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Гайдулін О.О., кандидат філософських наук, кандидат 
юридичних наук, доцент, професор кафедри правового 
забезпечення гуманітарного інституту НУО України 
(м. Київ) 

 
 

ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ДАВНЬОРИМСЬКИХ ВОЇНІВ: 
ВИТОКИ ВІЙСЬКОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ 

 
У статті розглядається римсько-правовий інститут військової присяги (sacramentum 

militare), який має глибокі історичні корені. Предмет досліджується у зв’язку зі створенням 
військової корпорації, яка мала свої інтереси, ідеологію, моральні цінності та етичні норми. 
Цей процес знайшов відображення в літературних текстах пізньої Республіки та ранньої 
Імперії. Було встановлено, що система цінностей римських військових засновувалася на 
загальних правових і моральних нормах римського суспільства, зокрема на нормах «грома-
дянської честі, поваги» та принципу вірності. Проаналізовано новий тип римського солдата, 
який формувався у І ст. до н.е. – І ст. н.е. У цей період військова присяга орієнтувала воїна на 
відданість своїй частині та вірність своєму імператору. Це призвело до формування нового 
морально-правового інституту – культу Військової Дисципліни (disciplina militaris). 

Ключові слова: римське право, римська армія, військова присяга, корпоративна етика, 
військова дисципліна, принцип вірності 
 

Актуальність проблематики, яка висвіт-
люється в статті, більшою мірою обумовлена 
трагічними подіями 2014 року і викликами 
часу, що нині постали перед воїнами Зброй-
них Сил України та вимагають не формально, 
а суттєво осмислити морально-правовий та 
соціокультурний зміст Військової Присяги на 
вірність Українському народові. Загальнові-
домо, що через посилання на текст Нагорної 
проповіді Ісуса Христа (Мф. 5: 33–37) право-
славна Церква категорично заперечує широке 
застосування клятви в повсякденні, але серед 
різних присяг та обітниць особливо виділяє 
абсолютну легітимність клятви, яку дає дер-
жаві і народові військовослужбовець [1]. От-
же, з’ясувати саму природу Військової При-
сяги неможливо без звернення до римсько-
правових витоків цього морально-правового 
інституту і саме до того переломного етапу 
його еволюції, коли військова присяга істотно 
позбавилася своєї язичницької релігійності й 
набула класичних рис приписів відповідної 
корпоративної етики та моралі. 

Необхідно визнати, що еволюція суті вій-
ськової присяги у стародавніх римлян (sacra-
mentum militiae) дедалі частіше постає пред-
метом особливої уваги сучасних воєнних іс-
ториків [16]. Зокрема ця проблематика в різні 

роки досліджувалася такими іноземними вче-
ними як Ж. Вандран-Вуайє (Jacqueline Vend-
rand-Voyer), Дж.Б. Кемпбелл (J.B. Campbell), 
О.В. Махлаюк, В.М. Токмаков. Однак у вітчи-
зняній історіографії, як сама sacramentum 
militiae, так і загалом система цінностей рим-
ських воїнів спеціально не досліджувалася за 
винятком окремих морально-правових аспек-
тів життєдіяльності збройних сил Риму, роз-
глянутих у дисертаціях українських дослідни-
ків А.Л. Пількевича [10] та Ш.П. Євенко [7]. 

Тому мета даної публікації полягає в то-
му, щоб привернути увагу українських істо-
риків до питання генезису інституту військо-
вої присяги і апробувати методологію істори-
ко-правових досліджень цієї проблематики. 

Враховуючи те, що предмет дослідження 
має подвійну морально-правову природу, не-
обхідно зауважити, що сам інститут клятви в 
Стародавньому Римі, поряд з інститутом кон-
тракту, є осердям усієї системи римського 
права. При цьому слід пам’ятати, що для рим-
ського права правосуб’єктність особи не зво-
дилася лише до вітальних, вольових чи розу-
мових характеристик, як це має місце в сучас-
ному цивільному праві. В Стародавньому Ри-
мі особлива увага приділялася дотриманню 
вимог «громадянської честі, поваги» (publica 
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existimatio) – «статусу непорушної гідності, 
ствердженому законами і звичаями» (dignitatis 
illaesae status, legibus ac moribus comprobatus) 
(Call. D. 50. 12. 5. 1) [6, с.441–443]. 

Дійсно, як свідчать сучасні історико-
правові дослідження, важливими безпосеред-
німи джерелами пізнання римського права, 
особливо так званих Царських законів (Leges 
regiae), виступають тексти сакральних клятв 
та договорів, які, приміром, прямо цитуються 
Тітом Лівієм (Titus Livius) [8, с.24]. Щодо змі-
сту цих джерел, то як свідчать фундаменталь-
ні сучасні романістичні дослідження, Leges 
regiae мають оцінюватися як першоджерела 
релігійно-правової концепції віри або вірності 
(fides), у центрі якої знаходиться категорія 
fides, що розумілася не тільки гранично роз-
ширено як віра, вірність, а й звужено – як кля-
тва, присяга [9]. 

Про особливе загально-правове значення 
fides для всіх римлян свідчить те, що ця кон-
цепція отримала відповідну теологічну персо-
ніфікацію, коли, за легендою, другий цар (rex) 
Риму Нума Помпілій (Numa Pompilius; роки 
правління 715–673/672 до н. е.) запровадив 
культ однойменної богині Вірності або Тайни 
клятви Fides і «встановив храм Вірності та 
Терміна, вселивши римлянам, що клятва Вір-
ністю є найвеличніша з усіх клятв» (Plut. 
Numa, 16.) [12].  

Для «організаційного забезпечення» цього 
культу та кваліфікованої оцінки дотримання 
клятвених обіцянок у міжнародних зносинах 
була сформована колегія з 20 (за іншими да-
ними 15) «пожиттєвих та недоторканних» же-
рців – феціалів (fetiales), на чолі з pater 
patrātus («святий батько» або pater+atus – 
«той, кого зробили батьком). До компетенції 
очільника колегії належало принесення у жер-
тву клятвеної свині, яке він здійснював влас-
норуч за допомогою спеціального кам’яного 
ножа. 

Ймовірно, що особлива значущість тих 
клятв, якими скріплювалися міжнародні дого-
вори, зумовила створення такого інституту 
римського сакрального права як феціальне 
право (ius fetiales), яке врегульовувало проце-
дури проведення міжнародних переговорів на 
території Італії з приводу дотримання пору-
шених договорів, оголошення війни, укладен-
ня миру тощо із застосуванням священних 
обрядів [2, с.131]. Якщо якийсь народ кривдив 
Римську державу, то феціали вирушали до 
найближчого прикордонного міста й вимагали 
сатисфакції (res repetere, clarigatio). Якщо ця 

вимога не виконувалася протягом 30 днів, то 
жерці ставали на кордоні і їхній очільник – 
pater patrātus кидав на ворожу землю (hasta 
ferrata, sanguinea, praeusta) бойовий спис зі 
словами «Оголошую законну війну» (Bella 
justum indico facioque). Коли римські кордони 
просунулися так далеко, що це значно ускла-
днювало цю процедуру, то вона вже здійсню-
валася біля храму богині війни Беллони 
(Bellona), де Сенат давав аудієнції іноземним 
послам. 

Головною метою запровадження культу 
богині Fides Нума Помпілій обрав реалізацію 
наступного механізму: в основу державного 
ладу мають бути покладені не покарання за 
порушення людських законів, а зручний ін-
ститут клятвеної обіцянки, дотримання якої 
забезпечувалося самими адептами цього 
культу через страх божого покарання (Liv. 
1.21.1) [15, с.28]. 

Вважалося, що особа, яка порушує при-
писи fides, розриває «мир з богами» (pax 
deorum) і тому на неї накладалася спеціальна 
кара – infamia або ignominia (поговор, недобра 
слава, злі чутки, неслава, безчестя, ганьба) [4, 
с. 396]. За свідченням Ульпіана, особа, підда-
на безчестю, назавжди виключалася із аристо-
кратичного стану декуріонів (decurio) 
(Ulp. D. 50.2.5) [6, с.370–371]. Покарання зне-
славленої особи (famosos) було суворішим за 
покарання бездоганної людини (homines 
punierunt) (Call. D. 48.19.28.16) [5, с.260–261]. 
Застосування infamia означало обмеження як 
публічної (право голосу, заняття певних по-
сад), так і приватноправової правоздатності, і 
могло привести до заборони представляти в 
суді (адвокатом) інших осіб (postulare pro 
aliis) (cognitor, procurator) і доручати іншим 
особам представляти в суді себе [14, с.40–41].  

