапу основної підготовки – курсу 
повітряно-десантної підготовки на базі війсь-
ково-повітряних сил (далі – ВПС). Упродовж 
чотирьох тижнів кандидати проходять курс 

наземної підготовки і здійснюють вісім стри-
бків з примусовим розкриттям парашута із 
літака С-130 з висоти 300 м. Другий та пода-
льші стрибки виконуються з вантажним кон-
тейнером і зброєю, а восьмий – уночі. 

Після закінчення курсу основної підгото-
вки військовослужбовці призначаються в під-
розділи ССпО, де вони стають повноправни-
ми бійцями САС. Незалежно від попередньо-
го звання, усі новобранці у САС отримують 
найнижче звання – рядовий, хоча грошове 
забезпечення отримують на рівні свого попе-
реднього окладу. Незважаючи на те, що вони 
зараховані до САС, увесь перший рік вважа-
ється для них випробувальним терміном, під 
час якого вони можуть бути звільнені або са-
мостійно звільнитися у будь-який момент. 
Протягом 12-місячного випробувального те-
рміну вони проходять додаткову, поглиблену 
підготовку за своєю спеціальністю у патрулі 
та за спеціалізацією взводу (парашутний, ам-
фібійний, мобільний, гірський). Кожний із 
чотирьох військовослужбовців патруля має 
свою спеціальність: медик, підривник, радист 
і перекладач. У подальшому вони вивчають 
ще, як мінімум, дві спеціальності, що забез-
печує універсальну підготовленість військо-
вослужбовців САС [8]. 

Таблиця 2 

Система підготовки Сил спеціальних операцій Великобританії 
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Адаптація 
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Курси підвищеної  
підготовки 

12 місяців (48 тижнів) 

додаткова, поглиблена 
підготовку за своєю спе-
ціальністю у патрулі (4-а) 
та за спеціалізацією взво-
ду (парашутний, амфі-
бійний, мобільний, гірсь-
кий). Кожний із чотирьох 
військовослужбовців па-
труля має свою спеціаль-
ність: медик, підривник, 
радист і перекладач. У 
подальшому вони ви-
вчають ще, як мінімум, 
дві спеціальності, що за-
безпечує універсальну 
підготовленість патруля 

 

Усього для проходження кожного курсу 
відбору заяви подають близько 200 осіб, від-
бираються 140–150 військовослужбовців. 
Відсів на усіх етапах досягає 90%, тобто що-

річно направляється для проходження служ-
би 12–15 осіб. 

З метою підвищення можливостей зброй-
них сил Німеччини у військових операціях в 
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умовах кризових ситуацій, локальних конфлі-
ктів й миротворчих заходів на початку 1996 
року усі сили спеціального призначення бун-
десвера почали об’єднуватись у єдине коман-
дування – командування спеціальних опера-
цій (КСО – Kommando Spezialkrafte (далі – 
KSK)). Штаб-квартира КSК знаходиться в м. 

Кальв, на місці 25-ї повітрянодесантної бри-
гади. Структурно KSK ділиться на 4 підроз-
діли відповідно до спеціалізації. Підрозділи 
спеціалізуються за способом проникнення на 
територію противника: по суші, по повітрю, 
по воді і в складних географічних районах 
(гірські, полярні регіони) [10]. 

Таблиця 3 

Система підготовки Сил спеціальних операцій ФРН 

Спеціальна підготовка в спец. підрозділах KSK 
3 роки ( приблизно 144 тижні) 
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KSK сьогодні – це близько 1100 спеціаль-
но підготовлених військовослужбовців в офі-
церському і унтер-офіцерському званні і 150 
службовців персоналу забезпечення. Відбір 
військовослужбовців до ССпО сухопутних 
військ ФРН здійснюється з числа особового 
складу бундесверу. Вік кандидата не повинен 
перебільшувати 27 років для офіцерів та 32 
років для унтер-офіцерів. Граничний вік слу-
жби в KSK становить 38 років [9; 10]. 

Етап відбору та базовий курс підготовки 
кандидатів до KSK триває три місяці та ґрун-
туються на методиках британської САС й 
американської групи “Дельта”. Після завер-
шення тримісячного базового курсу бійці ске-
ровуються у підрозділи спеціального призна-
чення KSK для проходження трирічного кур-
су спеціальної підготовки. 

Такої тривалої програми навчання немає в 
жодних спеціальних військах світу. Вона 
включає розвідувально-диверсійну, стрілець-
ку, парашутно-десантну та медичну підготов-
ку, підготовку по зв’язку, а також навчання 
діям в горах та зимових умовах в навчально-
му центрі. За трирічний період навчання кур-
сант переважно отримує можливість доскона-
ло вивчити кілька військових спеціальностей. 
Особовий склад КСО проходить стажування 
та обмінюється досвідом в антитерористичній 
групі прикордонної охорони Німеччини – 
Grenzschutzgruppe-9, а також в навчальних 
центрах НАТО з підготовки командос та під-
розділах спецоперацій інших країн. Тільки пі-
сля вдалого закінчення трирічного курсу спе-
ціальної підготовки особовому складу КСО 
надається статус “до бою готовий”. 

Основою ССпО Йорданії є бригада спе-

ціального призначення, яка складається з та-
ких підрозділів: група спеціального призна-
чення, повітряно-десантний батальйон, диве-
рсійно-розвідувальний батальйон, повітряно-
десантний артилерійський батальйон і школа 
підготовки спецпризначення. 

Забезпечення цих батальйонів здійсню-
ють: рота протиповітряної оборони (озброє-
на, насамперед, ручним озброєнням, таким, 
як ракети “Стінгер”), рота повітряних опера-
цій та протитанкова рота, що користується 
високошвидкісними “Лендроверами”, які 
мають на озброєнні ПТРК “Тоу”. Спецназ 
Йорданії відрізняє, насамперед, здатність 
швидко розгортатися в будь-якій точці не 
тільки країни, а й усього Близького Сходу. 
Вогневу підтримку здійснює угрупування 
ВПС, що має транспортні літаки “Геркулес” 
С-130 і CASA 212A Aviocar. Створюється 
нова ескадрилья гелікоптерів класу UH-1, об-
ладнаних спеціально для перекидання спец-
назу через небезпечні райони країни. Для да-
леких великомасштабних операцій можуть 
використовуватися важкі транспортні верто-
льоти ВПС Aerospatiale AS.332M “Super 
Puma”. Для ближньої підтримки з повітря - 
сучасні ударні вертольоти класу AH-IF 
“Cobra”. 

Провідним органом навчання особового 
складу частин ССпО є школа спеціальних 
операцій. Підготовка особового складу в ній 
здійснюється по 26 курсів (програм), серед 
яких можна відзначити: 

спеціальні операції (тривалістю 14 тиж-
нів); 

забезпечення внутрішньої безпеки (8 ти-
жнів); 
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підготовка офіцерського складу ССпО (8 
тижнів); 

підготовка “рейнджерів” (базовий курс 
тривалістю 10 тижнів); 

протитерористичні дії (3 тижні); 
рукопашний бій (24 тижні); 
підготовка інструкторів для підрозділів 

«рейнджерів» і повітряно-десантних підрозді-
лів (6 тижнів); 

гірська підготовка (базовий курс тривалі-
стю 6 тижнів); 

повітрянодесантні (3 тижні) і повітряно-
штурмові (4 тижні) дії. 

Після закінчення школи спеціальних опе-
рацій розвідники-диверсанти переходять до 
наступного етапу підготовки, під час якого 
придбані ними індивідуальні навички відпра-
цьовуються у складі підрозділу. На цьому 
етапі бійців навчають тактичним діям у складі 
відділення, взводу і роти; тактичному розгор-
тання на різних ділянках місцевості; спільним 
бойовим діям з різними частинами та служ-
бами забезпечення; тактичної десантної під-
готовки; прийомів ведення бою в міських 
умовах; розгортання з десантированием з лі-
таків і вертольотів; патрулювання, методів 
нападу із засідки і проникнення в тил против-
ника; маскування; протидії десантно-розвіду-
вальним частинам противника та ін. 

Проаналізувавши вищерозглянуті систе-
ми підготовки можна сформулювати пропо-
зиції щодо створення національної системи 

базової підготовки Сил спеціальних операцій 
(табл. 4). 

Запропонована система передбачає базо-
вий курс, який розділено на три основних 
етапи загальною тривалістю півроку: 

1-й етап відбору військовослужбовців 
(1 тиждень) передбачає проходження канди-
датами медичного огляду, співбесіди, тестів 
та здачі фізичної підготовки; 

2-й етап базової загальновійськової під-
готовки (12 тижнів) передбачає отримання 
необхідних базових знань з тактичної, роз-
відувальної, медичної, гірської, парашутної, 
водолазної підготовки тощо, повинен закін-
чуватися тактичними навчаннями з курсом 
виживання в екстремальних умовах; 

3-й етап базової спеціальної підготовки 
(12 тижнів) передбачає оволодіння військо-
вослужбовцем військово-облікової спеціаль-
ності (ВОС), не менше 2-х – для забезпечення 
дублювання спеціальностей в групах ССпО; 

Останній етап повинен закінчуватися ви-
пускними екзаменами зі спеціальної підгото-
вки, навчаннями із бойовим застосуванням 
озброєння і військової техніки, курсом вижи-
вання для бійців спеціальних підрозділів. 

Подальше удосконалення навичок війсь-
ковослужбовців ССпО України, їх навчання 
та підвищення кваліфікації потребує ство-
рення багаторівневої системи підготовки, що 
є подальшим напрямком досліджень. 

Таблиця 4 

Система базової підготовки Сил спеціальних операцій України 
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Висновки. Таким чином, враховуючи на-
ціональні особливості, в Україні доцільним є 
створення принципово нових формувань 
ССпО із використанням кадрового і матеріа-
льно-технічного потенціалу ЗС України та 
інших силових відомств, що в подальшому 
стануть основою майбутніх сучасних ЗС, які 
відповідатимуть сучасним викликам і загро-
зам. 

Аналіз систем комплектування та підго-
товки ССпО провідних країн світу показав: 

ССпО провідних країн світу формуються 

на базі кадрового потенціалу національних 
збройних сил та включають не тільки підроз-
діли спеціального призначення для прямих 
дій, але й інші, що забезпечують виконання 
усього спектру завдань, поступово відокрем-
люючись в окрему структуру.  

Усі провідні країни світу мають спеціалі-
зовані навчальні заклади, центри підготовки 
ССпО, що забезпечують підготовку фахівців, 
при цьому системи підготовки ССпО провід-
них країн світу, не дивлячись на суттєві роз-
біжності, містять в собі три основних етапи: 
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відбору, базової та основної підготовки з по-
дальшим вдосконаленням та навчанням.  

Комплектування ССпО здійснюється ви-
ключно на добровільній основі, а система 
спеціальної підготовки забезпечує засвоєння 
декількох ВОС як правило, через додаткове 

навчання та підвищення кваліфікації. 
Сам принцип комплектування та підго-

товки виключає можливість надлишку чи де-
фіциту спеціалістів за рахунок забезпечення 
оволодіння декількома спеціальностями. 
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АКАДЕМІК АРХИП ЛЮЛЬКА: 
КОНСТРУКТОРСЬКА ТА ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
У статті проаналізовано основні етапи наукової та виробничої діяльності славетного 

українського авіаконструктора Архипа Люльки. Розвідка характеризує теоретичні та прак-
тичні здобутки науково-виробничої діяльності відомого авіаконструктора, подає основні ре-
зультати роботи дослідника. 

Ключові слова: авіаконструктор Архип Люлька, виробнича діяльність, наукова діяль-
ність, розробник турбореактивних двигунів. 
 

Життя та досягнення ученого й розробни-
ка турбореактивних двигунів упродовж три-
валого часу привертали й продовжують при-
вертати увагу не лише дослідників, письмен-
ників та журналістів, а й широкої читацької 
аудиторії. Архипу Михайловичу Люльці при-
свячено книги та розділи у них. Розвідки, 
присвячені науковій діяльності Архипа Лю-
льки, можна побачити в поважних наукових 
часописах. З доробком та напрацюванням 
ученого мали змогу ознайомитися не лише 
науковці – через наукові читання з циклу 
«Видатні конструктори України», що прово-
дилися на базі Київського політехнічного ін-
ституту, а й широка читацька аудиторія – за 
допомогою чисельних статей у газетах і жур-
налах [3, 5–6, 8], що й визначає дотепер акту-
альність дослідження. 

Автор поставив за мету проаналізувати 
основні етапи наукової та виробничої діяль-
ності відомого українського авіаконструктора 
Архипа Люльки. Розвідка характеризує теоре-
тичні та практичні здобутки науково-вироб-
ничої діяльності відомого авіаконструктора, 
подає основні результати роботи дослідника. 

Виклад основного тексту. Дослідник, що 
став піонером принципово нового підходу у 
справі конструювання й побудови авіаційних 
двигунів, пройшов нелегкий професійний 
шлях. Перша невдача зі вступом до Київсько-
го політехнічного інституту (далі – КПІ) не 
змусила юнака відступити; він вперто продо-
вжував підготовку. Й уже через рік, витрима-
вши серйозну конкуренцію, Архип Люлька 

втілив у життя свою мрію – став студентом 
механічного відділення КПІ. 