Однак, слід враховувати, що порушення 
присяги визнавалося релігійним злочином і 
тому призначене людським судом покарання 
скоріше «очищало» громаду перед ображени-
ми богами (expiatio), ніж карало порушника. 
Застосування sacer esto виводило порушника з 
під юрисдикції людського права (ius) і підда-
вало божому праву (fas), за яким він оголошу-
вався приреченим на помсту богів і тому був 
поставлений поза спілкуванням між людьми і 
поза будь-яким захистом законом [13, с.31]. 
Становище святотатця (sacer) робило поруш-
ника беззахисним від будь-яких посягань на 
його майно і навіть життя з боку інших осіб, 
що оцінювалося не як винне діяння грабіжни-
ка чи вбивці, а як реалізація божої волі [2, 
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с.280]. 
Формування класичних форм інституту 

військової присяги (sacramentum militiae) при-
падає на період пізньої Республіки (II–I ст. до 
н. е.) і ранньої Імперії (Принипату) (І–
ІІ ст. н.е.). У цей час формувалася нова субку-
льтура римського війська, яка мала наступні 
складові: (а) культ богів-покровителів «війсь-
кових» (dii militares) та пов’язані з ними 
об’єкти вшанування – військові прапори, вій-
ськові генії тощо, які разом забезпечували 
професійно-корпоративну «зв’язаність» воїнів 
(religio castrensis); (б) культ імператора (Cultus 
impe-ratorius) як, наприклад, обожнення Юлія 
Цезаря, Октавіана Августа і Септімія Севера. 
Порядок проведення різних урочистих мані-
фестацій лояльності імператору в римському 
війську був закріплений в офіційному релігій-
но-святковому календарі Feriale Duranum 
(букв. «Будні Дюрана»), написаного спочатку 
для військового римського гарнізону міста 
Dura-Europos (Римська Сирія) за часів прав-
ління римського імператора Александра Се-
вера (Marcus Aurelius Severus Alexandrus); ро-
ки життя 208–235; роки правління 222–235 рр. 
н.е.) [29, с.422–429]. 

Необхідно підкреслити істотну відмін-
ність військової присяги в ранньому Римі та 
за часів імперії, яка була помічена французь-
ким істориком Жаклін Вандран-Вуайє 
(Jacqueline Vendrand-Voyer) [29, с.38–41]. За 
архаїчних часів та за часів ранньої Республіки 
полководець-консул був наділений світсько-
командними та релігійно-ворожильними пов-
новаженнями. Перші владні компетенції на-
зивалися imperium (від imperare – командува-
ти), а другі – auspicium (від auspex – авгур, 
священик). Спочатку «імперій» розумівся до-
сить однозначно як єдиноначальне право на 
вище військове командування. «Ауспіцій» же 
вживався в таких значеннях як: (а) спостере-
ження за польотом віщих птахів; (б) право на 
такі пророцькі спостереження; (в) предмет 
таких ворожильних інтерпретацій: певні 
знамення, передвістя, прикмети, знаки, які 
боги надсилають людям. Не дивно, що сам 
початок царювання (auspicia regni incipere) 
називався божественною егідою, богонатх-
ненною, санкціонованою богами ауспіцією. 
Право полководця на ауспіцію свідчило про 
те, що він одноосібно виступає посередником 
між військом та богами. Саме тому він мав 
право вимагати присяги від підлеглих воїнів, 
яка по суті була відповідною їх обіцянкою 
вірності богам, під протекцією яких вони зна-

ходилися. 
Така присяга головнокомандувачу була 

певною «репродукцією» відносин єдності 
римської держави (res publica) і римського 
народу (populus Romanus) з римськими бога-
ми, що усвідомлювалося як Religio Romana. 
Таким чином доводилася невід’ємність 
римської армії від народу і держави, що скла-
дало фундаментальні засади суспільного ладу 
Давнього Риму. 

Відколи громадянські війни зруйнували 
цей сакральний зв’язок, верхню сходинку 
давньоримської суспільно-державної пірамі-
ди вже посідала конкретна особистість війсь-
ково-політичного лідера – правлячого імпе-
ратора-переможця. Якщо раніше в офіційних 
документах йшлося про legiones populi 
Romani, то після битви при Філіпах (42 р. до 
н.е.), за словами Тацита (Ann. 1.2.1), уже не 
існувало державного війська (nulla iam publica 
arma) [28]. Це суперечило найважливішому 
республіканському принципу, сформульова-
ному Цицероном (Cic. X Phil. 12): omnes 
legiones, omnes copiae, quae ubique sunt, rei 
publicae sunt – «усі легіони і всі війська, де б 
вони не знаходилися, належать державі» [23]. 
Римська армія тепер фактично належала осо-
бисто імператору. 

Отже, поняття res publica та populus Ro-
manus наприкінці республіканського періоду 
повністю уособлюються з постаттю імпера-
тора. Важливою соціальною причиною для 
цього послужив перехід до місцевого порядку 
комплектування легіонів за часів 14-го рим-
ського імператора Публія Елія Траяна 
Адріана (Publius Aelius Traianus Hadrianus) 
(76–138 рр. н.е.). 

Унаслідок цього присяга імператору, на 
відміну від присяги консулу, забезпечувала 
не стільки релігійну зв’язаність війська з рим-
ськими богами, скільки встановлювала осо-
бистий зв’язок між імператором і солдатами. 
Зокрема, за свідченням римського військово-
го історика Амміана Марцелліна (Ammianus 
Marcellinus, близько 330 – кінець 400 рр. н.е.) 
воїни присягали, що в випадку необхідності, 
вони віддадуть за свого імператора власне 
життя. (Amm. Маrc.21.5.10) [18]. Зрада імпе-
ратору розглядалася як пряме порушення 
присяги. 

Хоча в текст військової присяги (sacra-
mentum militiae), можливо, й включалося зо-
бов’язання бути готовим пожертвувати жит-
тям заради римської держави (pro Romana re-
publica), центральним пунктом присяги була, 
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як вважає відомий дослідник римського вій-
ськового менталітету Дж.Б. Кемпбелл (J.B. 
Campbell), саме особиста відданість імпера-
тору [21, с.7]. 

Водночас суто військова присяга, у якій 
застосовувалися архаїчні конструкції, мала 
природу, подібну до релігійної клятви, тобто 
була квазі-сакральною. З огляду на формули 
присяги, служба імператору фактично при-
рівнювалося до служіння божеству [10, с.76]. 
Слід не забувати також, що протягом всієї іс-
торії Риму порушення будь-якої присяги роз-
глядалося як злочин проти богів (nefas) (Sen. 
Ep. 95.35) [26]. Отже, все це дає підстави бага-
тьом дослідникам вважати, що військова при-
сяга за часів ранньої Імперії все більше пере-
бирає на себе функцію підкорення солдат ко-
мандуючому через відповідну сакральну сан-
кцію [20, с.96–97; 16, с.57–58; 10, с.126]. 

Отже, у часи Принципату «імперій» і «ау-
спіцій» не зникають, а набувають нового змі-
сту. Так auspicium все більше розуміється як 
предводительство, верховне управління і на-
віть розсуд, а imperium вже означає повноту 
виконавчої влади в усіх сферах суспільного 
життя1. 

Однак було б явно тенденційним (у руслі 
звісної тенденційності античних авторів) вба-
чати в римський військовій присязі лише де-
монстрацію повної лояльності командувачу 
через визнання за ним всієї повноти війсь-
ково-адміністративної та духовної влади. 
Sacramentum militiae поряд з принципом єди-
ноначальності вкоріняла морально-правовий 
авторитет самої військової корпорації, а не 
тільки її очільника. 

Виявлення цього «корпоративного» аспе-
кту військової присяги можливе через 
з’ясування визначальних соціальних резуль-
татів військової реформи 106–105 рр. до н.е. 
Гая Марія (Gaius Marius; (157–86 рр. до н.е.). 

Римське військо архаїчного періоду ком-
плектувалося за принципом народного опол-
чення і тому називалося classis (букв. склика-
ний народ, призов; від calare – кликати, скли-
кувати). Згодом, після реформи Сервія Тулія 
classis набув іншого, більш технічного змісту 
як певний майновий розряд або клас, за яким 
комплектувалася римська армія [2, с.59]. 
Ймовірно, що з переходом від ополчення до 
професійної регулярної армії, особливий рі-
                                                 

1 У зв’язку з цим доречною є гіпотеза про те, що за 
часів Римської імперії формується сучасна дихотомія 
управління (англ. leadership) і керування (англ. 
management). 

вень її підготовки, вишкіл віддзеркалилися й у 
новій назві римського війська – exercitus 
(букв. вправа, випробуваний, досвідчений від 
exercere – рухати, не давати спокою, займати-
ся вправами, тренуватися) [4, с.392–393]. У 
більш вузькому значенні exercitus став позна-
чати сухопутну армію, а classis – військовий 
флот (корабельний склад разом з екіпажами). 

Однак головною зміною в соціальній сфе-
рі слід вважати те, що з перетворенням циві-
льного ополчення на професійну армію війсь-
ковий (miles) та цивільний (civis) стани пере-
стають бути двома станами римлянина-
квірита (Quiris) як воїна-землероба. З’явля-
ється новий тип воїна професійного – солдат 
як такий і відбувається немислиме до цього 
перетворення квірита на «штатського» 
(paganus) [10, с.76]. Як свідчать античні авто-
ри, коли полководець звертався до війська, що 
розпускалося, він називав солдат не milites 
(commilitones), а Quirites, що могло сприйма-
тися як образа (Тас. Ann. 1.42) [28], (Suet. Iui. 
70) [27]. 

Якщо на Quiris поширювалася чинність 
ius civile, то на Miles – вже disciplina militaris, 
за якою відбувалась певне ураження приват-
них прав і абсолютна підпорядкованість miles 
саме імператору (як військовому командую-
чому), а не вищим посадовим особам в дер-
жаві. 

Відірваність римського професійного со-
лдата від цивільної громади перш за все обу-
мовлювалася тим, що зі вступом до імпера-
торської армії колишній квірит прирікав себе 
на 20–25 років безперервної військової служ-
би, а ставши римським «офіцером» або цен-
туріоном (centurio– сотник) – на 40–50 і біль-
ше років, як наприклад, центуріон II-го легіо-
ну Adiutrix Елій Сільван (Aelius Silvanus), 
який прослужив навіть 61 рік [19, с.114]. 

Певна «мілітаризація» цивільних ціннос-
тей супроводжувалася і «цивілізацію» міліта-
рних. Це, приміром, знайшло свій прояв у за-
кріпленні з завершенням черги громадянських 
воєн концепції «громадянина-солдата». О.В. 
Махлаюк констатує: «Поєднання принципу 
«громадянин-солдат» з професійним характе-
ром армії можна віднести до безперечних до-
сягнень військової реформи Августа» [10, 
с.78]. 

На практиці за часів Ранньої імперії прин-
цип «громадянин-солдат» проявлявся в тому, 
що (а) суворо розмежовувалися легіони, де 
мали право служити виключно громадяни 
Риму і допоміжні війська, де служили пере-
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гріни; (б) при примусовому призові відбував-
ся добір у війська найбільш лояльних до пра-
влячого режиму римських громадян переваж-
но із заможних прошарків населення. Як свід-
чать папіруси часів Доміціана, кандидати ма-
ли підтвердити під присягою, що вони не про-
сто римські громадяни, а ті громадяни, що на-
роджені вільними від вільних батьків (ingenui 
або ingenuitas). За цим механізмом вільновід-
пущений або народжений від рабів був ура-
жений у правах порівняно з ingenuus. Отже, 
тільки статус ingenuitas передбачав право 
служити в легіоні (ius militandi in legione) [22; 
10, с.77–78; 2, с.152]. 

Такі докорінні зрушення в соціальній 
структурі війська не могли не відбитися на 
морально-правовому змісті sacramentum 
militiae. Хоча слід зазначити, що окремі про-
яви корпоративності військових клятв спосте-
рігаються й у більш ранню епоху. Так, за свід-
ченням Лівія, у 216 р. до н.е. призвані до рим-
ського війська воїни присягали на вірність пе-
ред військовими трибунами. Цій присязі пе-
редувала так звана «добровільна угода» 
(uoluntario foedere) у формі клятви один од-
ному, що «страх не змусить їх ні піти, ні бігти, 
ні покинути строю…» [25; 16, с.28]. 

Необхідно звернути увагу, що військова 
присяга виголошувалася перед військовими 
знаками, які були трьох типів: орел (aquila), 
знак маніпули і когорти (signum) та штандарт 
(vexillum). Саме тому святість цих праобразів 
сучасних військових прапорів прирівнювалася 
до святості самої присяги. Втрата військових 
знаків вважалося ганьбою і підрозділ могли 
розформувати або навіть піддати децимації 
(decimatio, від decimus – «десятий») – страти 
за жеребом кожного десятого воїна. Уніфіко-
ваних прапорів до реформи Марія не існувало 
і їх функцію виконували зображення тотем-
них тварин – кабана, вовчиці, орла тощо. От-
же, присягання перед прапорами, цими атри-
бутами певних структурних одиниць війська, 
можна вважати проявом того, що сама прися-
га все більше набувала корпоративного зна-
чення. 

На користь подвійного корпоративно-
особистісного характеру присяги, яка при-
ймалася під aquila, свідчило те, що за Прин-
ципату на одному древку разом із зображен-
ням орла кріпився особливий знак – портрет 
імператора (imago) [3, с.7–8]. 

Про все більше зростання ролі корпорати-
вних цінностей, вірність яким закріплювала 
військова присяга, свідчило те, що з інститу-

том sacramentum militiae був міцно пов’язаний 
інститут військової сходки (contio militaris) 
[10, с.104]. Саме на сходці воїни присягали на 
вірність своєму лідеру під час громадянської 
війни, давали щорічну присягу правлячому 
принцепсу та присягали проголошеному 
імператору. Іноді на військовій сходці солдати 
приймали клятву свого командуючого (Suet. 
Otho.6.3) [27]. 

Все це змушувало самих імператорів зад-
ля підвищення власної легітимності в очах 
підлеглих демонструвати свою причетність до 
військової корпорації воїнів-побратимів. Так, 
першому «солдатському імператору», який 
правив в Римі з 235 по 238 роки н.е., Гаю 
Юлію Веру Максиміну або Максиміну Фра-
кійцю (Gaius Iulius Verus Maximinus Thrax; 
173–238 рр. н.е.) приписується таке звернення 
до римських воїнів: socrati com-militones immo 
etiam mi consecranei – «священні мої соратни-
ки, пов’язані зі мною однією присягою» [10, 
с.104]. 

Принципово нова якісна характеристика 
присяги, її корпоративність мала дуже важли-
ві наслідки. У цьому контексті доречно звер-
нути увагу на появу при імператорі Публії 
Елії Траяні Адріані (Publius Aelius Traianus 
Hadrianus; 76–138 рр. н.е.) культу Військової 
Дисципліни (Disciplina Militaris) як деякої 
обожненої абстракції, що засвідчується нумі-
зматичними джерелами, які датуються часом 
аж до завершення правління Публія Ліцинія 
Егнатія Галлієна (Publius Licinius Egnatius 
Gallienus) (218–268 рр. н.е.) – тобто до 268 р.  

Римські історики для позначення особли-
вої сакральності військового ладу, принципо-
во відмінного від інших складових римського 
соціуму, вживали різні поняття на кшталт 
sacrata militia (Liv. 8.34.10) [25] або fas 
disciplinae (Tac. Ann. 1.19.3) [28]. Французька 
дослідниця Ж. Вандран-Вуайє (J. Vendrand-
Voyer) дала визначення fas disciplinae як усьо-
го того, що приписується богами через війсь-
кового предводителя, – це і сам військовий 
порядок, і дисципліна в сучасному значенні 
слова [29, с.55]. 