Під час навчання у КПІ, він, окрім теоре-
тичної, пройшов серйозну практичну підго-
товку спочатку на Харківському паровозобу-
дівному заводі (по двигунам), а згодом – на 
Ленінградському металічному заводі (по па-
ровим турбінам). Тому після отримання дип-
лому молодий спеціаліст був направлений на 
навчання до аспірантури спочатку в Харків-
ський науково-дослідний інститут (далі – 
НДІ) промислової енергетики, а звідти, для 
набуття практичного досвіду – на новоство-
рений Харківський турбогенераторний завод 
[1]. Потужності цього найбільшого на той час 
в Європі та найсучаснішого підприємства до-
зволяли виготовляти не тільки електросилові 
турбіни, але й проводити експерименти з 
пристосування газових турбін для викорис-
тання в якості двигунів, у т. ч. і для потреб 
авіації. Тому саме цей завод став майданчи-
ком для втілення в життя ідей молодого вче-
ного. 

У ті часи в вітчизняній авіації безрозділь-
но панували літаки з поршневим мотором й 
гвинтом. Літаки будувались тисячами; стрім-
ко зростали їх якісні показники – швидкість, 
висота, дальність перельоту та вантажопід-
йомність. Посилення потужності мотора при-
зводило до значного збільшення його ваги й 
габаритів, що було неприйнятним для конс-
трукції літаків.  

Тому в Ленінграді на Кіровському заводі 
й у Харківському авіаційному інституті роз-

 



ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 118 

горнулись роботи по розробці паросилової 
установки, котра могла б активно використо-
вуватися в авіації. Постановка питання про 
заміну поршневого мотора паровою турбіною 
була технічно виправданою: парова турбіна 
на той час була добре вивчена й належним 
чином випробувана в стаціонарних умовах. 
Одною з її головних переваг була можливість, 
застосувавши яку отримати потужність, що у 
декілька раз перевищувала можливості порш-
невого мотора.  

 

 
 

Архип Люлька у лабораторії ХАІ. 1937 р. [7]. 
 

На той час Архипа Люльку, який уже мав 
значний досвід у практиці створення стаціо-
нарних парових турбін, включили до групи 
вчених, які працювала над розробкою авіа-
ційної паросилової установки.  

Незалежно один від одного над створен-
ням газотурбінних двигунів працювали 
Ф. Уїттл в Англії та А. Гріфітс і Г. фон Огайн 
у Німеччині. Розробкою газової турбіни для 
потреб авіації займались в МВТУ імені 
М.Е. Баумана під безпосереднім керівництвом 
професора В.В. Уварова. Однак завдання збі-
льшення швидкості польотів вирішувалося не 
кардинально, адже основою створюваної си-
лової установки залишався повітряний гвинт, 
коефіцієнт корисної дії якого зі зростанням 
швидкості літака різко зменшувався.  

Безпосереднім же прообразом першого 
вітчизняного авіаційного газотурбінного дви-
гуна можна вважати експериментальну уста-
новку ГТУ-1, створену в лабораторії №1 теп-
лотехнічного інституту імені Ф.Е. Дзержинсь-
кого в 1934 р. За схемою вона нагадувала пе-
рший двигун англійського ученого Ф. Уіттла 
та його німецького колеги Г. фон Огайна й 
складалася з одноступеневого відцентрового 
компресора, камери згорання і одноступене-
вої осьової турбіни. Найважливішою відмін-
ністю ГТУ-1 було застосоване її розробника-
ми водяного охолодження лопаток, диска ту-
рбіни та її корпусу. Таке рішення дозволяло 

створення працездатної конструкції, але й 
одночасно було неприйнятним для авіаційно-
го двигуна через те, що у випадку встанов-
лення її у літаку, крім палива, треба було бра-
ти на борт ще і значний запас води. Згодом 
група розробників під керівництвом 
В.В. Уварова спроектувала досконалішу уста-
новку ГТУ-3 з триступеневим осьовим комп-
ресором, що призначалася для важкого літа-
ка. Проте виготовлення нової авіаційної газо-
вої турбіни доручили Коломенському паро-
возобудівному заводу.  

Слід зазначити, що турбореактивна авіа-
ція зародилася саме в роки Другої світової 
війни, коли гвинтокрилі літаки, оснащені 
двигунами внутрішнього згоряння досягли 
меж досконалості. З кожним роком підви-
щення швидкості літаків давалось все важче, 
адже навіть незначний її приріст вимагав со-
тень додаткових кінських сил потужності 
двигуна й автоматично призводив до значно-
го зростання ваги літака. У середньому збі-
льшення потужності на 1 кінську силу при-
зводило до збільшення маси рухової установ-
ки (самого двигуна, гвинта і допоміжних за-
собів) у середньому на 1 кг. Прості розрахун-
ки свідчили, що створення гвинтокрилого лі-
така-винищувача, який зміг би розвивати 
швидкість близько 1000 км/год. було практи-
чно неможливим. Необхідна для цього поту-
жність двигуна в 12 тис. кінських сил могла 
бути досягнута тільки при вазі мотора близь-
ко 6 тис. кг. Таким чином, коло замикалося і 
швидкість близько 850 км/год. для літака з 
поршневим двигуном виявлялася гранично 
можливою. Вихід з цього вбачався у ство-
ренні принципово нової конструкції авіацій-
ного двигуна. 

Крім того, ще на початку 1940-х років у 
ряді країн світу роботи зі створення літаків з 
турбореактивними двигунами знаходилися 
вже на етапі впровадження в серійне вироб-
ництво. Так, зокрема у Німеччині проходили 
тестові випробування такі машини. Тому Ар-
хип Люлька продовжував розробки нових у 
вітчизняній авіаконструкторській справі на-
прямків. На той час основну перспективу зі 
створення авіаційних двигунів вбачали в удо-
сконаленні паротурбінних силових устано-
вок, саме тому ученому доручили розробку 
конденсатора відпрацьованої пари. Проте по-
дальші роботи показали безперспективність 
напрацювань у даному напрямку. Адже, не-
зважаючи на значні успіхи у проектуванні 
турбіни, так і не вдалося вирішити проблеми 
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перетворення пари на воду [1]. 
Ще одним важливим фактором, що спо-

нукав до зміни пріоритетів і напрямків розро-
бок, стало усвідомлення необхідності значно-
го зростання швидкості польотів. Її досягнен-
ня за допомогою як поршневого, так і пароту-
рбінного моторів, було неможливим. Надати 
літаку належну швидкість польоту міг лише 
реактивний двигун. Тому, ознайомившись з 
напрацюваннями своїх попередників, зокрема 
французького вченого Моріса Руа та радянсь-
кого дослідника, професора Б.С. Стєчкіна, 
Архип Люлька остаточно утвердився в тому, розробкою та  створенням турбогвинтових 
що основою силовою установкою для перспе-
ктивних літаків мали стати саме газотурбінні 
двигуни. Тому він добився закриття теми, що 
ставила за мету розробку та вдосконалення 
паротурбінних двигунів і разом з групою од-
нодумців-ентузіастів, які працювали в Харків-
ському авіаінституті, розгорнув теоретичні 
дослідження й конструкторські розробки тур-
бореактивного двигуна. 

У цій новаторській по суті роботі не обі-
йшлось без труднощів. Основною проблемою 
при проектуванні й розробці нової силової 
установки стало виготовлення газової турбі-
ни. Архипу Люльці вдалося переконливо до-
вести, що її ефективне застосування в турбо-
реактивних двигунах могло бути лише за 
умови високої температури газу перед лопат-
ками турбіни. Матеріалів же, здатних витри-
мувати роботу високих температур, на той час 
ще не було, й важко було очікувати їх появи в 
найближчій перспективі. Тому на порядок 
денний для потреб авіації постало питання 
про створення низькотемпературного турбо-
реактивного двигуна. 

Проведені дослідження виявилися успіш-
ними. Невдовзі було розроблено проект тур-
бореактивного двигуна з відцентровим комп-
ресором для винищувача ХАІ-2. Проведені у 
процесі відповідних розробок розрахунки за-
свідчили, що літак з таким двигуном міг легко 
розвивати швидкість до 900 км/год. [7], що 
майже вдвічі перевищувало досягнуту на той 
час швидкість польоту.  

Робота над цим проектом не входила в 
подальші плани інституту. До того ж, на дум-
ку керівництва навчальним закладом, вона 
відволікала значну частину професорсько-
викладацького складу від викладацької діяль-
ності. Адже у той час Архип Люлька читав 
лекції з термодинаміки й вів практичні занят-
тя з курсу теплопередач. З цієї причини всі 
розрахунки й конструкторські розробки тур-

бореактивного двигуна мали здійснюватися 
головним чином у неробочий час. 

Вчена рада Харківського авіаінституту 
невисоко оцінила проект, втілений у життя 
під керівництвом Архипа Люльки, і, разом з 
тим, видала рекомендації щодо направлення 
авіаконструктора з матеріалами його напра-
цювань на відгук до московських фахівців. 
Професор В.В. Уваров, до рук якого потра-
пив цей проект, не лише викладав у МВТУ та 
Військово-повітряній академії імені М.Є. Жу-
ковського, а й особисто активно займався 

двигунів; він по праву був відомим фахівцем 
у галузі нового виду силових установок для 
авіації. На перший погляд проект молодого 
ученого не справив враження на корифея віт-
чизняного авіаконструкторства. Але, не без 
допомоги свого заступника М.І. Вострікова, 
В.В. Уваров дуже високо оцінив поданий йо-
му проект. У результаті цей досить суворий 
суддя написав чи не найпозитивніший відгук 
за всю свою наукову діяльність. У проекті, 
розробленому Архипом Люлькою, В.В. Ува-
рова найбільше зацікавило теоретично обґру-
нтоване застосування відносно низьких тем-
ператур на робочих лопатках турбіни, що на 
той час видавалося найреалістичнішим під-
ходом до вирішення проблеми застосування 
газової турбіни в авіації. 

Однак, незважаючи на вискоку оцінку 
проекту, подальші роботи над його втіленням 
у життя в ХАІ не одержали належної підтри-
мки, й Архип Михайлович вимушений був 
добитися переведення до спеціального конс-
трукторського бюро (далі – СКБ-1). Створене 
за рішенням уряду СРСР, воно працювало у 
Ленінграді при Кіровському заводі, що мав 
належну виробничу та експериментальну ба-
зу. Саме тут розгорнулися роботи над ство-
ренням парогазотурбінних установок і турбо-
реактивних двигунів.  

Наркомат оборонної промисловості не 
лише виділив базу для проведення практич-
них робіт, забезпечив їх належне фінансуван-
ня, але й призначив авіаконструктора техніч-
ним керівником проекту. У 1939 р. молодий 
учений на чолі з групою дослідників переїхав 
до Ленінграду, де на Кіровському заводі ак-
тивно продовжив роботи з розробки першого 
турбореактивного двигуна РД-1. Восени 
1940 р. його створення було завершено, а в 
червні 1941 р. РД-1 уже практично окреслив-
ся в металі. На стенді повним ходом йшло 
випробовування камери згорання і турбіни. 
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Однак на заваді подальших робіт стала 
війна, з її початком Архип Люлька отримав 
наказ надійно сховати проект випробовувано-
го двигуна та усю технічну документацію, і 
вилетіти в евакуацію на Урал. Авіаконструк-
тор з колегами переїхав до Челябінська на 
тракторний завод, де, виконуючи військове 
замовлення, підключився до роботи, що була 
пов’язана з розробкою танків. І лише напри-
кінці лютого 1942 р. на порядок денний по-
стало питання щодо відновлення розробок ре-
активного двигуна. Учений разом зі своєю 
групою, до складу якої входило п’ятнадцять 
учених, з Челябінська перебрався до міста Бі-
лімбай Свердловської області, де на той час 
розташовувалося евакуйоване ще у жовтні 
1941 р. конструкторське бюро заводу №293. 
Директором заводу і головним його констру-
ктором у той час був В.Ф. Болховітінов, який 
активно займався розробкою літака БІ-1 з рі-
динним реактивним двигуном. Він, наскільки 
було можливо, допомагав колезі й створив 
максимально сприятливі умови для продов-
ження робіт над двигуном РД-1. Наприкінці 
1942 р. А.М. Люльку направили до блокадно-
го Ленінграду на Кіровский завод за техніч-
ною документацією, яку той ретельно заховав 
ще на початку війни перед відправкою в ева-
куацію, та вузлами до створюваного двигуна. 
Ладогою, під постійними обстрілами, ризи-
куючи власним життям, дослідник спромігся 
вивезти цінний вантаж і доставити його за 
призначенням. 

На продовження робіт над двигуном РД-1 
істотно вплинув головний конструктор літаків 
й одночасно головний інженер одного з глав-
ків Наркомату авіапромисловості М.І. Гудков, 
який прийняв рішення встановити на свій лі-
так ЛаГГ-3 двигун РД-1 замість поршневого 
М-105 з реактивним прискорювачем, як це 
планувалося раніше. Спільними зусиллями 
була розроблена компоновка винищувача 
ЛаГГ-3 з турбореактивним двигуном РД-1. 
Відповідний проект було направлено до Цен-
трального аерогідродинамічного інституту, 
який підтвердив точність проведених розра-
хунків і реальність заявлених у ньому параме-
трів. 

Після повернення з евакуації до Москви, 
Архип Люлька разом зі своєю групою в 
1943 р. перейшов на роботу до Центрального 
інституту авіаційного машинобудування, де 
очолив лабораторію з дослідження та розроб-
ки реактивних двигунів. На той час стало ві-
домо, що в Німеччині з’явились літаки «Хей-

нкель» і «Мессершмітт» з реактивними дви-
гунами, які розвивали значну швидкість. Зок-
рема, швидкість «Мессершмітта-262», дося-
гала 860 км/год., у той час як Архип Люлька 
ще в 1937 р. пропонував довести швидкість 
літаків, над двигунами яких він працював, до 
900 км/год. [1]. Очевидна перевага цих літа-
ків спонукала СРСР форсувати розробку тур-
бореактивних двигунів і реактивних літаків. 