Таким чином, щодо визначення меж по-
дальшого дослідження зазначеної проблема-
тики доречною є гіпотеза про те, що культ 
Disciplina Militaris, який відправлявся в війсь-
кових таборах, був міцно пов’язаний з куль-
том Геніїв Присяги (genius sacramenti) і забез-
печувався через запровадження Суду Присяги 
(ludicium sacramenti) як певної обожненої абс-
тракції особистої совісті, яка не дозволяє від-
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ступити від військової клятви. 
Стосовно головної спрямованості істори-

чної еволюції функціонального призначення 
військової присяги логічним є висновок про 
те, що цей рух характеризує тренд від прого-

лошення загальної вимоги служіння народу, 
державі та своїм богам до дотримання вірнос-
ті військової корпорації на всіх рівнях (римсь-
кої армії, свого легіону, маніпули, когорти, 
центурії) та їх командувачам і командирам. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВОИНОВ 
МОНГОЛЬСКОЙ АРМИИ 

 
Автор на основе анализа источников и научной литературы рассматривает основные 

цели облавных охот, организации различных поединков и состязаний, проводимых монгольски-
ми войсками, их боевую выучку, овладение ими тактическими приемами, как в составе подраз-
делений, так и в индивидуальной подготовке. Раскрывается формирование высоких боевых ка-
честв отдельных воинов и организация слаженных действий крупных подразделений, а также 
поддержание дисциплины через жестокую систему наказаний за ее нарушение. 

Ключевые слова: боевая выучка, боевые качества воинов, боевая подготовка, индивидуа-
льная подготовка, кочевая жизнь, монгольская армия. 
 

Актуальность этой темы заключается в 
необходимости поиска и  реализации новых 
подходов, форм и методов в обучении воинов 
современной украинской армии, направлен-
ных на обеспечение индивидуальной подго-
товки каждого воина и высокой боевой готов-
ности войск (сил) для выполнения задач по 
назначению. Ярким примером этому может 
быть организация такой подготовки в мон-
гольской армии в период формирования им-
перии. Она предусматривала организацию ра-
зличного рода поединков и состязаний прово-
димых в войсках, боевую выучку монгольсь-
ких воинов, овладение ими тактическими 
приемами как в составе подразделений, так и 
индивидуальной подготовке. Особое внима-
ние уделялось формированию в отдельных 
воинов высоких боевых качеств и организа-
ции слаженных действий в составе крупных 
подразделений, уделяя при этом особую роль 
поддержанию высокой дисциплины через хо-
рошо налаженую и очень жесткую систему 
наказаний за ее нарушения. 

Некоторые аспекты организации и прове-
дения различных видов боевой подготовки 

воинов монгольской армии, а также тактичес-
кие приемы в их подготовке частично раскры-
ты в работах В. Бартольда [2], Г.В. Вернадско-
го [3, 4], М.И. Иванина [8], Е.И. Кычанова [9], 
А. Маликшоева [10], Э. Хара-Давана [16], 
Р.П. Храпачевского [17], Г. Лэма [18] и др. и в 
источниках, дошедших до наших дней, а 
именно: Плано Карпини [7], Мэн-да Бэй-лу 
[12], Рашид ад-Дина [14], Г. де Рубрука [6] и 
др. 

Цель статьи заключается в том, чтобы до-
нести до читателя, применяемые формы и 
способы обучения монгольских воинов, их 
боевую выучку, овладение тактическими при-
емами в составе подразделений и индивидуа-
льной подготовке. Особое внимание уделя-
лось формированию высоких боевых качеств 
отдельных воинов и организации слаженных 
действий в составе крупных подразделений. 

В качестве великолепной тренировки 
монголам служила охота, во время которой 
проводились своего рода армейские маневры. 
Облавные охоты устраивались монгольскими 
войсками в продовольственных целях, но их 
значение далеко не исчерпывалось одной этой 
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задачей. Они служили также важным средст-
вом для боевой подготовки армии, как и уста-
новлено одной из статей «Джасака» гласящей 
(ст. 9): Чтобы поддерживать боевую подгото-
вку армии, каждую зиму надлежит устраивать 
большую охоту. По этой причине воспрещае-
тся, кому бы то ни было убивать от марта до 
октября оленей, козлов, косуль, зайцев, диких 
ослов и некоторые виды птиц. Охота на зверя 
применялась монголами в качестве военно-
воспитательного и учебного средства. 

Сезоном большой охоты, во время кото-
рого монголы усовершенствовали свое мас-
терство маневрирования и окружения, было 
початок зимы. Имеем несколько описаний 
охоты монголов, в частности Г. Вернадским, 
который пишет, что монголы формировали 
облавы вокруг огромной территории, которая 
была определена для охоты, и постепенно, в 
течение от одного до трех месяцев, сужали 
его, загоняли дичь в центр, где находился ве-
ликий хан. На завершающей стадии охоты, 
когда круг замыкался, он оцеплялся по ок-
ружности веревками. Истребление попавших 
в ловушку зверей начинал хан, выезжавший 
во внутренний круг, за ним следовали князья, 
а затем и обычные воины [3]. Гильом де Руб-
руком следующим образом описывал мон-
гольскую охоту: «Когда они хотели охотиться 
на зверей, то собираются в большом количе-
стве, окружают местность, про которую зна-
ют, что там находятся звери, и мало-помалу 
приближаются друг к другу, пока не замкнут 
зверей друг с другом как бы в круге, и тогда 
пускают в по ним стрелы» [6]. 

Имеем описание одной из таких охот, из-
ложенную в очерке Г. Лэмом. Монгольская 
облавная охота была той же регулярной кам-
панией только разнилась тем, что устраива-
лась не против людей, а против животных. 
Участвовала в ней вся армия, и правила ее 
были установлены самим ханом, который 
признавал их нерушимыми. Воинам (загон-
щикам) запрещалось применять против живо-
тных оружие, а дать животному проскольз-
нуть через цепь загонщиков считалось позо-
ром. Особенно тяжко приходилось по ночам. 
Месяц спустя после начала охоты, огромное 
количество животных оказывалось согнан-
ным внутри полукруга загонщиков, группи-
руясь около их цепи. Приходилось нести на-
стоящую сторожевую службу: зажигать кост-
ры, выставлять часовых. Давался даже обыч-
ный «пропуск». Нелегко было поддерживать 
ночью целость линии аванпостов при наличии 

передней возбужденной массы представите-
лей четвероногого царства, горящих глаз хи-
щников, под аккомпанемент воя волков и ры-
чания барсов. Чем дальше, тем труднее. Еще 
один месяц спустя, когда масса животных уже 
начинала чувствовать, что она преследуется 
врагами, необходимо было еще усилить бди-
тельность. Если лисица забиралась в какую-
нибудь нору, она во что бы то ни стало, долж-
на была быть выгнана оттуда; медведя, скры-
вавшегося в расщелине между скал, кто-
нибудь из загонщиков должен был выгнать, и 
притом не нанося ему вреда. Понятно, наско-
лько такая обстановка была благоприятна для 
проявления молодыми воинами молодечества 
и удали; например, когда одинокий, воору-
женный страшными клыками кабан, а подав-
но, когда целое стадо таких разъяренных жи-
вотных в исступлении бросалось на цепь за-
гонщиков [18, р.81–82]. 

Иногда приходилось при этом совершать 
трудные переправы через реки, не нарушая 
непрерывности цепи. Нередко в цепи появля-
лся сам старый хан, наблюдая за поведением 
людей. Он до поры до времени хранил молча-
ние, но ни одна мелочь не ускользала от его 
внимания и по окончании охоты вызывала 
похвалу или порицание. По окончании загона 
только хан имел право первым открыть охоту. 
Убив лично несколько животных, он выходил 
из круга и, сидя под балдахином, наблюдал за 
дальнейшим ходом охоты, в которой после 
него учавствовали князья и воеводы. Это бы-
ло нечто вроде гладиаторских состязаний 
Древнего Рима. После знати и старших чинов 
борьба с животными переходила к младшим 
начальникам и простым воинам. Это иногда 
продолжалось в течение целого дня, пока, на-
конец, согласно обычаю внуки хана и малоле-
тние княжата не являлись к нему с просьбой о 
пощаде для оставшихся в живых животных. 
После этого кольцо размыкалось, и приступа-
ли к сборищу туш. 

В заключение своего очерка Г. Лэм выс-
казывает мнение, что такая охота была прево-
сходной школой для воинов, а практиковав-
шееся во время хода ее постепенное сужение 
и смыкание кольца всадников могло находить 
применение и на войне против окруженного 
неприятеля. Действительно, есть основание 
думать, что своей воинственностью и удалью 
монголы в значительной мере обязаны имен-
но зверовой охоте, воспитавшей в них эти че-
рты с малых лет в повседневном быту [16, 
с.85–86]. 
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Различного рода поединки и состязания 
также входили в общую систему “боевой по-
дготовки” монгольских воинов. Есть вот такое 
свидетельство, которое оставил Рашид ад-Дин 
об одном из поединков тех лиц, которые по-
являются и на страницах «Юань чао би ши». 
А правила состязаний на копьях «эрсайыш», о 
которых упоминалось выше, запрещают удар 
в пах, как один из наиболее эффективных и 
опасных. Но, что очень характерно, во время 
поединка для победы надо или заставить про-
тивника коснуться земли любой частью тела, 
или, же сбить противника с конем на землю. 
Однако самой почетной победой считается 
такая победа, когда противника, словно вы-
нимают копьем из седла и поднимают в воз-
дух на конце копья! Что самое интересное, 
точно такая же техника копейного удара хара-
ктерна и для монгольского эпоса. Наиболее 
часто такие удары описываются в песнях 
«Джангариады». Например, в песни пятой, 
описывая поединок Джангра с Мангиа-ханом, 
певец-джангарчи говорит: 

«И нойон золоченый дрот 
Устремил на Мангна тогда. 
Тот кружится то взад, то вперед, 
Вес увертки пускает в ход. 
Но свирепого хана тогда 
Джангар поднял на дроте своем, 
Разлучил Мангна-хана с конем». 
В той же песне, описывая бой Хонгра с 

Нярин Уланом, 
Джангарчи говорит: 
«Аранзала назад повернул 
И Нярин Улана догнал. 
В великана пику вогнал». 
В песне десятой Джангр сражается с 

ханом Кинясом: 
«Трижды пытался нойон  
Хана Киняса поднять на дроте своем, – 
Тщетно! Тогда, неудачей своей разъярен, 
Бросился Джангар на всадника с криком 

«Ура»! 
Поднял он Киняса вместе с конем» [10, 

с.21]. 
История сохранила нам ценное описание 

монгольских войск в Венгрии очевидца – уче-
ного архидиакона из Сплита, «Те люди мало-
го роста, но груди у них широкие. Внешность 
их ужасная: лицо без бороды и плоское, нос 
тупой, а маленькие глаза далеко друг от друга 
отстоят. 

Одежда их, непроницаемая для холода и 
влаги, составлена из сложенных двух кож 
(шерстью наружу), так что похожа на чешую; 

шлемы из кожи или железа. Оружие их – кри-
вая сабля, колчаны, лук и стрела с острым на-
конечником из железа или кости, которая на 4 
пальца длиннее нашей. На черных или белых 
знаменах своих имеют (бунчук) пучки из кон-
ских волос. Их кони, на которых ездят и без 
седла, малы, но крепки, привычны к усилен-
ным переходам и голоду; кони, хотя не по-
дкованные, взбираются и скачут по пещерам, 
как дикие козы, и после трехдневной усилен-
ной скачки они довольствуются коротким от-
дыхом и малым фуражом. И люди много не 
заботятся о своем продовольствии, как будто 
живут от самой суровости воспитания: не едят 
хлеба, пища их – мясо, и питье – кобылье мо-
локо (кумыс) и кровь. С собой ведут много 
пленных, в особенности много вооруженных 
куманов (половцев), гонят их перед собой в 
бой и убивают, как только видят, что они не 
идут слепо в бой. Сами монголы неохотно 
идут в бой. Если же кто из них будет убит, тут 
же без гроба закапывают. Почти нет реки, ко-
торую они не переплыли бы на своих конях. 
Через большие реки все-таки приходится им 
переплывать на своих меховых бурдюках (на-
дутых воздухом) и лодках (камышовых пло-
тах). Шатры их из полотна или из кожи. Хотя 
их огромное полчище, но нет в их таборе, ни 
ропота, ни раздоров, они стойко переносят 
страдания и упорно борются» [16, с.163; 18, 
с.73]. 

оевая выучка монголов характеризовалась 
как степенью овладения ими тактическими 
приемами в составе подразделений, так и ин-
дивидуальной подготовкой. 

Примечательными свойствами монголов 
в плане их индивидуальной подготовки явля-
ются их выдающиеся способности, единогла-
сно отмечаемые всеми источниками, к веде-
нию боя в качестве конных лучников – мон-
голы «являются удивительными лучниками» 
[11, с.138], они владеют замечательными на-
выками конной стрельбы. Чингисхан в свои 
67 лет участвует в охоте с луком и лично объ-
ясняет даосу Чан Чуню: «Мы, Монголы, с 
ранних лет привыкли стрелять верхом» 
[13,с.158]; у Плано Карпини имеются анало-
гичные сведения: «Все они от мала до велика 
суть хорошие стрелки, и дети их, когда им два 
или три года от роду, сразу же начинают ез-
дить верхом и управляют лошадьми и скачут 
на них, и им дается лук сообразно их возрасту, 
и они учатся пускать стрелы, ибо они очень 
ловки, а также смелы» [7, с.36]. 

Монголы славились как непревзойденные 
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стрелки из лука. К этому их вынуждала сама 
жизнь. По данным этнографов, еще в XIX в. 
женщины у киргизов, казахов и других коче-
вых племен возили ребенка в люльке только 
до 6 месяцев, а потом он переходил в специ-
альное детское седло «бала ашамай». К трем 
годам ребенок уже мог держаться во взрослом 
седле, приобретая навыки выездки, несравни-
мые с навыками оседлых людей. В возрасте 
4–5 лет ребенок получал свой первый лук, и с 
этих пор большую часть времени проводил в 
седле, охотясь и воюя. Также органично про-
исходил процесс приобщения к луку. Сыма 
Цянь, которому мы обязаны самыми ранними 
сведениями о быте центральноазиатских ко-
чевников, писал: «мальчики у них умеют ез-
дить верхом на козлах, стрелять из лука в 
птиц и мышей, юноши по старше охотятся на, 
лисиц и зайцев для употребления их в пищу 
[3; 8, с.17]. 

Кочевая жизнь развивала необычную па-
мять местности и изумительную зоркость. 
Монгол за 5–6 верст замечал человека спря-
тавшегося за куст или камень и выглядываю-
щего из-за них. Он на дальних расстояниях 
распознает дым от разложенного костра, пар 
кипящей воды и т. п. Он способен различать 
животных, зверей и людей за 25 верст на рав-
нине когда воздух прозрачен. Медицина дока-
зала, что узкий глаз степняка, подобно сужен-
ной диафрагме объектива или микроскопа, 
приспособлен на дальнозоркость и ясность. 
Степной горизонт до бесконечности развивал 
у степняка дальнозоркость. Слух у кочевни-
ков также гораздо тоньше, чем у оседлых на-
родов. 

У монголов в гостиных действиях прини-
мали участие мальчики, начиная с 12 или 
13 лет. В этом возрасте они уже были отлич-
ными стрелками из лука, вполне пригодными 
для действий в малых войнах, для службы при 
обозе, при заводных лошадях и т. п. [8, с.169]. 

В походах монголы могли спать в седле, 
тем самым добиваясь большой скорости пе-
редвижение своих отрядов. Монгольские вои-
ны отличались необычной выносливостью. 
Так, Марко Поло информирует, что монголы 
при нужде могли по десять дней обходиться 
без горячей пищи. Также при необходимости 
воин мог пить кровь своей лошади, вскрыв 
вену на её шее (причём без всякого вреда для 
животного). С детства обучены к войне, мон-
гольские воины прекрасно владели многочис-
ленными видами вооружения и виртуозно 
стреляли из луков [3].  

Войны уругутов и мангутов с детства 
привыкли к обращению с мечом и копьем 
тесно перекликаются со словами Рашид ад-
Дина о том, что «это племя прославилось по-
ножовщиной, бесцеремонно пуская в ход но-
жи и сабли». Кроме того, существуют записи 
этнографов, которые дают вполне конкретные 
описания копейных поединков, одиночных и 
групповых, проводившихся еще в XIX в. у ка-
захов, киргизов и кочевых узбеков – «эр 
сайыш» или же «найзабозлык». Очень инте-
ресен факт, что для обучения тому искусству 
дети сначала смотрели за поединками взрос-
лых, потом сражались в поединках друг с дру-
гом, и лишь потом достигали уровня мастер-
ства, позволявшего им выходить на состяза-
ния всего аила [10, с.17].  