У 1944 р. Державного Комітету Оборони 
прийняв постанови «Про створення авіацій-
них реактивних двигунів» і «Про створення 
літаків з реактивними двигунами». Тоді ж 
авіаконструктора перевели на роботу до НДІ-
1 і призначили начальником відділу №21 по 
турбореактивним двигунам. Разом з ним до 
НДІ перейшла працювати і група конструк-
торів, яка до того займалася розробками під 
його керівництвом. Уже в серпні 1944 р. було 
виготовлено перший комплект вузлів та агре-
гатів двигуна С-18 з восьмиступеневим осьо-
вим компресором. На початку 1945 р. було 
виготовлено перші п’ять двигунів, що дозво-
лило розпочати їх випробування, під час яких 
їх творці вперше зустрілися з таким невідо-
мим раніше явищем, як помпаж. При виве-
денні першого дослідного зразка двигуна на 
режим підвищеної тяги з’явилася нестійкість 
у роботі, що супроводжувалася різким неке-
рованим зростанням температури газу і його 
викидом через компресор, через що за лічені 
секунди двигун швидко виходив із ладу. Од-
нак цю проблему досить швидко вирішили 
завдяки тому, що Архип Люлька не лише 
вважав за обов’язк особисто бути присутнім 
на випробуваннях, але й постійно приділяв 
значну увагу досягненням у цій галузі своїх 
зарубіжних колег. Так, коли в НДІ надійшли 
турбореактивні двигуни Jumo зі збитого ні-
мецького літака і два трофейних зразка в 
справному стані, авіаконструктор ретельно 
проаналізував їх параметри. Виявилось, що 
тяга у Jumo була значно меншою, ніж у С-18, 
а вага та питома витрата палива – більшими; 
крім того, німецький двигун мав більш до-
сконалу і багатофункціональну систему ав-
томатичного управління. Завдяки цьому тру-
днощі, що виникли у ході випрбувань, швид-
ко вирішувалися, а роботи з удосконалення 
нового двигуна, що продовжувались аж до 
листопада 1945 р., завершилися успішними 
випробуваннями. 

У липні 1946 р. за успішні стендові ви-
пробовування вітчизняного турбореактивно-
го двигуна С-18 авіаконструктор та його най-
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ближчі соратники отримали державні нагоро-
ди.  

 

 
 

Турбореактивний двигун ТР-1 конструктора 
А. Люльки [7]. 

 

28 травня 1947 р. було здійснено перший 
політ літака Су-11 з двигунами ТР-1. У ході 
подальших випробувань Су-11 досяг швидко-
сті у 900 км/год. Ще одним літаком, на якому 
в липні-серпні того ж року випробовувалися 
двигуни ТР-1, був Іл-22. Справжнім тріумфом 
вітчизняної реактивної авіації став повітряний 
парад у Тушино в 1947 р., коли реактивні лі-
таки різних марок, у т. ч. Су-11 та Іл-22, з ори-
гінальною конструкцією реактивних двигунів 
демонстрували досягнення радянської авіації, 
неоціненний внесок у розвиток якої зробив 
талановитий український авіа-конструктор 
Архип Люлька.  

 

 
 

СУ-11 – перший радянський винищувач  
з двигунами ТР-1 [7]. 

 

У повоєнні роки Архип Люлька активно 
зайнявся вирішенням питання застосування 
не лише одноконтурних, але й двоконтурних 
двигунів. Останні мали явити собою гармо-
нійне поєднання турбогвинтового та турборе-
активного двигунів. Таким чином, учений чі-
тко й вірно визначив основні перспективи по-
дальшого розвитку авіаконструкторської 
справи: нині до створення двоконтурних дви-
гунів перейшли багато вітчизняних і зарубіж-
них авіаконструкторів. Застосування їх вбача-
лося, насамперед у великих транспортних і 
пасажирських літаках, яким була притаманна 
велика дальність польоту, що поєднувалася з 
порівняно невеликою витратою палива.  

У 1957 р. ученого призначили генераль-

ним конструктором; йому було присвоєно 
звання Героя Соціалістичної Праці. Восени 
того ж року відбулися випробування літака 
Су-7, який уперше вдвічі перевищив швид-
кість звуку. На його базі згодом були створе-
ні бомбардувальник і штурмовик.  

Конструкторське бюро Архипа Люльки 
продовжувало активно працювати вже над 
створенням двигунів ТР-2 і ТР-3. 1950-ті ро-
ки ознаменувалися появою авіаційного дви-
гуна АЛ. У 1951 р. на експериментальному 
винищувачі Як-1000 з одним двигуном АЛ-5 
була досягнута максимальна швидкість у 
1150 км/год., а на Ла-190 – в 1190 км/год. 

Саме з цього часу вперше реактивний 
двигун став називатися ім’ям свого прослав-
леного творця. АЛи стали встановлювати не 
лише на літаках авіаконструкторів П.Й. Су-
хого, С.В. Ільюшина, А.М. Туполєва, але й 
гідроплані Г.М. Берієва [5]. Літак Су-27, на 
якому було встановлено двигун АЛ-31Ф, на 
авіасалоні в Ле-Бурже (Франція) справив 
приголомшливе враження своєю маневреніс-
тю, зафіксуваши 27 світових рекордів і вико-
навши такі фігури вищого пілотажу, як «Ко-
локол» і «Кобра Пугачова». Двигун, розроб-
лений у 1976–1985 рр. НВО «Сатурн» під ке-
рівництвом Архипа Люльки, визнано одним 
із кращих у світі. Ще одне дітище авіаконст-
руктора – двигун АЛ-29 був встановлений на 
макеті-аналогові космічного корабля багато-
разового використання «Буран», який був 
розроблений у КБ ім. П.О. Сухого. 

У середині 1950-х років був розроблений 
АЛ-7 та його форсажні модифікації: АЛ-7Ф, 
АЛ-7Ф-1 та АЛ-7Ф-2, які встановлювалися 
на літаках Іл-54, Ту-110, Ла-250, Су-7Б, Су-9, 
Су-11, Ту-128 і гідролітаку М-10. 1965–1970 
роки ознаменувалися створенням турбореак-
тивного двигуна АЛ-21Ф, модифікація якого 
АЛ-21Ф-3 була направлена в великосерійне 
виробництво. Цей двигун виготовляється й 
донині та успішно експлуатується на літаках 
Су-17М, Су-20 та Су-24 як у Росії, так і в де-
яких зарубіжних країнах. 

Здобув заслужену славу й турбокомпре-
сорний стартер А. Люльки, який відомий не 
лише як найбільш надійний і малогабарит-
ний, але й як один із найкращих на той час у 
світі, на який його розробники вперше в ра-
дянській науці отримали патент. 

І надалі робота конструкторського бюро, 
очолюваного відомим авіаконструктором, 
була надзвичайно плідною. У створеному 
Архипом Люлькою конструкторському бюро 
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склалася високопрофесійна школа проекту-
вання й виготовлення авіаційних турбореак-
тивних двигунів, в якій об’єднався високо-
професійний колектив унікальних фахівців, 
здатних знайти оригінальні рішення найскла-
дніших технічних завдань [4]. Його робота 
була надзвичайно плідною. 

Значними були й наукові досягнення уче-
ного. У 1958 р. рішенням Вищої атестаційної 
комісії Люльці А.М. було присуджено науко-
вий ступінь доктора технічних наук. Незаба-
ром, у 1960 р., його обрали членом-кореспон-
дентом Академії наук СРСР за напрямом ме-
ханіки. А у 1968 р. авіаконструктора обрали 
академіком АН СССР. У наступному році, пі-
сля смерті Б.С. Стєчкіна, Архип Михайлович 
очолив роботу комісії газових турбін АН 
СРСР. Комісії, яка продовжила роботу під йо-
го керівництвом, вдалося об’єднати зусилля 
як окремих учених, так і колективів дослідни-
ків, що працювали в різноманітних дослідни-
цьких і виробничих організаціях та установах 
авіаконструкторської сфери та скоординувати 
їх діяльність. 

У 1970-ті роки конструктор активно про-
довжував роботу над двоконтурним турборе-
активним двигуном. Використовуючи новітні 
дослідження з удосконалення газодинамічної 
ефективності компресорів і турбін, створенні 
нових матеріалів і розробок у сфері техноло-
гії, очолюване ним конструкторське бюро 
створило досконалі двигуни, що не уступали 
зарубіжним аналогам але навіть і перевершу-
вали їх.  

 

 
 

Зустріч із земляками в с.Саварка. 1976 р. [7]. 
 

Працював учений й у сфері космічних 
технологій. Принциповим для організації по-
льоту й висадки на Місяць для радянської нау-
ки залишалося питання розробки потужної ра-
кети-носія Н-1, роботи над створенням якої, на 
жаль, затягувалися. На першому ступені раке-
ти С. Корольов не планував відступати від ви-
користання традиційного палива, добиваючись 

максимальної його тяги. На другому й третьо-
му ступені передбачалося встановлення вод-
невих двигунів, до розробки яких були залу-
чені талановиті авіаконструктори Архип Лю-
лька та Олексій Ісаєв. Однак, на жаль, відпові-
дні напрацювання й розрахунки не могли бути 
завершені вчасно. І, хоча 1959 р. конструктор-
ське бюро Архипа Люльки впеpше в СРСР за-
пропонувало проект двигуна, який працював 
би на високоенеpгетичному паливі (рідкий ки-
сень і рідкий водень), який могли встановити 
на «місячному» pакетно-космічному комплек-
сі H-1, американські учені спромоглися втіли-
ти свій задум в реальність у значно стисліші 
терміни [1]. 

Крім того, Архип Люлька зробив ряд 
припущень стосовно подальших шляхів роз-
витку такої важливої галузі, як «енергетика» 
майбутніх літальних апаратів. До самої смер-
ті він усіма силами наближав часи, про які 
мріяв. Авіаконструктор вважав, що можливо-
сті покращення характеристик турбореактив-
них двигунів, які працюють на традиційному 
паливі, з часом вичерпають себе. Справою 
майбутнього йому видавалося створення 
установок, які б працювали на нових видах 
палива, з яких найперспективніших він вва-
жав водень. Цей вид палива для теплових 
двигунів має ряд певних переваг у порівнянні 
з органічним. Теплотворна здатність водню в 
два з половиною рази вища, а головний про-
дукт його згорання – екологічно чистий і без-
печний водяний пар. Крім того, запаси водню 
на Землі практично невичерпні, адже його 
можна одержувати з води. Втім, у викорис-
танні водню як палива було виявлено істотні 
недоліки. Зокрема, існування рідкого водню 
можливе лише при температурі –253° С, так 
що його збереження можливе лише в досить 
термоізольованих ємностях. Однак Архип 
Михайлович вірив, що в перспективі вказані 
труднощі вдасться здолати, насамперед за ра-
хунок використання твердого водню підви-
щеної в’язкості за рахунок стиснення. 

Конструктор вважав, що не варто скида-
ти з рахунків і ядерне паливо, яке вже успіш-
но і широко використовувалося в силових 
установках морських суден. При цьому він 
враховував, що при однаковій потужності ва-
га авіаційного двигуна мала бути значно бі-
льшою аніж його аналог на хімічному паливі. 
Однак цей недолік, на думку дослідника, мав 
компенсуватися за рахунок того, що на літаку 
з атомним двигуном не мали встановлювати 
ємності з паливом значного об’єму [2; 6; 7]. 



ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 123 

Висновки. Архип Михайлович помер 
1 червня 1984 р. у Москві. Однак започатко-
вані ним дослідження й розробки продовжу-
ються й донині, адже український авіаконст-
руктор став піонером, який спромігся визна-
чити основні перспективи розвитку своєї га-
лузі. За його безпосередньої участі та під його 
безпосереднім керівництвом був створений 
перший вітчизняний турбореактивний двигун, 
після успішних випробувань якого ним було 
сконструйовано цілий ряд потужних турборе-
активних двигунів – «ТРД» (1937), «РД-1» 
(1940), «ТР-1» (1946), «ТР-2», «ТР-3» (обидва 
– 1947), «АЛ-5» (1951), «АЛ-7 Ф» (1953). Ар-
хип Люлька не лише створив понад десять 
типів двигунів та його модифікацій, але й 
розробив і втілив у життя високоефективні 
розробки з використання нових енергетичних 
речовин. Авіаконструктор визначив межі ви-
користання турбореактивних двигунів за мак-
симальними швидкостями польоту й обґрун-
тував переваги осьових компресорів стосовно 
відцентрових, першим ввів до наукового обігу 
поняття коефіцієнт відновлення тиску повітря 
у вхідному пристрої силової установки літака 
з турбореактивним двигуном. Саме Архип 
Люлька розробив метод розрахунку коефіці-
єнт корисної дії (далі – ККД) газової турбіни з 
урахуванням вихідної швидкості газів, ввів 
поняття повного польотного ККД турбореак-
тивного двигуна й розробив теорію й запро-

понував метод розрахунків високошвидкіс-
них характеристик ТРД. Двигуни марки АЛ, 
розроблені авіаконструктором й названі на 
його честь, не лише стали технічним бестсе-
лером ХХ ст., а й знаходяться на озброєнні 
вітчизняних Повітряних Сил, Російської Фе-
дерації та десятків інших країн. Турбореакти-
вні серця літаків, створені Архипом Люль-
кою або під його керівництвом, щоденно пі-
діймають у небо сотні літаків таких країн, як 
Росія, Індія та Китай. 