Копье же при ударе в “эр сайыш” удер-
живается нескольким способами: 1) «по-
рыцарски», под мышкой; 2) приставив один 
конец к плечу; 3) удерживая двумя руками, 
причем подток упирается в ладонь отведен-
ной назад руки; 4) удерживая двумя руками за 
древко; 5) упирая подток в луку седла; 6) упи-
рая пику в боковой ленчик седла. 

Если же брать описания именно монголь-
ских воинов ХІІІ в., то многочисленные опи-
сания копейных поединков и групповых боев 
оставили Рашид ад-Дин и Шихаб ад-Дин Му-
хаммадан-Насави. Обучение воинов тем или 
иным воинским навыкам было сильно увязано 
с тем образом жизни, который вело его племя 
[10, с.17]. 

Высокие боевые качества отдельных мон-
гольских воинов стали основой для организа-
ции слаженных действии крупных подразде-
лений. Археологические источники пишут, 
что монголо-татары «народ стрелков-татар» 
[1, с.34], или даже просто пишут «народ 
стрелков» вместо монголов или татар. Важ-
нейшими составляющими боевых качеств 
монголов были их выносливость, неприхот-
ливость в пище и воде: «Они также довольно 
выносливы, поэтому, голодая один день или 
два и вовсе ничего не вкушая, они не выра-
жают какого-нибудь нетерпения… они сносят 
великую стужу, иногда также терпят и чрез-
мерный зной» [7, с.34]. 

Природные свойства монголов, вырас-
тавших в трудных природно-климатических 
условиях, усиливались еще и сознательной 
политикой на поддержание спартанского ду-
ха, о чем далее говорилось в биликах Чингис-
хана: «неволь гладом пса твоего да пойдет за 
тобой» и тогда ни у кого не появится «войско, 
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подобное татарскому, что терпеливо в труд-
ностях и благородно в спокойствии, что в ра-
дости и несчастии одинаково покорно полко-
водцу» [3, с.46]. Правда, была и обратная 
«кнуту» мотивация, то есть «пряник» – добы-
ча, которая за вычетом ханской доли была в 
полном распоряжении монгольского воина. 
Об этом имелись недвусмысленные приказы 
самих каанов: «Все трофеи, найденные солда-
том в походе, как то: пленные, скот, вещи – 
принадлежат только этому солдату, и запре-
щается его начальнику конфисковать их пу-
тем наказания и угрозы солдату» [9, с.230]. 

Монголы были отменными наездниками, 
выросшими на коне с малых лет, на диво дис-
циплинированными и стойкими в бою воина-
ми. Причем в отличие от дисциплины, соз-
данной страхом, которая в некоторые эпохи 
господствовала в европейских постоянных 
армиях, у них она была основана на понима-
нии соподчиненности власти на родовом бы-
те. 

Монгольский воин самой жизнью приуго-
товлялся к военному делу. С малолетства в 
седле, с малых лет – в руках лук и стрелы, ко-
пье и меч. Охоты загоном приучали к взаимо-
действию, к дисциплине, трудности кочевой 
жизни закаляли. 

Отличительными свойствами монголь-
ских воинов были настойчивость в достиже-
нии цели, внутренняя дисциплинированность 
и умение действовать в группе: «среди них 
нет почти никаких тяжебных ссор; никто не 
презирает другого, но помогает и поддержи-
вает» [7, с.34]. О врожденном воинском уме-
нии монголов и роли охоты, как военной тре-
нировки, сообщают источники: «Татары рож-
даются и вырастают в седле. Сами собой они 
выучиваются сражаться. С весны до зимы 
[они] каждый день гонятся и охотятся» [12, 
с.66-67]. 

Немалую роль в поддержании дисципли-
ны играла и система наказаний за ее наруше-
ние. Действительно, «серьезные» наказания – 
обычно смертная казнь – следовали за такие 
проступки, как бегство с поля боя, причем за 
бегство одного казнили весь его десяток, за 
бегство десятка – всю сотню. Так же карались 
нарушения дисциплины – преждевременный 
захват добычи (до окончания боя), сон на по-
сту и т. п. Мелкие нарушения наказывались 
штрафами. 

Необходимо отметить, что подобная сис-
тема существовала и в армиях чжурчжэней. 
Свод законов, установленных Чингисханом 

(Яса), требовал от воинов взаимопомощи и 
взаимовыручки. Так, если во время похода, 
монгольский воин, упускал что-то на землю, 
то следовавший за ним воин обязан был под-
нять вещь и вернуть ее хозяину, в другом слу-
чае воина ожидала жестокое наказания. Каж-
дый монгольский воин должен был основа-
тельно подготовиться к походу: наказание 
могло следовать и за отсутствия иголок или 
запасной тетивы, необходимых воину в похо-
де. Смертная казнь угрожала также за многие 
другие поступки, такие, как преждевремен-
ный грабеж вражеского табора или сон на по-
сту [15]. 

Походы монгольских войск сопровожда-
лись беспощадным террором по отношению к 
населению покоренных стран, массовым раз-
рушением городов, грабежами и уничтожени-
ем культурных ценностей. Так, например, в 
Самарканде сын Чингисхана Джучи вывел из 
города и согнал в долине всех женщин, велел 
вручить им оружие и избивать друг друга. Ос-
тавшихся дорезали его воины. В плен брали 
молодых и здоровых, но не для рабского тру-
да, а связывали веревками и посылали завали-
вать рвы возле крепостей своими телами, гна-
ли на стены под кипящую смолу и стрелы. 
Войско оставляло за собой развалины, пепе-
лища, горы трупов, над которыми кружилось 
воронье и сбегались со всех сторон шакалы. 
Многие годы, а в иных местах десятилетия и 
столетия не восстанавливалась цивилизация 
[5, с.37–38]. 

Большое внимание монголы уделяли под-
бору командного состава. Основным требова-
нием при подборе командира служили лич-
ные качества воина, его боевые способности, 
а не происхождение, знатность или выслуга 
лет. Когда Субэдэю исполнилось 25 лет, он 
уже командовал тумэном и, по преданию за 
свою жизнь успешно провел 82 войны и вы-
играл 65 сражений. Чингисхан говорил, что 
он «тех, которые были сведущие и молодцы, 
сделал беками войска; тех, которые были про-
ворны и ловки… сделал табунщиками; несве-
дущих, давши им небольшую плеть, послал в 
пастухи». 

«Нет военачальника храбрее Есутая, – го-
ворил Чингисхан. – Ни у одного военачальни-
ка нет таких качеств, как у него. Он не устает 
от долгих походов. Никогда не чувствует ни 
голода, ни жажды. Но он думает, что его вои-
ны тоже отличаются теми, же качествами. По-
этому он не годится в большие военачальни-
ки. Он должен знать существование голода и 
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жажды и понимать страдания своих подчи-
ненных, он должен беречь силы людей и жи-
вотных». Начальник обязан был заботиться о 
своих подчиненных и быть требовательным. 
Он не имел права напрасно рисковать жизнью 
своих людей. Батый упрекал Субэдэя в том, 
что тот в боях под Будой опоздал навести 
мост: «Ты был виною того, что я потерял Бо-
гадура и 23 воина» [2, с.104, 121, 132]. 

Командный состав монгольской армии 
при Чингисхане формировался на основе 
принципа хорошего понимания нужд и спо-
собностей, рядового воина. 

Билики самого Чингисхана требовали на-
значать начальником лишь такого командира, 
«который сам знает, что такое голод и жажда, 
и судит, поэтому о состоянии других», такого, 
«который в пути идет с расчетом и не допус-
кает, чтобы [его] войско голодало и испыты-
вало жажду, а скот отощал» [2, с.262]. Рост же 
командира в должности зависел от его спо-
собности руководить самой малой тактиче-
ской единицей – десятком. Поэтому «кто мо-
жет так, как это положено, выстроить к бою 
десять человек, достоин того, чтобы ему дали 
тысячу или туман: он сможет выстроить их 
бою», но при этом «каждого эмира десятка, 
который не в состоянии построить к бою сво-
его десятка, мы обвиним вместе с женой и 
детьми, а из его десятка выберем кого-нибудь 
в качестве эмира, и таким же образом мы [по-
ступим с эмирами] сотен и тысяч и эмиром-
темником» [14, с.260]. 

Отдельного учета требуют качества мон-
гольских коней и умение монголов управ-
ляться с ними. Их кони проходили специаль-
ное обучение и тренинги. Вот как описывает 
это Чжао Хун: «Лошадей у них на первом или 
втором году жизни усиленно объезжают в 
степи и обучают. Затем растят в течение трех 
лет и после этого, снова объезжают [их]. Ибо 
первое обучение производится [только] для 
того, чтобы (они) не лягались и не кусались. 
Тысячи и сотни составляют табун, [лошади] 
тихи и не ржут. Сойдя с коня, [татары] не 
привязывают [его]: и так не убежит. Нрав [у 
этих лошадей] очень хороший. В течение дня 
[их] не кормят сеном. Только на ночь отпус-
кают их на пастбище. Пасут их в степи смотря 
по тому, где трава зелена или высохла. На 
рассвете седлают [их] и едут. Никогда не дают 
[им] бобов или зерна всякий раз, когда [тата-
ры] выступают в поход, каждый человек име-
ет несколько лошадей. [Он] едет на них по-
очередно, [сменяя их] каждый день. Поэтому 

лошади не изнуряются» [12, с.68–69]. 
Из сообщений многих источников из-

вестно, что монголы могли проходить в сутки 
более 100 км. Специальных свидетельств о 
физических качествах монгольской лошади в 
современных источниках не имеется, кроме 
общих замечаний об их выносливости. Одна-
ко из кавалерийской практики более поздних 
времен можно получить понятие о физиче-
ской возможности таких дальних переходов. 
Из наиболее приближенных к монгольской 
практике можно взять для примера действия 
северокавказских кочевников, чьи набеги бы-
ли большой проблемой для Российской импе-
рии начала XIX в. В мемуарах генерал-
фельдмаршала Д.А. Милютина, в молодости 
участвовавшего в Кавказской войне, упоми-
нается о специальной тренировке коней у аб-
реков, в результате которой «конь доводится 
до того, что может в летний день вынести 
пробег до 150 верст», причем горцы «пуска-
ются в путь о двуконь» [5, с.308]. Данное опи-
сание боевых приемов кавказских наездников 
Милютин привел в своей записке Военному 
министерству, посвященной анализу боевых 
действий на Кавказе [17, с.196]. 

Информация о том, что кочевники – не-
уловимы, словно ветер, что они могут доволь-
ствоваться только куском сирого мяса и кон-
ской кровью, является широко распростра-
ненным среди европейцев мифом. Порожден 
он сведениями «Истории» Геродота, в кото-
рой отец истории рассказывал, что кочевники-
скифы неуловимы и настичь их невозможно. 
Построенная на основе античной культуры 
средневековая, а позднее и современная евро-
пейские культуры восприняли этот миф как 
непреложную истину». Сведения мусульман-
ских авторов, пытавшихся объяснить для себя 
причины поражения экономически и куль-
турно развитых стран ислама от неведомых 
доселе степных «дикарей», также внесли свою 
лепту в создание образа кочевника своими на-
туралистическими подробностями. Но, если 
посмотреть на положение вещей непредвзято, 
то миф о неуловимости кочевников рушится, 
как замок построенный из песка: у монголов 
существует понятие «негнуудел» – «одна ко-
чевка» – в качестве меры расстояния. Если 
перевести ее в километры, то мы получим 
всего … около 10 километров! Да и такая ме-
ра, как «одрийн газар» – «день пути» – со-
ставляла всего около 60 км. Если двигаться 
верхом налегке. К тому же надо учесть, что 
все перемещения осуществляются только в 
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пределах строго оговоренной территории-
нутука. Поэтому миф о неуловимости кочев-
ников – не более чем миф. Гильом де Рубрук, 
посетивший монгольские кочевья в 1253 г. и 
оставивший очень обстоятельные путевые за-
писки, прямо указал: «они едут так медленно, 
как ходят ягненок или бык» [10, с.15]. 

Таким образом, с вышеизложенного мож-
но сделать следующие выводы: 

1. Облавные охоты и различного рода по-
единки и состязания проводимые монгольсь-
кими войсками, боевая выучка монголов ха-
рактеризовалась как степенью овладения ими 
тактическими приемами в составе подразде-
лений, так и индивидуальной воинской подго-
товкой. 

2. Большое внимание монголы уделяли 

подбору командного состава. Основным тре-
бованием при подборе командира служили 
личные качества воина, его боевые способно-
сти, а не происхождение, знатность или выс-
луга лет. А также на основе принципа хоро-
шего понимания нужд и способностей, рядо-
вого воина. 

3. Высокие боевые качества отдельных 
монгольских воинов стали основой для орга-
низации слаженных действий крупных подра-
зделений. Отличительными свойствами мон-
гольских воинов были настойчивость в до-
стижении цели, внутренняя дисциплиниро-
ванность и умение действовать в составе гру-
ппы. Немалую роль в поддержании дисцип-
лины играла и система наказаний за ее нару-
шение. 
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охот, організації різних поєдинків і змагань, які проводилися монгольськими військами, їх бойо-
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вий вишкіл, оволодіння ними тактичними прийомами як у складі підрозділів, так і в індивідуа-
льній підготовці. Розкривається формування високих бойових якостей окремих воїнів та орга-
нізація злагоджених дій великих підрозділів, а також підтримка дисципліни через жорстоку 
систему покарань за її порушення. 

Ключові слова: бойовий вишкіл, бойові якості воїнів, бойова підготовка, індивідуальна 
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В АРМІЇ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ 1917 РОКУ 
ТА РОЛЬ ПРЕСИ В ЙОГО РОЗРОБЦІ 

 
У статті порушується проблема українізації царської російської армії в завершальний 

період Першої світової війни і створення українських національних військових формувань. Роз-
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Історіографію, яка описує процес україні-
зації в царській російській армії, можна умов-
но розділити на три групи. До першої нале-
жать праці Д. Дорошенка [5], В. Євтимовича 
[6] та інших керівників, учасників національ-
но-визвольних змагань, де аналізуються орга-
нізаційні зусилля для створення українського 
війська, старшинського корпусу, настрої воя-
ків стосовно офіційної військової політики 
Центральної Ради тощо. Друга група об’єднує 
джерела радянської історіографії, її нечислен-
ність зумовлена забороною розробки темати-
ки українізації частин російської армії. Нато-
мість до уваги радянських науковців брався 
лише аспект революціонізації царської армії 
та переходу її частин на бік більшовиків. По-
одинокі згадки про українізацію російської 
армії в 1917 р. у працях П. Голуба [1], І. Кічія 
[7] та деяких інших дослідників не виходили 
за межі офіційної концепції радянської історі-
ографії – розгляду українських військових 
формувань як контрреволюційних. Третя гру-
па включає праці В. Голубка [2], В. Солдатен-
ка [13] та інших, які вийшли за час незалеж-
ності України і розглядали окремі аспекти 

українізації російської армії 1917 р. Проте 
аналіз названих вище наукових розвідок свід-
чить, що процес українізації досі належно не 
висвітлений. Майже зовсім випадає з поля зо-
ру дослідників інформаційно-пропагандистсь-
кий вплив через українську військову пресу 
на вояків і розвиток українського військового 
руху. Стаття має на меті заповнити цю прога-
лину. 