На початку ХХI сторіччя «Науково-тех-
нічний центр ім. А. Люльки» і «Литкаринсь-
кий машинобудівний завод», що були ство-
рені та довгий час очолювалися Архипом 
Михайловичем Люлькою, увійшли до складу 
ВАТ «Науково-виробниче об’єднання «Са-
турн», його колектив працює над проектами 
нових авіаційних двигунів, яким за традицією 
присвоюється марка АЛ – Архип Люлька. 
Підприємство було удостоєне мати ім’я відо-
мого ученого-авіаконструктора, який очолю-
вав його з 1946 р., а також площу в Москві 
поряд з Литкаринським машинобудівним за-
водом. Меморіальну дошку було встановлено 
і на будинку в Москві, де мешкав дослідник. 

Пропонована стаття не вичерпує всіх до-
сягнень і наукових здобутків відомого учено-
го-авіаконструктора Архипа Люльки і потре-
бує подальших досліджень.  
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА АРМИИ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Автор на основе анализа источников и научной литературы рассматривает систему, 
способы и оперативные приемы ведения войны монголами, роль и значение политической, 
стратегической, географической и тайной разведки, правила ведения войны согласно настав-
лений Чингисхана, а также организацию тактики, проведение боевой подготовки и повыше-
ние боевых качеств монгольских воинов.  
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Актуальность темы исследования пред-
полагает создание такой системы управления 
Вооруженными Силами, которая обеспечит 
формирование, укрепление и развитие опе-
ративных возможностей и боевого потенциа-
ла войск (сил), ускорение темпов обновления 
уровня оснащенности вооружения и военной 
техники, углубление системы подготовки, 
сбалансирование теории и практики ее при-
менения, необходимости применения новых 
форм и способов применения войск, а также 
новых стандартов подготовки войск как ос-
новы дальнейшего наращивания их боевых 
возможностей. Для раскрытия данной темы 
очень поучительным есть опыт армии Мон-
гольской империи в вопросах стратегии и та-
ктики, роли верховного вождя в управлении 
армией и многое другое. 

На некоторые аспекты планирования и 
проведения стратегических мероприятий и 
тактические приемы проведения военных 
кампаний монголами в своих работах обра-
щали внимание и раскрывали Владимирцов 
Б.Я. [1], Горелик М.В. [2], Грум-Гржимайло 
Г.Е. [3], Плано Карпини [4], Дюпюи Р.Э. и 
Дюпюи Т.Н. [5], Иванин М.Н. [6], Кизилов 
Ю.А. [8], Клаузевиц К.О. [9], Свечин А.А. 
[13], Хара Даван Э. [15], Храпачевский Р.П. 
[16] и др. 

Цель статьи состоит в раскрытии элеме-
нтов стратегического планирования монго-
лами войны на разных ее этапах, а также за-
ранее спланированных мероприятий для по-
лучения полной и подробной информации о 
противнике, его военных силах, ресурсах, 
географических особенностях стран, плани-

руемых к нападению, подготовке благоприят-
ного для монголов внешне- и внутриполити-
ческого положения планируемой «жертвы» их 
агрессии. 

Монголы-завоеватели вели войны боль-
шими массами легкой конницы. Ни одна дру-
гая сухопутная армия не могла сравниться в 
подвижности с войском Чингисхана – можно 
подумать, он инстинктивно понимал, что 
мощь прямо пропорциональна массе и квад-
рату скорости. Ни один военачальник на всем 
протяжении истории не осознавал в такой 
степени, что самое важное – это захватить и 
удерживать инициативу, то есть всегда напа-
дать, даже если задача стоит чисто обороните-
льная. Монголы обычно вели войну по сле-
дующей системе: 

1. Собирался Курултай, на котором обсу-
ждался вопрос о предстоящей войне и ее пла-
не. Там же решали все, что необходимо было 
для составления армии, сколько с каждого де-
сятка кибиток брать воинов, а также опреде-
ляли место и время сбора войск. 

2. Высылались в неприятельскую страну 
шпионы, которые добывали «язики». 

3. Военные действия начинались обыкно-
венно ранней весной (в зависимости от состо-
яния подножного корма), а иногда и в зависи-
мости от климатических условий и осенью, 
когда лошади и верблюды были в хорошем 
теле. Перед открытием военных действий Чи-
нгисхан собирал всех старших начальников 
для выслушивания его наставлений. 

4. При подходе к значительным укреп-
ленным городам частные армии оставляли для 
наблюдения за ними обсервационный корпус. 
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В окрестностях собирались запасы и в случае 
необходимости устраивалась временная база. 
Обыкновенно главные силы продолжали на-
ступление, обсервационный корпус, снаб-
женный машинами, приступал к обложению 
и осаде.  

5. Когда предвиделась встреча в поле с 
неприятельской армией, монголы обыкно-
венно придерживались одного из следующих 
двух способов: 1) старались напасть на не-
приятеля врасплох, быстро сосредоточивая к 
полю сражения силы нескольких армии, ли-
бо, 2) если противник оказывался бдитель-
ным и нельзя было рассчитывать на внезап-
ность, направляли свои силы так, чтобы до-
стигнуть обхода одного из неприятельских 
флангов. 

Кроме вышеуказанных способов, приме-
няли и другие оперативные приемы. Так, на-
пример, применялось притворное бегство, и 
армия с большим искусством заметала свои 
следы, исчезнув из глаз противника, пока тот 
не раздробит свои силы и не ослабит меры 
охранения. Тогда монголы садились на све-
жих заводных лошадей, совершали быстрый 
налет, являясь как будто из-под земли перед 
ошеломленным врагом. 

Именно таким способом в 1220 г. была 
уничтожена одна из армий Хорезм-шаха Му-
хаммеда, которую монголы намеренно выпу-
стили из Бухары, а в 1223 г на реке Калке ра-
збиты русские князья [6, с.36–38; 16, с.221–
223; 17, с.11]. 

Традиционным стратегическим преиму-
ществом кочевников была скорость перед-
вижения войсковых масс. Для этого, в част-
ности, войско делилось на части, каждая из 
которых легче двигалась, снабжалась и могла 
решать локальные военные задачи и в нуж-
ный момент, точно выбранный и искусными 
маневрами подготовленный, армия собира-
лась в единый кулак и всей мощью обруши-
валась на противника. Это хорошо просле-
живается в кампании 1237 г., когда разные 
части войска хана Бату, точно собрались и 
разгромили самое крупное русское войско 
великого князя владимирского Юрия на реке 
Сить. То же повторилось и во время евро-
пейского похода 1241 г. – для решающих 
битв на реке Шайо в Венгрии и при Лигнице 
в пограничьи Чехии, Польши и Германии [2, 
с.29]. 

Военное искусство XIII в. в высших сво-
их достижениях было на стороне монголов, 
поэтому в их победоносном шествии по Азии 

и Европе ни один народ не сумел остановить 
их, противопоставить им выше, чем имели 
они. 

«Если сопоставить великий заход в глубь 
неприятельского расположения армий Напо-
леона и армий не менее великого полководца 
Субэдэя, – писал Э. Хара-Даван, – то мы дол-
жны признать за последним значительно бо-
льшую проницательность и больший руково-
дительский гений. И тот и другой, ведя в раз-
ное время свои армии, были поставлены перед 
правильным разрешением вопросов тыла, свя-
зи и снабжения своих полчищ. Но только На-
полеон не сумел справиться с этой задачей и 
погиб в снегах России, а Субэдэй разрешал ее 
во всех случаях оторванности на тысячи верст 
от сердцевине тыла. Еще Юлий Цезарь, завое-
вывая Галлию, сказал, что война должна пи-
тать войну и что захват богатой области не 
только не отягощает бюджета завоевателя, но 
и создает ему материальную базу для после-
дующих войн» [15, с.87]. 

Совершенно самостоятельно к такому же 
взгляду на войну пришли Чингисхан и его 
полководцы; они смотрели на войну как на 
доходное дело, расширение базиса и накопле-
ние сил, – в этом была основа их стратегии.  

Монгольское наступление представляло 
снежную лавину, нарастающую с каждым ша-
гом движения. Около двух третей армии Ба-
тыя составляли тюркские племена, кочевав-
шие к востоку от Волги; при штурме крепос-
тей и укрепленных городов монголы гнали 
перед собой пленных и мобилизованных не-
приятелей: «как пушечное мясо». Монгольс-
кая стратегия при огромном масштабе рассто-
яний и господстве преимущественно вьючно-
го транспорта на «кораблях пустыни» – неза-
менимых для быстрых переходов за конницей 
через бездорожные степи, пустыни, реки без 
мостов и горы – не в силах была организовать 
правильный подвоз с тыла. Идея же переноса 
базирования на области, лежавшие впереди, 
являлась основной для Чингисхана. Монголь-
ская конница всегда имела базу «при себе». 
Необходимость довольствоваться преимущес-
твенно местными средствами налагала опре-
деленный отпечаток на монгольскую страте-
гию... Сплошь да рядом быстрота.  

При движении к главному пункту сопро-
тивления противника Чингисхан разделял 
свои войска на три-четыре группы, которые 
совершали движение иногда на довольно зна-
чительном расстоянии друг от друга. Эти от-
дельные сильные группы двигались к назна-
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ченному месту, где должно было произойти 
сосредоточение всех действующих сил. Ког-
да к пункту сосредоточения двигались три 
группы, две из них шли на флангах, причем в 
центре находились главные силы; если же 
двигались четыре группы, то три группы та-
кже подразделялись на левые и правые 
(фланговые) и центр, а за центральной ко-
лонной шли главные силы, группы высылали 
сильную разведку на «все четыре стороны» 
[14, с.234]. 

Тактика монгольских военачальников 
было исключительно наступательной, они 
стремились нанести внезапных ударов врагу, 
который не ожидал нападения, расстроить 
его боевой порядок, отсечь силы чисто воен-
ными и дипломатическими способами. Ханы 
и их военачальники избегали больших фрон-
тальных боев, отдавая преимущество разгру 
врага в отдельности, выматывая его отдель-
ными неожиданными набегами. 

Новым для средневековой тактики было 
мобильное управление боем. Ханы и коман-
диры огромных воинских соединение не би-
лись вместе с воинами, они стояли с тыльной 
стороны боевого порядка и управляли битвой 
флажками, световыми и дымовыми сигнала-
ми, звуками труб и барабанов [10, с.241, 11, 
с.141]. 

Характерной особенностью тактики мон-
голов прежде всего было то, что они стреми-
лись максимально использовать высокую 
подвижность своей многочисленной по тем 
временам конницы для решительного разг-
рома противника в полевом сражении. Они, 
как правило, избегали кровопролитных фро-
нтальных сражений и всегда стремились на-
носить удар во фланг и тыл противника с та-
ким расчетом, чтобы окружить и разгромить 
его по частям. Причем, окружая крупную 
группировку противника, монгольские пол-
ководцы, всегда оставляли «отдушину» для 
отступления противника с таким расчетом, 
чтобы громить его по частям во время бегст-
ва из окружения. Для окончательного разг-
рома потерпевшего поражение противника 
велось преследование, которое осуществляла 
главным образом легкая конница.  

Боевой порядок монгольского войска был 
глубоко эшелонированным, обладал значи-
тельной ударной силой и устойчивостью. 
Обычно он состоял из центра, правого крыла, 
авангарда и резерва. Кроме того, центр и оба 
крыла выделяли свои авангарды и имели ре-
зервы. Стремясь, как правило, к окружению 

противостоящего противника, монголы созда-
вали сильные фланговые группировки, где со-
средоточивались лучшие войска. В состав 
авангарда выделялась легкая конница, которая 
имела задачу своими действиями измотать 
противника, расстроить его боевые порядки и 
создать главным силам условия для окончате-
льного его разгрома. Резерву придавалось ис-
ключительное значение, он являлся постоян-
ным элементом боевого порядка, и обычно в 
его состав выделялась одна треть всех сил. 
Монгольские полководцы всегда стремились, 
прежде чем атаковать противника главными 
силами, измотать его «тучами стрел» легкой 
конницы и расстроить его боевые порядки с 
таким расчетом, чтобы добиться победы с ми-
нимальными потерями. 

Монгольская конница атаковала противни-
ка всей массой своих боевых порядков. Если 
монголам не удавалась достигнуть внезапнос-
ти или они встречали крупные силы против-
ника, занявшие для боя выгодную местность 
или рубеж, то они уклонялись от сражения и 
обходили их или применяли ложное отступ-
ление, чтобы вынудить противника оставить 
занимаемые позиции и перейти к преследова-
нию, а затем переходили к контратаке и нано-
сили решительный удар. Как в ходе самой 
войны, так и в ходе сражений широко приме-
нялись маневры и засады. Иногда ложным от-
ступлением авангарда они подводили против-
ника под удар своих главных сил, скрытно ра-
сположенных в засаде [7, с.80–81]. 

В противоположность учению некоторых 
европейских стратегов-теоретиков, считавших 
необходимым ограничивать размах наступле-
ния, стремительность и исчезновение их ар-
мии объяснялись прямой необходимостью 
быстрее достичь благоприятных пастбищ, где 
могли бы нагулять тела ослабевшие после 
прохождения голодных районов кони. Безус-
ловно, избегалась затяжка боев и операций в 
таких местах, где отсутствуют кормовые 
средства [15, с.88]. 

Действительно у монгольской армии от-
сутствовала жесткая привязка к операционно-
му базису. Но они имели возможность удов-
летворять потребности армии через «катего-
рии первого рода», т. е. за счет ресурсов 
«культурных стран» и захватываемых терри-
торий [9, с.419]. 

Для нее становилось возможным ведение 
войны, питающей саму себя. Ресурсы врагов 
наполовину уничтожались, а наполовину вли-
вались в монгольскую армию, усиливая ее [15, 
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с.274]. 
При оценке стратегии монголов обязате-

льно нужно учитывать, что монголы создали 
централизованную вооруженную организа-
цию с высокой воинской дисциплиной, с ие-
рархией командного состава, который обла-
дал дисциплинарной властью и пользовался 
большим авторитетом. Сила монгольского 
войска, заключалась в их родовых и племен-
ных связях, что давало им большое преиму-
щество над противником, у которого внут-
ренние противоречия разделяли и разобщали 
людей. Твердая дисциплина позволяла в слу-
чае необходимости исполнения обширных 
фортификационных работ. Вблизи неприяте-
ля армия на ночь укрепляла свой бивак (ла-
герь). Сторожевая служба была организована 
превосходно и основывалась на выделении – 
иногда на несколько сот верст вперед – сто-
рожевых конных отрядов и на частом патру-
лировании – днем и ночью – всех окрестно-
стей [17, с.139]. 

Причинами крупных военных успехов 
монголов были, прежде всего, политическая 
и военная слабость их противников. Хотя на-
род и оказывал сопротивление монголам-
завоевателям, но обычно продажная знать 
шла на сговор с ними с целью сохранения 
себя и своих богатств. В этой обстановке эф-
фективным оказывались коварство и веро-
ломство [5, с.739]. 

Характерными чертами стратегии и по-
литика монголов-завоевателей были: забла-
говременная разведка противника и изучение 
будущего театра военных действий; обостре-
ние внутренних противоречий у своих про-
тивников; разобщение народа и правительст-
ва; предварительное проведение широко-
масштабных мероприятий по разложению 
его войска и и моральному подавлению воли 
противника к сопротивлению; дезорганиза-
цию его обороны еще до того, как она будет 
организована; внезапность и вторжение в 
пределы противника с нескольких направле-
ний и сосредоточением основных сил на гла-
вном направлении, с тем чтобы распылить 
силы противника громить его по частям; 
стремление к полному уничтожению не то-
лько армии противника, но и источников его 
военной мощи; широкое применение манев-
ра. Маневром и быстротой действий монго-
льские полководцы восполняли недостаю-
щую численность своих войск и вводили 
противника в заблуждение о своих намере-
ниях и силе [7, с.73]. 

Стратегическое искусство монголов при 
Чингисхане и его наследниках включало, 
прежде всего, прекрасную разведку которая 
занималась сбором сведений, вербовкой аген-
тов во властных структурах, распространени-
ем ложных и панических слухов, интригами 
для возбуждения внутриполитической борьбы 
и выведения из игры сил, способных оказать 
наиболее серьезное сопротивление. Для раз-
ведки боем высылалась военная экспедиция с 
ограниченным – один-два тумэна – континге-
нтом, дабы максимально глубоко прощупать 
военный, политический и экономический по-
тенциал противника. Такой акцией был поход 
полководцев Субэдэ и Чжэбэ с тремя тумэна-
ми от Мавераннахра через Иран, Малую 
Азию, Закавказье, южнорусские степи, ниж-
нюю Волгу и обратно в степи Центральной 
Азии [2, с.28]. 

Политическая разведка, по мнению извес-
тного военного теоретика А. Свечина, обяза-
тельно предшествовала самой войны [17, 
с.147]. 

В ход шли подкуп, обещания лучшего по-
ложения при монгольской власти, раскол элит 
и династические распри, применение монго-
лами именно тайной разведки, посредством 
которой задолго до мельчайших подробностей 
изучалась местность и средства будущего теа-
тра войны, вооружение, организация, тактика 
и настроение неприятельской армии. В ре-
зультате такой постановки разведывательной 
службы, например, в войне против государст-
ва Цзинь монгольские вожди нередко прояв-
ляли лучшие знания местных географических 
условий, чем их противники, действовавшие в 
своей собственной стране. Такая осведомлен-
ность являлась для монголов крупным шан-
сом на успех. Точно так же во время среднее-
вропейского похода Батыя монголы изумляли 
поляков, немцев и венгров своими знаниями о 
европейских условиях, в то время как в евро-
пейские войска о монголах не имели почти 
никакого представления. 

Для достижения целей разведки и попут-
но для разложения противника все средства 
были пригодными: эмиссары объединяли не-
довольных, склоняли их к измене подкупом, 
вселяли взаимное недоверие среди союзников, 
создавали внутреннее осложнение в государс-
тве. Применялись угрозы и физический тер-
рор над отдельными личностями [3, с.74]. 

В производстве разведки кочевникам чре-
звычайно помогала их способность прочно 
удерживать в памяти местные приметы. Тай-
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ная разведка, начавшаяся заблаговременно, 
продолжалась непрерывно и в течение вой-
ны, для чего привлекались многочисленные 
лазутчики, которых, при вступлении армии в 
пределы неприятельской страны, выпускали 
из монгольских штабов с запасом товаров с 
целью завязать отношения с местным насе-
лением. 

Одним из важных моментов шпионской 
деятельности было стремление посеять недо-
верие народа и войска к правительству. 
Шпионы распространяли слухи об измене 
отдельных чиновников и военачальников, а 
иногда и о продажности всего правительства 
в целом и его неспособности защитить народ. 
Они подкупали крупных военачальников 
противника, которые по их заданию срывали 
мероприятия по обороне страны. 

Обострение противоречий между союз-
никами было обычной политикой монголов. 
Кипчаки (около 40 тыс.), не принимая боя с 
монголами, из южнорусских степей отступи-
ли в Венгрию. Монголы искусно подбросили 
кипчакам письмо, адресованное венгерскому 
королю и написанное письменами, только 
тюркам понятными. Это вызвало вражду ме-
жду тюрками и венграми, что ослабило силу 
сопротивления тех и других. Наконец, в ка-
честве одного из мероприятий надо отметить 
политическую маскировку нападения, или 
так называемое «мирное наступление» [5, 
с.740]. 

Стратегия монголов являлась продолже-
нием их завоевательской политики и была 
направлена на достижение политических це-
лей. Прежде всего, данные шпионажа допол-
нялись и уточнялись глубокой стратегичес-
кой разведкой: рейд разведотряда в Хорезм, 
рейд отряда Субэдэя в Восточную Европу. 
Эта разведка выявила наиболее удобные по-
дступы и благоприятное время для осущест-
вления нападения, проверила боем силу соп-
ротивления противника, морально воздейст-
вовала на него. Одной из главных задач стра-
тегической разведки была разведка пастбищ 
для больших конных масс. 

На основании данных политической и 
стратегической разведки разрабатывался 
план похода, который обсуждался на курул-
тае, где утверждались объекты нападения, 
основные стратегические направления и вое-
начальники. 

Генерал М.И. Иванин полагал, что по-
следующие успехи и завоевания Батыя были, 
как и победы его деда Чингисхана, плодом не 

столько дикой храбрости и многолюдства, 
сколько хорошего устройства войск, их такти-
ческой подготовки, а также искусных сообра-
жений высшего монгольского командования – 
соображений, основанных на верных сведени-
ям о противнике. Сведения эти собирались 
через так называемых «юртаджи» – офицеров 
генерального штаба. «По свидетельству Пла-
но Карпини, монголы предполагали завоевать 
Европу в 18 лет; это показывает, что уже за-
благовременно были собраны сведения о Ев-
ропе и составлен план этого завоевания» [6, 
с.76]. Таким образом, так называемое монго-
льское или татарское «нашествие» на Русь 
было организованным военным походом. На-
правляющим умом этого похода, как и после-
дующего европейского, был Субедей, о кото-
ром в этом смысле и говорится у некоторых 
писателей, что он заведовал у Батыя «военно-
оперативной частью». Выражение это следует 
понимать, конечно, в более широком смысле, 
чем придается ему в современной терминоло-
гии, относящейся к организации штабной 
службы в крупных войсковых соединениях 
[15, с.156]. 

В каждой многомасштабной военной опе-
раций управления Чингисов готовились очень 
тщательно. В состав этой подготовки входили 
мероприятий исключительно военные, а так-
же внутриполитические, дипломатические и 
разведывательные. Так, например, проводя 
глубокую разведку на территории Руси, Чин-
гисхан был уверен в присутствие серьезной 
политической раздробленности русских зе-
мель, в скрытом явном соперничестве Галиц-
кого князя Мстислава Удалого, киевского 
князя Мстислава, суздальского князя Юрия 
Всеволодовича. Хан, вооружив своих воена-
чальников правильным пониманием полити-
ческой ситуации, которая ждала их в районе 
будущих боевых действий, предложил актив-
но использовать противостояние между раз-
ными княжими домами, а затем последовате-
льно наносить им удары по очереди. Необхо-
димо отметить, что монголы отличались, не 
только присущими им стратегией и тактикой 
вооруженной борьбы, но и умением за счет 
коренных народов создавать и организовы-
вать войска, которые во много раз превосхо-
дили силы противника. Многие исторические 
источники подтверждают тот факт, что в каж-
дом отвоеванном городе монголы отбирали 
наиболее физически развитых юношей для 
формирования новых боевых отрядов своего 
войска. Так, во время подчинения половецких 
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и кипчацких племен «половецкая знать выс-
шего ранга по распоряжению Менгухана бы-
ла отправлена к орде, а кипчаки, которые ос-
тались, были использованы для формирова-
ния сотень, тисяч и туменов, которые прина-
длежали монгольским царевичам и знати» [3, 
с.81].  

План компании 1241 года составлял Суб-
эдэй, он же умело направлял действия моло-
дых царевичей, поставленных во главе армии 
и отдельных отрядов. Кампания 1241 г. ясно 
обнаружила, что европейские армии, способ-
ные к действию только сомкнутыми массами 
и предвидимые невежественными в военном 
деле начальниками, никоим образом не мог-
ли равняться с обладавшими изумительной 
маневренной способностью монгольскими 
полками, предводимыми поседевшими в по-
ходах вождями – учениками великого Чин-
гисхана. 

Монголы в походе на Западную Европу 
держались стратегии Чингисхана, причем 
крупные силы, которыми они располагали, 
позволяли им в полной мере осуществлять 
основное его правило – дробить силы непри-
ятеля и разбивать их по частям. Впрочем, и в 
Руси, и в Польше этот стратегический ма-
невр мог быть проведен ими тем успешнее, 
что общегосударственной организованной 
обороны монголы у них не встретили. В Руси 
преобладали центробежные стремления, и 
князья превратились в вотчинников своих 
уделов, не имея ни государственного, ни на-
ционального стремления к единству; да и 
Польша переживала такой же удельный пе-
риод [3, с.104; 15, с.167]. 

Но не было ли правильнее, по стратеги-
ческим соображениям сначала обратиться 
против южных русских княжеств и, только 
покончив с ними, открыть поход против се-
верных? На этот вопрос генерал И. Иванин 
отвечает отрицательно, и нельзя с ним не со-
гласиться в данном случае. Если бы Батый 
напал сначала на Южную Русь, то княжества 
Северной Руси, более сильные сравнительно 
с южными, успели бы лучше приготовиться 
к отпору, а войска южных князей могли не 
принимая боя, отступить на север, усилив 
своими войсками ополчения своих северных 
сородичей. При этом условий сопротивление 
последних: могло затянуться до весенней ра-
спутицы, и тогда конница Батыя – не следует 
забывать, что вся армия его была конной, – 
очутилась бы в самом затруднительном по-
ложении. Направление же наступления сразу 

на северных князей давало надежду покон-
чить с ними одним коротким ударом. Конеч-
но, зимний поход представляет и свои неудоб-
ства, из коих главное – отсутствие или недо-
статок подножного корма, но зато зимой мо-
жно рассчитывать найти у оседлого населения 
запасы продовольствия и сухого фуража, а ак-
тивная крепостная война в эту пору легче так 
как обороняющемуся труднее производить 
земляные работы и крепостные рвы замерза-
ют или заносятся снегом [15, с.158]. 

Следующим шагом в планировании была 
привязка добытых сведений к конкретным те-
атрам боевых действий и наличным военным 
силам, что у монголов, что и у их противника. 
Последнее диктовало план развертывания мо-
нгольских сил, способных к эффективным 
действиям против данной конфигурации вра-
жеских войск. Решив эту задачу, надо было на 
основе выбранного плана действий решить 
другую – соотнести движение монгольских 
сил с местностями (и имеющимися на них ре-
сурсами), по которым они будут проходить. 
Диктовалось это необходимостью обеспече-
ния крупных масс конницы, что было боль-
шой проблемой в то время, когда не сущест-
вовало систем механических коммуникаций и 
промышленности, могущей в массовом по-
рядке снабжать армию. Поэтому для средне-
вековых армий решение задач по поиску ис-
точников снабжений и обеспечению регуляр-
ной доставки фуража и провианта имело не 
меньшее значение, чем собственно боевые ка-
чества армии. 

Важной проблемой для конных армий 
была логистика вообще и обеспечение продо-
вольствием людей и коней в частности. Кроме 
небольшого запаса его, в остальном приходи-
лось полагаться на добытое у врага и поднож-
ный корм. Чем беднее был подножный корм, 
тем более широкое пространство надо было 
занимать. Знание всех особенностей питания 
конских масс диктовала маршруты и расчет 
времени. Именно поэтому – для правильного 
учета движения монгольских корпусов во 
времени и пространстве жизненно важной 
была разведка перед каждым выступлением в 
поход. Об этом прямо говорится в источни-
ках, например в жизнеописании Субэдэя од-
ного из мастеров дальних рейдов: «Когда же 
переправлялись через реки, то вперед посыла-
лась тысяча быстрой конницы для осмотра, 
чем поддерживался форсированный марш 
днем и ночью главного войска» [15, с.43–121, 
296–297]. Часто заранее готовились впереди 
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этапы, даже заготавливались семена для по-
сева за собой полей (в случае длительных и 
дальних походов), чтобы на обратном пути 
можно было накормить коней. Также плани-
ровались места зимовок, если поход захваты-
вал зиму, – так, например, произошло во 
время знаменитого рейда туменов Чжэбэ и 
Субэдэя, когда перед продолжением похода 
на Северный Кавказ они остановились зимо-
вать на хороших пастбищах в Арране. 

Другим важным элементом стратегии 
монголов были раздельные маршруты туме-
нов в походе. Так, помимо задачи раздробле-
ния сил противника, который должен был 
сражаться одновременно везде и при этом, 
имея во всех пунктах меньшие, чем у монго-
лов, силы, решалась задача прокорма армии. 
Тем не менее, раздельные маршруты следо-
вания конных корпусов позволяли более по-
лно осваивать эти местные ресурсы так, что-
бы разные тумены не пересекались в одних и 
тех же местах. Чтобы исключить подобные 
ситуации маршруты отдельных частей пла-
нировались заранее, с указанием пункта сбо-
ра. Разумеется, такая стратегия требовала 
высокого уровня искусства планирования и 
наличия обширной и точной разведыватель-
ной информаций и что не менее важно – 
полководцев, способных использовать все 
вышеперечисленные компоненты военного 
искусства. Практика показала, что именно 
такие выдающиеся стратеги и полководцы 
были в распоряжении Чингисхана, вспомним 
хотя бы Мухали, Чжэбэ и Субэдэя. Рейд ту-
менов Чжэбэ и Субэдэя в автономном режи-
ме в течение почти четырех лет представляет 
беспрецедентное явление в истории войн [15, 
с.276–277]. 

Окончательное слово по военному пла-
нированию было за ханом. Что «касается та-
ких важных дел, как походы, война и другие, 
то [они] решаются только самим татарским 
правителем» [13, с.142]. Тем не менее роль 
курултаев и совещаний перед принятием 
стратегических решений отмечается многи-
ми источниками) [12, с.143; 15, с.43; 1, с.12; 
13, с. 142]. На них обсуждались вышеприве-
денные проблемы по системе стратегическо-
го развертывания войск, учета и распределе-
ния ресурсов и т.п., после чего принимался 
окончательный план действий и распределе-
ние обязанностей по его исполнению среди 
монгольских командующих. Надо тут еще 
отметить талант Чингисхана в умении выб-
рать соответствующего задаче полководца-

исполнителя. Судя по примерам Мухали, 
Чжэбэ и Субэдэя, Чингисхан ясно отдавал се-
бе отчет, о сильных и слабых сторонах своих 
командиров и давал поручения им с точным 
расчетом способностей последних. Например, 
Чжэбэ и Субэдэй постоянно отправляются ха-
ном в автономные рейды, требовавшие уме-
ния находить врага и внезапно его поражать, а 
Тохучара он чаще всего использует в охран-
ных действиях. 

Трудно вяжутся с нашими представлени-
ями о кочевой рати, как сборище иррегуляр-
ных банд, тот строжайший порядок и даже 
внешний лоск, которые господствовали в Чи-
нгисовой армии. Из приведенных статей 
«Джасака» мы уже видели, как строги были в 
ней требования в отношении постоянной бое-
вой готовности, пунктуальности в исполнении 
приказаний. Выступление в поход заставало 
армию в состоянии безупречной готовности: 
ничто не упущено и каждая мелочь в порядке 
и на своем месте; металлические части ору-
жия и седловки тщательно вычищены, бакла-
ги наполнены, неприкосновенный запас про-
довольствия в комплекте. Все это подлежало 
строгой проверке начальников упущения 
строжайше наказывались. Со времени средне-
азиатского похода в армии имелись врачи-
хирурги из числа китайцев. Монголы, когда 
выступали на войну, носили шелковое белье 
(китайская чесуча) – этот обычай сохранился 
до настоящего времени, ввиду свойства этого 
материала не пробиваться стрелой, а втяги-
ваться в рану вместе с наконечником задер-
живая его проникновение. Это имеет место 
при ранениях не только стрелой, но и пулей из 
огнестрельного оружия. Благодаря этому 
свойству шелка стрела или пуля без оболочки 
легко извлекалась из тела вместе с шелковой 
тканью. Так просто и легко совершали монго-
лы операцию извлечения из раны пуль и 
стрел. 

По сосредоточению армии или главной ее 
массы перед походом ей производился смотр 
самим верховным вождем. При этом он умел 
свойственным ему ораторским талантом на-
путствовать войска в поход краткими, но эне-
ргичными словами. Вот одно из подобных на-
путствий которое было произнесено им перед 
строем карательного отряда отправленного 
под начальством Субэдея: «Вы мои воеводы, 
из вас каждый подобен мне во главе войска! 
Вы подобны драгоценным украшениям голо-
вы. Вы – собрание славы, вы – несокрушимы 
как камень! И ты, мое войско, окружающее 
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меня, словно стеной, и выровненное, как бо-
розды поля! Слушайте мои слова: во время 
мирной забавы живите одной мыслью, как 
пальцы одной руки; во время нападения бу-
дьте, как сокол, который бросается на граби-
теля; во время мирной игры и развлечений 
клубитесь, как комары, но во время битвы 
будьте как орел на добыче!» [6, с.81–82]. 

Большое внимание монголы уделяли 
стратегической маскировке нападения. Нере-
дко их войска двигались в виде мирных ка-
раванов кочевников; оружие их было спрята-
но в тюках. Иногда оружие находилось в 
тайных складах, созданных по пути движе-
ния монгольских отрядов. По движению этих 
отрядов трудно было определить и направ-
ление удара. Пойманные монгольские шпио-
ны даже под пытками сообщали ложные све-
дения чем еще больше дезинформировали 
очередную жертву агрессии [1, с.101]. 

Внезапность являлась важным средством 
стратегии монголов. Она осуществлялась 
выбором времени нападения и направления 
движения. Вторжение на территорию русс-
ких княжеств происходило зимой, когда рус-
ские князья, например, не могли ожидать 
движения больших конных масс в мороз, по 
глубокому снегу и при отсутствии поднож-
ного корма. Неожиданно изменялись и на-
правления движения отрядов монгольского 
войска. Для достижения стратегической вне-
запности монголы нередко прибегали к веро-
ломству. 

Стратегия государства Чингисхана и его 
преемников в самом общем виде должна 
быть охарактеризована как перманентно на-
ступательная и завоевательная, причем на 
первом этапе она была нацелена на объеди-
нение всех кочевых народов Центральной 
Азии и – шире – евразийских степей, а на 
втором – на захват и покорение всего извест-
ного монголам мира. Задача первого этапа в 
необходимости объединить всех «прожива-
ющих за войлочными стенами». Цель же по-
дчинения всего мира проявилась позже, по-
сле консолидации всех кочевников монголь-
ской степи, и лучше всего видна в сохранив-
шихся фрагментах «Великой Ясы» и в ярлы-
ках первых монгольских ханов (каанов) ев-
ропейским королям и папам. Вот что писал 
Гуюк Иннокентию IV в своем ярлыке-
приказе в ноябре 1246 г.; «Силою Вечного 
Неба (мы) Далай хан всего великого народа; 
наш приказ. Это приказ, посланный велико-
му папе, чтобы он его знал и помнил. Силою 

бога все земли, начиная от тех, где восходит 
солнце и кончая теми, где заходит, пожалова-
ны нам. Кроме приказа бога, так никто не мо-
жет ничего сделать. Ныне вы должны сказать 
чистосердечно «мы станем вашими поддан-
ными, мы отдадим вам все имущество». Ты 
сам во главе королей, все вместе без исключе-
ния, придите предложить нам службу и поко-
рность. С этого времени мы будем считать вас 
покорившимися. И если вы не последуете 
приказу бога воспротивитесь нашим прика-
зам, то вы станете (нашими) врагами. Вот что 
Вам следует знать. А если вы поступите ина-
че, то разве мы знаем, что будет, одному богу 
это известно» [4, с.220; 15, с.278]. Эта была 
стандартная угроза монголов перед началом 
военных действий согласно «Ясе». 

Важнейшим содержанием стратегии мон-
голов было следующее: дезорганизация обо-
роны противника внутренней подрывной дея-
тельностью и террором, уклонение от борьбы 
с крупными организованными силами проти-
вника, обход их и глубокий удар по жизнен-
ным центрам страны, уничтожение правите-
льства и высшего командования войск проти-
вника. Стратегические действия монголов ха-
рактерны стремлением уклоняться от генера-
льных сражений. 

Стратегические формы имели свои осо-
бенности и были многообразны. Основными 
из них являлись: просачивание движения ми-
мо укрепленных пунктов, стратегический ох-
ват, стратегический клин, завоевание по райо-
нам (Поволжье, Северо-Восточная Русь, Юго-
Западная Русь, Центральная Европа, в каждом 
из них свои районы – Рязанское княжество, 
Владимирское), выход во фланг группировки 
противника или его оборонительной системы 
в целом, контрнаступление в результате пред-
намеренного отступления, стратегическое 
преследование врага до полного его уничто-
жения [5, с.741]. 

Папский посланец при монгольском дворе 
Плано Карпини, не лишенный наблюдатель-
ности и военных познаний, отмечает, что по-
беды монголов не могут быть приписаны их 
физическому развитию, в отношении которо-
го они уступают европейцам, многочисленно-
сти монгольского народа, который напротив, 
довольно малочислен. Их победы зависят ис-
ключительно от их превосходной тактики, 
которая и рекомендуется им европейцам как 
образец, достойный подражания. «Нашими 
армиями, – пишет он, – следовало бы управ-
лять по образцу татар (монголов) на основа-
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нии тех же столь суровых военных законов. 
Армия некоим образом не должна вес-

тись в одной массе, но отдельными отряда-
ми. Во все стороны должны высылаться раз-
ведчики. Наши генералы должны держать 
свои войска днем и ночью в боевой готовно-
сти, так как монголы всегда бдительны как 
дьяволы» [16, с.57]. Далее Карпини препода-
ет разные советы специального характера, 
рекомендуя монгольские способы и сноров-
кой. 

«Все военные принципы Чингисхана, – 
писал Г.Е. Грум-Гржимайло – были новы не 
только в степи, но и в остальной Азии, где, 
по словам Джувейни господствовали совер-
шенно иные военные порядки, где самовла-
стье и злоупотребления военачальников во-
шли в обычай и где мобилизация войск тре-
бовала несколько месяцев времени, так как 
командный состав никогда не содержал в го-
товности положенного по штату числа сол-
дат» [3, с.46]. 

Во многом победы монголов были обус-
ловлены боевым качествам монгольских во-
инов. Вырабатывались они в ходе «боевой 
подготовки» – охотах, различных состязани-
ях и др. Монголы всю свою жизнь проводили 
на военной службе и были отличными кон-
ными лучниками. 

Таким образом, с вышеизложенного мо-
жно сделать следующие выводы: 

1) Стратегическое планирование войны у 
монголов на первом этапе обязательно вклю-
чало в себя элементы дипломатии, политичес-
кой разведки, пропагандистско-диверсионных 
мероприятий, заранее обеспечивавших для 
монголов следующие преимущества точную и 
подробную информацию о противнике, о его 
военных силах, ресурсах, географических осо-
бенностях стран, планируемых к нападению, 
подготовку благоприятного для монголов 
внешне и внутриполитического положения 
будущей жертвы. 

2) Стратегическое искусство монголов 
при Чингисхане и его наследниках включало, 
прежде всего, прекрасную разведку, которая 
занималась сбором сведений, вербовкой аген-
тов во властных структурах, распространени-
ем ложных и панических слухов, интригами 
для возбуждения внутриполитической борьбы 
и выведения из игры сил, способных оказать 
наиболее серьезное сопротивление.  

3) Монголы создали централизованную 
вооруженную организацию с высокой воинс-
кой дисциплиной, с иерархией командного 
состава, который располагал дисциплинарной 
властью и пользовался большим авторитетом.  

4) Большое внимание монголы уделяли 
тактику ведения войну, повышение боевых 
качеств воинов, стратегической маскировке 
нападения а также развития стратегических 
форм и особенностей ведения войны. 
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Зимова кампанія 1942–1943 pp. позна-
чилася вмілою організацією та здійсненням 
великих наступальних операцій, які розгорта-
лися послідовно по фронту і в глибину. На-
ступальні дії трьох фронтів під Сталінградом 
утворили серію послідовних операцій, які 
охопили великий фронт (в січні 1943 р. він 
розгорнувся на фронті 1200 км силами семи 
фронтів, а в лютому-березні 1943 р. в операці-
ях взяли участь одинадцять фронтів при дов-
жині фронту наступу близько 2000 км) [4, 
с.52]. 

Швидке зростання кількості та покра-
щення якості бойової техніки й озброєння до-
зволили командуванню Червоної армії здійс-
нити низьку заходів по вдосконаленню оргст-
руктури військ. Перед літньо-осінньою кам-
панією 1943 р. на радянсько-німецькому фро-

нті склалася стратегічна пауза, яка тривала 
три місяці (кінець березня – 4 липня 1943 p.). 
Обидві сторони готувалися до літніх опера-
цій і не проводили широких наступальних 
дій. Операції цієї кампанії висунули значно 
вищі вимоги до забезпечення чіткого та без-
перервного управління військами. 

Операції під Курськом характеризували-
ся масовим застосуванням танкових, артиле-
рійських та авіаційних з’єднань, збільшенням 
чисельності складу загальновійськових об’єд-
нань, зростанням на всьому фронті оператив-
ної щільності, глибокою побудовою бойових 
порядків військ, використанням в обороні 
танкових військ у великих масштабах. Усе це 
вимагало організації чіткої взаємодії між усі-
ма родами військ. Оборонні та наступальні 
операції під Курськом характеризувалися ве-
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ликою напруженістю, широким маневруван-
ням оперативними й стратегічними резерва-
ми. Впродовж 10 днів оборонних боїв коман-
дування Воронезького фронту здійснило пе-
регрупування семи танкових і механізованих 
корпусів, десяти стрілецьких дивізій, шести 
танкових і п’яти винищувально-протитанкових 
артилерійських бригад. Проведення таких пе-
регрупувань могло бути виконано лише за 
умови стійкого й безперервного управління 
військами [3, с.55]. 

Для забезпечення ефективного управлін-
ня і взаємодії військ при відбитті удару про-
тивника на різних напрямах штаби з’єднань і 
об’єднань ще в підготовчий період розробля-
ли плани оборонних дій за кількома варіанта-
ми. Готувалася широка мережа пунктів управ-
ління, яка забезпечувала можливість управ-
ління військами як у ході оборони, так і при 
переході в контрнаступ, що вимагало вжи-
вання спеціальних заходів щодо організації 
безперервного зв’язку для стійкого управлін-
ня військами з кожного з цих пунктів. 

Впродовж літньо-осінньої кампанії 1943 р. 
Червона армія форсувала великі водні пере-
шкоди, серед яких і Дніпро. Це висувало до 
штабів низку особливих вимог щодо забезпе-
чення управління під час переправ і в ході ве-
дення бойових дій по захопленню та утри-
манню плацдармів. У цей період значно зрос-
ла роль загальновійськових штабів фронтів і 
армій в управлінні військами. Начальники 
штабів стали заступниками командувачів 
військ, на яких покладалися функції керівни-
цтва усім складом польових управлінь, у т. ч. 
штабами родів військ і штабами повітряних 
армій. Цим було досягнуто значне покращен-
ня централізованого керівництва військами як 
у період підготовки операцій, так і в ході їх 
проведення. 

Робота командувачів і штабів родів військ 
при підготовці операції регламентувалася ка-
лендарним планом. Такий план складався 
штабами фронтів і армій, узгоджувався з ко-
мандувачами родів військ і затверджувався 
командувачем військ. Велике значення в удо-
сконаленні способів управління військами 
мало оперативне й розвідувальне орієнтуван-
ня командування фронтів (армій). Зазвичай, 
оперативне орієнтування здійснювалося на 
ступінь вище: командувач військ фронту – в 
масштабі групи фронтів, а іноді й більше. Роз-
відувальне орієнтування з 1943 р. здійснюва-
лося в масштабі всього радянсько-німецького 
фронту. Карти угруповань німецьких військ 

надсилалися розвідуправлінням Генерально-
го штабу до штабів фронтів [4, с.57–58]. 

Для цього періоду характерна ретельна та 
прихована підготовка військ і штабів до опе-
рацій. З метою забезпечення прихованості 
підготовки операцій командувачі військами 
часто особисто доводили бойові завдання до 
підлеглих командирів. Покращення шифру-
вальної служби в штабах, робота на кодова-
них картах, використання для переговорів 
кодованих таблиць, присвоєння командирам 
прізвищ, які періодично змінювались, – усе 
це сприяло досягненню прихованості. За пе-
реговорами дротовими та радіозасобами було 
організовано службу контролю. 

Набутий досвід закладав основи перспек-
тивного удосконалення управління війська-
ми, перед якими ставилися конкретні бойові 
завдання, їх виконання в більшості випадків 
забезпечувалось необхідними для бою мате-
ріальними засобами. Зазвичай, командири 
особисто на місцевості стали чіткіше органі-
зовувати взаємодію родів військ і здійснюва-
ли контроль за ходом виконання завдань, які 
були поставлені підлеглим військам. Разом з 
бойовими наказами, розпорядженнями, по-
становкою завдань через офіцерів зв’язку 
впроваджувався такий ефективний метод 
управління військами, як особисте спілку-
вання командирів і начальників усіх ступенів 
зі своїми підлеглими. 

Усуненню недоліків у роботі військ 
зв’язку, їх укомплектованості та підтриман-
ню надійного зв’язку у високоманеврених 
бойових діях сприяли прийняті вищим війсь-
ковим керівництвом держави керівні докуме-
нти, зокрема наказ Наркома оборони СРСР 
«Об улучшении связи в Красной Армии» ви-
даний 23 липня 1941 р., 24 липня директива, а 
30 травня 1942 р. – наказ Ставки Верховного 
головнокомандування (далі – ВГК) «Об улу-
чшении использования радиосвязи для обес-
печения управления войсками» [7, с.324]. Ці 
документи в подальшому зіграли важливу 
роль у покращенні управління військами та 
використанні засобів зв’язку, особливо радіо-
засобів. Упродовж 1943 р. Червона армія про-
вела низку наступальних операцій, що дозво-
лило їй захопити стратегічну ініціативу. Си-
туація, що склалася на радянсько-німець-
кому фронті, висувала нові, значно вищі ви-
моги до управління й зв’язку. Набутий до 
цього військами зв’язку досвід був узагаль-
нений у праці Головного управління зв’язку 
Червоної армії (далі – ГУЗЧА) «Служба связи 
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Красной Армии по опыту двух лет Отечест-
венной войны (июнь 1941 г. – июнь 1943 г.)» 
[4, с.73]. Особливості ведення операцій у цей 
період викликали нові форми забезпечення 
управління й зв’язку. Важливого значення на-
бувало забезпечення надійного зв’язку взає-
модії між різними родами військ (танки, арти-
лерія, піхота) і між військами, які наступали 
назустріч один одному. Це вимагало добре 
продуманого зв’язку взаємодії у кожній опе-
рації (організація радіомереж взаємодії, обмін 
представниками) й організації зв’язку при зу-
стрічних діях. В усіх ланках управління збі-
льшилась кількість каналів, за якими забезпе-
чувався зв’язок. 

Особливої ваги управління військами на-
було в ході битви за Дніпро. Звільнивши Ліво-
бережну Україну, радянські війська на широ-
кому фронті (протяжністю 1200 км від гирла 
р. Сож до Чорного моря) вийшли до Дніпра, 
розпочали його форсування з метою захоплен-
ня на правому березі низки стратегічних плац-
дармів, створивши умови для повного звіль-
нення від нацистів Правобережної України. 

Підготовка штабів і військ до форсування 
Дніпра розпочалася задовго до операції. Пе-
ред військами зв’язку при форсуванні Дніпра 
стояло завдання забезпечити безперервне 
управління не лише переправою військ, але й 
управління боєм під час захоплення і розши-
рення плацдармів. Бойові дії при форсуванні 
Дніпра мали низку особливостей, які значно 
вплинули на організацію та забезпечення 
управління військами як у тактичній, так і в 
оперативній ланці управління, які зумовлюва-
лися тим, що противник протягом тривалого 
часу готувався до оборони та складністю гід-
рологічних властивостей ріки і стану її берегів 
(ширина – 400–3500 м, глибина – 2–12 м, 
швидкість течії – 0,5–2 м/с) [8, с.42]. 

Найскладнішим виявилося забезпечення 
безперервності управління військами в той 
час, коли штаби й тили з’єднань і частин ще 
залишалися на одному березі, а підлеглі час-
тини вели бій на протилежному. Розосере-
дженість бойових порядків у цей період сут-
тєво впливала на організацію управління та 
зв’язку. Всі ці обставини вимагали від нача-
льників зв’язку, командирів частин і підрозді-
лів зв’язку чіткої організації, ініціативи при 
плануванні й підготовці сил і засобів зв’язку 
до забезпечення управління військами, що 
форсували велику водну перешкоду. Началь-
ники зв’язку всіх ланок ще на підході військ 
до Дніпра на основі даних розвідки ріки й ор-

ганізації оборони противника на ймовірних 
напрямках і ділянках її форсування, розроб-
лялися можливі варіанти операції, вирішува-
лися питання матеріально-технічного забез-
печення та ін. Розроблялися способи органі-
зації зв’язку з підлеглими з’єднаннями і час-
тинами та передбачався зв’язок на одну-дві 
ланки нижче для отримання інформації про 
бій передових частин і підрозділів [3, с.184; 
4, с.74–75; 8, с.41–42]. 

З метою забезпечення ефективного вико-
ристання сил і засобів зв’язку, які були на 
озброєнні у військах, ГУЗЧА видало спеціа-
льну директиву від 29 вересня 1943 року за 
№ 1072777, де викладено основні положення 
щодо організації і забезпечення зв’язку при 
форсувані Дніпра. В директиві пропонувало-
ся зберегти принципи і способи організації 
зв’язку, які виправдали себе в різних ланках 
управління, а також з врахуванням конкрет-
них умов бойової обстановки надавалися вка-
зівки щодо організації і забезпечення зв’язку 
конкретно при форсуванні Дніпра, при цьому 
особливу увагу приділяли питанням органі-
зації і забезпечення радіозв’язку як основного 
засобу управління військами. Директива ви-
магала забезпечувати зв’язок плацдармів з 
командирами і штабами на лівому березі на-
самперед малопотужними переносними ко-
роткохвильовими (далі – КХ) радіостанціями, 
причому насиченість ними плацдармів була 
значно більшою, ніж у військах на лівому бе-
резі [8, с.43]. 

Успіх при форсуванні Дніпра залежав і 
від забезпечення безперервного управління 
під час взаємодії між наземними військами та 
авіацією. Тому питання взаємодії розробля-
лись особливо ретельно, для чого організову-
валися збори начальників зв’язку різних ро-
дів військ, на яких визначалися способи ор-
ганізації зв’язку взаємодії. У зв’язку з підви-
щенням витрат радіозасобів у з’єднаннях і 
частинах, які форсували ріку в першому еше-
лоні, пропонувалося додатково виділити їх за 
рахунок резервів начальників зв’язку армій і 
корпусів, а також – часткового вилучення (в 
розумних межах) у з’єднаннях і частинах, які 
переправлялися в останню чергу [4, с.75; 8, 
с.44]. 

Напередодні форсування Дніпра підроз-
діли й частини зв’язку проводили спеціальну 
підготовку сил і засбів, приділяючи особливу 
увагу радіозасобам. Радіозасоби набули важ-
ливого значення в рухомих формах бою і 
операції, умовах складної і різкозмінюваної 
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обстановки коли досить часто зв’язок залиша-
вся єдиним засобом управління бою. Коман-
дувачам військами фронтів, командувачам 
арміями і командирам з’єднань були виділені 
особисті радіостанції [7, с.324]. У багатьох 
арміях проводились збори, на яких детально 
розглядалися питання організації радіозв’язку 
й роботи радіостанцій у ході переправи і 
Дніпра. Крім радіо, ретельно планувалися за-
соби дротового зв’язку. В частинах створюва-
лися необхідні резерви польового кабелю зі 
справною ізоляцією (випробовувався на опір 
ізоляції та вкривався озокеритом або гармат-
ним салом) для прокладки по дну ріки. Теле-
фонні апарати ретельно перевірялися й забез-
печувалися резервними капсулами. Приводи-
лися в порядок радіостанції, перевірялося гра-
дуювання їх передавачів і приймачів; для пе-
реносних радіостанцій, де це було можливо, 
виготовлялися герметичні мішки, створюва-
лися запаси джерел живлення. 

В усіх частинах зв’язку особовий склад 
вивчав технологію прокладки ліній зв’язку 
через ріку, проводились тренування, готува-
лися засоби для переправи. В армійських і 
фронтових частинах зв’язку створювалися 
спеціальні команди, які тренувались у встано-
вленні щогл для обладнання повітряних пере-
ходів постійних ліній зв’язку та прокладанні 
через ріку важкого кабелю. При підготовці до 
форсування велике значення мала розвідка рі-
ки для визначення умов організації зв’язку. 
При розвідці також визначався стан місцевих 
ліній зв’язку та можливість їх використання, 
уточнювались маршрути руху рухомих засо-
бів зв’язку [3, с.185–186; 4, с.76–77]. 

У ніч на 22 вересня 1943 р. війська Воро-
незького (з 20 жовтня – 1-го Українського) 
фронту захопили плацдарми на правому бере-
зі Дніпра в районах Ржищева і Великого Бук-
рина. В умовах жорстокого опору противника 
наприкінці 29 вересня був захоплений ще 
один плацдарм у районі Лютіжа до 8 км по 
фронту і до 1 км у глибину, який до 10 жовтня 
був розширений до 15 км по фронту і до 5–
10 км у глибину. 

З 22 по 27 вересня війська Південно-
Західного (з 20 жовтня – 3-го Українського) 
фронту вийшли до Дніпра між Дніпропетров-
ськом і Запоріжжям, форсували ріку в най-
більш широкій її частині і захопили плацдарм 
в районі «Войскове – Вовничі». 

24 вересня 1943 р. війська передові час-
тини 7-ї гвардійської армії вийшли до Дніпра 
на ділянці на південний-схід від Кременчука 

до Дніпродзержинська на фронті довжиною 
до 30 км. А в ніч на 25 вересня передові час-
тини трьох стрілецьких корпусів приступили 
до форсування Дніпра. Так, до кінця 26 вере-
сня вони закріпилися на невеликих плацдар-
мах на правому березі, а до 30 вересня війсь-
ка Степового (з 20 жовтня – 2-го Українсько-
го), звільнивши від противника його лівий 
берег, захопили п’ять плацдармів на правому 
березі ріки [3, с.186; 8, с.40]. 

Починаючи з кінця вересня і до листопа-
да 1943 року війська 1-го, 2-го і 3-го Україн-
ських і Білоруського фронтів, ведучи запеклі 
бої по утриманню і розширенню плацдармів 
на Дніпрі, готувалися до проведення насту-
пальних операцій. У цей період війська 1-го 
Українського фронту провели Київську на-
ступальну операцію, в ході якої 6 листопада 
була звільнена столиця України – місто Київ. 

Для підтримання безперервного зв’язку 
Генштабу зі штабами фронтів, які переправ-
лялися на протилежний берег Дніпра, за вка-
зівкою ГУЗЧА були застосовані спеціальні 
радіоустановки «Комета» (прототип радіоре-
лейних станцій), що дозволяло проводити 
вставки в кола постійних повітряних мереж 
зв’язку протяжністю до 30 км для організації 
прямого зв’язку через ріку. Саме за допомо-
гою комбінованої лінії зв’язку та радіоуста-
новки «Комета» практично негайно встанов-
лювався телеграфний зв’язок (апаратами Бо-
до) через Дніпро між Москвою та Києвом 
відразу після його звільнення. 

Командири частин і підрозділів зв’язку 
армії ще до підходу до ріки на карті визначи-
ли маршрути прокладки ліній зв’язку і пере-
вірили радіодані (частоти, позивні, паролі), за 
допомогою яких необхідно було забезпечити 
зв’язок. Особливу увагу надавали зосере-
дженню резервів кабельно-жердинних засо-
бів на кінцях напрямів до з’єднань, підготовці 
плавзасобів (човнів, плотів) та матеріалу для 
щоглових переходів через ріку, створенню 
спеціальних команд у складі п’яти-шести бій-
ців для прокладання кабелю ПТФ-7 під во-
дою. 

У вихідному положенні для організації 
управління військами при форсуванні Дніпра 
використовувалися наближення пунктів 
управління (далі – НПУ) різних ланок до во-
дної перешкоди, виділення оперативних груп 
штабів на чолі з начальниками інженерних 
військ (інженерної служби) для безпосеред-
нього керівництва переправою військ, органі-
зація додаткових пунктів управління (спосте-
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режних пунктів (далі – СП), допоміжних пун-
ктів управління (далі – ДПУ), пунктів управ-
ління оперативних груп (далі – ПУОГ) ко-
мандувача армії), які розташовувалися залеж-
но від конкретної ситуації і потреб управління 
військами на різних берегах Дніпра. Так, ко-
мандні пункти (далі – КП) армій розташову-
валися в 6–7 км від берега, стрілецьких кор-
пусів – в 3–4 км, дивізій і полків – в 0,5–2 км 
[8, с.42], а спостережні пункти зазвичай роз-
горталися в безпосередній близькості від бе-
рега і, зазвичай, біля однієї з переправ. 

З метою підвищення надійності радіо-
зв’язку штабів армій (фронтів) з передовими 
загонами, що переправлялися на правий берег, 
передбачалося на передових постах зв’язку, які 
розгорталися на одному з берегів ріки, мати 
переприймальні пункти у складі двох радіо-
станцій, одна з яких мала забезпечувати радіо-
зв’язок зі штабом армії (фронту), а друга – з 

передовим загоном. Радіозв’язок з’єднань і ча-
стин, які переправилися на правий берег, зі 
штабами армій (фронтів), що знаходилися на 
правому березі, пропонувалося організовувати 
по декількох радіомережах і обов’язково за 
радіонапрямками, в арміях – створювати спе-
ціальні радіомережі переправ і взаємодій, до 
складу мали входити радіостанції РСБ (СЦР-
284) командувача армією, начальників пере-
прав і комендантських постів на обох берегах 
Дніпра. Крім того, для забезпечення зв’язку 
начальників переправ з комендантськими пос-
тами і командирами військ, які переправляли-
ся, пропонувалося організовувати радіомережі 
комендантів переправ (на переносних радіо-
станціях РБ, РБМ, РБС і А-7), в які включати 
також радіостанції, розміщені на пунктах 
управління частин і підрозділів у вихідному 
районі, в місцях посадки на переправні засоби 
і в місцях висадки військ [8, с.44]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема організації проводового зв’язку 7-ї гвардійської армії  
при форсуванні Дніпра у вересні 1943 р. [3, с.187]. 

 

Форсування ріки здійснювалося в масш-
табі армії. Ширина ділянок форсування за-
лежала від ширини смуги наступу, бойового 
складу, наявної придатності місць для фор-
сування та ін. Зазвичай ширина ділянки фор-
сування дивізії складала 3–5 км, а армії зале-
жала від кількості дивізій, які форсували ріку 
в першому ешелоні, при цьому число пере-
прав визначалося потребою одночасного і 
безперервного форсування ріки на широкому 

фронті, наявністю переправних засобів і 
місць, зручних для обладнання переправ [8, 
с.41]. У цьому положенні дротовий зв’язок 
штабу армії (див. рис.1) зі штабом фронту, з 
сусідніми 37-ю та 57-ю арміями і 2-м ешело-
ном штабу здійснювався через постійні повіт-
ряні лінії зв’язку. Зі штабами 24-го і 25-го гва-
рдійських і 49-го стрілецького корпусів дро-
товий зв’язок забезпечувався кабельно-
жердинними засобами за напрямами, які були 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 3(9) / 2013 138 

проведені до СП командирів корпусів. Від 
ДПУ армії було організовано зв’язок із СП 
командувача армії, командирів корпусів, а 
також районами корпусних і армійських пе-
реправ [3, с.185–186].Після переправи і за-
кріплення на правому березі перших ешело-
нів оперативної побудови армій, туди негай-
но мали переправлятися КП армій і ДПУ 
фронтів з необхідною кількістю радіозасобів, 
у т. ч. радіостанцій середньої потужності 
РАФ і РСБ, для забезпечення радіозв’язку з 
штабом управління, підлеглими і взаємодію-
чими військами. При переміщенні на правий 
берег командувача фронтом разом з операти-
вною групою з ним обов’язково мала пере-
правитися радіостанція РАТ з апаратурою 
«Алмаз» для забезпечення радіозв’язку з Ге-
неральним штабом та його особиста радіо-
станція РСБ («Північ») для забезпечення ра-
діозв’язку зі штабом фронту [8, с.44].  

Після захоплення й розширення плацдар-
мів і дислокації на них КП командирів корпу-
сів було прокладено ще чотири кабельних лі-
нії. Потім на правий берег, де був організова-
ний новий ДПУ, переправився командувач 
армії. Силами 463-го окремого лінійного ба-
тальйону зв’язку в умовах сильного артиле-
рійського і мінометного вогню, бомбових 
ударів противника був обладнаний повітря-
ний перехід через ріку в три проводи, закріп-
лених на 1–2-метрових щоглах. Начальники 

напрямів зв’язку до 24-го і 25-го гвардійських 
стрілецьких корпусів також розгорнули через 
Дніпро кабельні лінії, якими забезпечувався 
зв’язок із СП командирів корпусів. Для керів-
ництва переправою військ з КП армії було ор-
ганізовано дротовий зв’язок із комендантами 
армійських мостових переправ і комендантом 
паромної переправи 49-го стрілецького корпу-
су, який форсував Дніпро на правому фланзі 
армії. Вузол зв’язку ДПУ армії взяв на себе всі 
лінії, що проходили через ріку. Разом з тим, від 
ДПУ була прокладена кабельна лінія до основ-
ної армійської переправи. Наявність дротового 
зв’язку з комендантами армійських переправ 
як з КП, так і з ДПУ армії забезпечувало надій-
не керівництво переправами [4, с.78–79]. У ча-
стинах і підрозділах зв’язку велася робота з 
прокладання кабелю через ріку відразу ж за пе-
реправою передових підрозділів. З цією метою 
на їх базі створювалися команди з найбільш 
підготовлених, фізично крепких і морально 
стійких воїнів, з якими проводилися заняття і 
тренування з плавання зі зброєю і майном 
зв’язку, з посадки на човни, з уміння управляти 
ними і прокладання кабелю, з надання допомо-
ги потопаючим та ін. Тренувальні заняття, які 
проводилися на озерах і невеликих ріках, по-
вністю себе виправдали. Телефонні апарати ре-
тельно перевірялися і забезпечувалися додат-
ковими мікрофонними капсулами і джерелами 
живлення [8, с.45]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема організації зв’язку рухомими засобами 7-ї гвардійської армії  
в битві за Дніпро у вересні 1943 р. [4, с.188]. 

 

Загалом при форсуванні Дніпра зв’язків-
цями лише 7-ї гвардійської армії було розго-
рнуто 443 км кабелю, побудовано 372 км же-
рдинних ліній і підвішено 340 км дротів. 
Крім дротового зв’язку при форсуванні Дніп-

ра велике значення в усіх ланках управління 
мав радіозв’язок. Його значення ще більш 
зросло під час боїв на плацдармах; лінії дро-
тового зв’язку часто пошкоджувалися в ре-
зультаті активних дій авіації і сильного арти-
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лерійсько-мінометного вогню противника та 
внаслідок порушення ізоляції кабелю, про-
кладеного у воді [3, с.188; 4, с.79]. 

Радіозв’язок з КП армії встановлювався з 
Генштабом – за радіонапрямом з викорис-
танням радіостанції РАФ; зі штабом фронту 
– через два радіонапрями і по радіомережі 
фронту радіостанціями РАФ; з сусідніми ар-
міями – по радіомережі взаємодії фронту; з 
підлеглими корпусами – через окремі радіо-
напрями і радіомережу штабу армії радіоста-
нціями РБ; між корпусами – через мережу 
взаємодії штабу 7-ї гвардійської армії. 
Зв’язок ДПУ армії з КП і ПУ стрілецьких ко-
рпусів забезпечувався включенням на ДПУ 
радіостанції РСБ у радіомережу взаємодії і 
радіостанції РБ у радіомережу штабу армії. 

Рухомими засобами зв’язок здійснював-
ся від КП армії до ДПУ через напрям, а від 
КП армії до ПУ з’єднань і до ДПУ фронту – 
через два кругові маршрути [3, с.188–189; 4, 
с.79].При підготовці до форсування Дніпра 
для забезпечення тривалого і безперервного 
управління військами, особливо в тактичній 
ланці, передбачалося використання в основ-
ному радіозв’язку. Ретельна завчасна підго-
товка сил і засобів зв’язку при підході до 
Дніпра цілком себе виправдала в ході форсу-
вання ріки, захоплення, утримання і розши-
рення плацдармів на правому березі. 

Таким чином, у період битви за Дніпро 
частини та підрозділи зв’язку забезпечували 
управління військами. При цьому, одночасно 
з забезпеченням безперервного управління в 
наступальних і оборонних боях та операціях 

війська зв’язку удосконалювали майстерність 
і навички по забезпеченню управління в скла-
дних умовах. Досвід підтвердив можливість 
забезпечення безперервного дротового зв’язку 
в фронті, армії й корпусі з темпами наступу до 
25–30 км на добу при організації зв’язку через 
осьові лінії з підключенням до них з’єдну-
вальних ліній від підлеглих штабів. 

Радіозв’язок став основним засобом 
управління військами в арміях. Набули розви-
тку рухомі вузли зв’язку різного призначення, 
які розгорталися на ПУ фронтів, армій, а в по-
дальшому і корпусів, забезпечуючи безперер-
вне управління військами при частих перемі-
щеннях КП. Зв’язок командування і взаємодія 
здійснювалися як технічними засобами, так і 
за допомогою офіцерів зв’язку, яких направ-
ляли до штабів з найважливішими розпоря-
дженнями, а також наземними рухомими за-
собами зв’язку. Рухомі засоби зв’язку викори-
стовувалися в усіх арміях при підході до 
Дніпра і під час його форсування, при захоп-
ленні, утриманні і розширенні плацдармів на 
його правому березі. Зв’язок рухомими засо-
бами і доставка бойових документів були ор-
ганізовані на лівому березі за напрямками, а 
після переходу ДПУ армій на правий берег – 
по вісі за напрямками. На початку бойових дій 
на правому березі Дніпра використовували 
лише піших зв’язківців, при цьому бойові до-
кументи через ріку доставлялися на човнах 
або підручних засобах. Після розширення 
плацдармів стали застосовувати мотоцикли і 
бронеавтомобілі. 
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vestigating the relationship of military and economic power of the state these researchers re-
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ключові слова вибирають із тексту публікації і подають окремим рядком безпосередньо 
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список використаної літератури подається наприкінці статті та оформляється згідно ви-
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зви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, 

посади та місця роботи) англійською мовою та розміщують після списку літератури; 

формат сторінки – А 4. 

Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 друк. арк. (20 тис. друкованих знаків). 

До статті обов’язково додаються: 

а) її електронна версія на диску CD-R (CD-RW) чи на електронну пошту: mil-iv@ukr.net 

(окремим файлом, назва якого має містити прізвище автора, наприклад, “Петренко.doc”) у 

форматі *.doc або *.rtf набрану в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman, (кегель 12), міжстрічковий інтервал – 1, відступи зверху, знизу та справа – 2 см, зліва 

– 2,5 см (малюнки, які супроводжують текст, мають бути у форматі PDF, JPEG, або збережені 

як документ Word; сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються; 

б) для здобувачів та ад’юнктів (аспіратів) обов’язково рекомендацію кафедри (відділу, 

управління, навчального закладу) оформлену витягом із протоколу засідання кафедри (відді-

лу, управління, навчального закладу) та рецензію доктора або кандидата наук за фахом; 

в) як виняток, за відсутності рекомендації кафедри (відділу, управління, навчального закла-

ду) можна подати рекомендацію наукового керівника щодо публікації статті; 

г) довідка про авторів (для авторів з інших установ) на окремій сторінці. 

Погляди авторів статей можуть не співпадати з поглядами редакції збірника. 

Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент. 

Матеріали, що оформлені неохайно і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не 

розглядаються. Рукописи, не прийняті до друку або відхилені редакцією, авторам не повер-

таються. 
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