Після лютневої революції 1917 р. у Росії і 
повалення царського самодержавства Петро-
градська рада робітничих і солдатських депу-
татів наказом від 1 березня 1917 р. взяла під 
свій контроль армію. Цим наказом вводились 
солдатські комітети з широкими правами, зо-
крема вони мали право обговорювати накази 
командирів, посади яких стали виборними, а 
офіцери оголошувалися класовими ворогами, 
що головним чином і зруйнувало армію. Ар-
мія перетворювалася на неконтрольовану си-
лу, декларування прав і свобод військовослу-
жбовців поєдналося з мітинговою політикою. 
Єдиноначальство і дисципліну було поруше-
но, однак виникли засади для формування па-
ростків української самосвідомості в надрах 
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російської царської армії. 17 березня 1917 р. 
Національно-патріотична партія Товариства 
українських поступовців, українська соціал-
демократична та соціал-революційна партія 
об’єдналися і створили Центральну Раду. 
Центральна Рада стала основною політичною 
силою, що мала значну підтримку в народу, 
очолила український рух, в тому числі й серед 
вояків. Адже на фронті, що проходив на тери-
торії України, на квітень 1917 р. перебувало, 
за підрахунками сучасних істориків, на Пів-
денно-Західному фронті (Особлива, 7-ма, 8-ма 
і 11-та армії) – 2315 тис. солдатів і офіцерів, а 
з тиловими закладами і установами – 
3265 тис., з яких 1,2 млн. осіб – українці. Ру-
мунський фронт (4-та, 6-та і 9-та армії, а з 
25 червня передислокована 8-ма) нараховував 
1007 тис., а з тиловими частинами – 1500 тис. 
солдатів і офіцерів, 30% з яких були українці. 
Вихідці з України становили близько 65% 
особового складу Чорноморського флоту. 
Тобто із 6798 тис. військовиків діючої росій-
ської армії і 2260 тис., які перебували в запас-
них частинах, українці становили 3,5 млн., що 
становило майже 40% російської армії [8]. 

Зазначені вище реформи не могли не по-
значитися на українському русі в армії і на 
флоті. У березні-квітні 1917 р. у тилових і 
фронтових частинах створюються виборні 
армійські органи – українські військові комі-
тети. Ідея власної державності захоплювала 
вояків, які виявляли бажання воювати за неза-
лежність України [8]. Для пропаганди цієї ідеї 
широко застосовувалося друковане слово. 

Тогочасна російська військова преса під-
порядковувалася штабам, а після лютневого 
перевороту і створення військових організацій 
окремі газети разом із майном перейшли в ру-
ки комітетів, у т. ч. українських. Водночас 
українські військові організації засновували 
свої газети паралельно штабним, спираючись 
на закони Тимчасового уряду про пресу [12, 
с.98]. 

У березні 1917 р. в Києві з ініціативи 
М. Міхновського виникли військові організа-
ції (Тимчасова Військова Рада, Український 
військовий клуб імені гетьмана П. Полуботка, 
Український військовий організаційний комі-
тет), які для поширення ідеї творення націо-
нального війська видали «Вісти з Української 
Військової Ради» (1-ий номер – 22 березня 
1917 р.). Паралельно з формуванням у Києві 
добровольчих полків розпочалася під керів-
ництвом національно свідомих офіцерів укра-
їнізація фронтових військових частин. Проце-

су сприяла прийнята Українським військовим 
клубом відозва до українських вояків, поши-
рена через військову пресу. Головним завдан-
ням товариства клубу було визначено, як пи-
сала «Киевская мысль» 19 березня 1917 року, 
«згуртування всіх вояків-українців до негай-
ної організації національної армії, яко могут-
ньої своєї мілітарної сили, без якої не можна й 
помислити про здобуття повної волі України». 

14 квітня 1917 р. в залі Центральної Ради 
Організаційний військовий комітет скликав 
збори українців – представників деяких війсь-
кових частин з фронту, київської залоги, вій-
ськових організацій, які ухвалили зібрати Вій-
ськовий з’їзд. Так стихійне формування укра-
їнських частин у російській армії вилилося в І-
й Всеукраїнський військовий з’їзд (18–25 тра-
вня 1917 р.), який обрав Український Генера-
льний Військовий Комітет (далі – УГВК) для 
координації всього військового руху та ство-
рення Української армії [16, арк.109], і Всеук-
раїнську Раду Військових Депутатів. Військо-
ві газети 1917 р. відгукнулися низкою матері-
алів про визнання УГВК та його наказів як 
обов’язкових. УГВК, що двічі на місяць зби-
рав статистичні дані про кількість українців у 
військових частинах через військові організа-
ції на місцях, у своїй роботі активно викорис-
товував військову пресу. 

Із травня 1917 р. започатковано науково-
теоретичні військові часописи для українців – 
вояків російської армії. Це були журнали 
«Українська військова справа» та «Вістник 
Українського Військового Генерального комі-
тету», де теоретичні статті про будівництво 
армії доповнював незначний обсяг (10–15%) 
оперативної інформації про події в державі та 
війську. С. Петлюра відзначав важливу роль 
преси на цьому етапі: «…Часописи сприяли 
найдоцільнішій організації збройної держави, 
конструкції управління військами – від вищих 
органів аж до периферії, принципам та мето-
дам військового керівництва» [9, с.45]. 

Незважаючи на заборону О. Керенським 
військових з’їздів, яка аргументувалася мож-
ливим «зниженням боєздатності», 23 червня 
1917 р. таки відбувся ІІ-й Всеукраїнський вій-
ськовий з’їзд. Зачитаний на ньому І-й Універ-
сал, що проголосив автономію України, при-
скорив українізацію у військах. Після прийн-
яття ІІ-го Універсалу, де було закріплено фо-
рмування українського війська під контролем 
Тимчасового Уряду, почався активний процес 
виділення зі складу російської армії українсь-
ких військових частин. Про це розгорнуто і 
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регулярно повідомляли «Український голос», 
«Вільна думка», «Рідний Курінь» та інші вій-
ськові видання. Але, незважаючи на значну 
підтримку армії, Центральна Рада в листопаді 
1917 р. ІІІ-м Універсалом проголосила УНР у 
федеративному зв’язку з Росією. На фронтах 
тривало виділення українських підрозділів зі 
складу російської армії з частиною майна. За-
лежно від кількості українських вояків у тій 
чи іншій частині формувалися кулеметні ко-
манди, гарматні дивізіони, сотні і полки, яким 
давали українські назви. 

Українізація не проходила безболісно, до 
Центральної Ради й Організаційного комітету 
надходили відомості про залякування, арешти 
активних «українізаторів» і навіть про зброй-
не протистояння українізованих і російських 
частин [4; 11; 14]. 

Результатом спільної праці центру і сти-
хійної та частково керованої реорганізації на 
місцях стала українізація 34-го корпусу росій-
ської армії (командувач генерал П. Скоропад-
ський), який було перейменовано в Перший 
Український Корпус (серпень 1917 р.), у вере-
сні з 6-го російського армійського корпусу 
сформовано Другий Січовий Запорозький Ко-
рпус під командуванням генерала Мандрики. 
На початку листопада 1917 р. на основі піхот-
ного Фінляндського полку військовослужбов-
ці створили Гайдамацький курінь під коман-
дуванням сотника Пустовіта. Проте 16 дивізій 
українських військ, які не були вчасно зняті з 
фронту урядом УНР, дорогою в Україну було 
роззброєно московськими комуністами або 
примусово демобілізовано. Частина з них за-
гинула чи була розпорошена в боях. Однією з 
причин цього, на думку авторів статті, були 
грубі прорахунки інформаційно-пропаган-
дистської діяльності, в т. ч. і через військову 
пресу, і, як наслідок, заповнення вакууму по-
тужним інформаційним тиском більшовиць-
кої проросійської преси з одного боку та імпе-
ріалістичної періодики – з іншого, які активно 
фінансувалися і розповсюджувалися. 

Низка українських часописів, адресованих 
воякам-українцям, які перебували в складі ро-
сійської армії, існували на межі виживання. 
До активізації пресової діяльності долучились 
уповноважені (комісари), призначені Центра-
льною Радою в другій половині 1917 р. для 
українізації військових частин російської ар-
мії. Зокрема, до Трапезунда (Туреччина) при-
був М. Свідерський. «29 жовтня – 4 листопада 
1917 р. відбувся в Трапезунді Український 
армійській з’їзд, організатори якого навіть ви-

дали 5 ч(исел) “Вістей Українського Військо-
вого З’їзду Кавказького Фронту”». Зазначено, 
що редагує часопис комітет, куди входили, 
зокрема, Г. Хименко і М. Свідерський. Тут на 
цей час уже існувала досить сильна військова 
українська група, яка з липня 1917 р. видавала 
«Вісті Української Громади у місті Трапезун-
ді» (редактор – сотник Г. Хименко), де друку-
вала новини з полкових, ротних українських 
гуртків Трапезунда. Газета повідомляє про 
один із способів сприяння українізації росій-
ських частин: «На Україні зараз стоїть п’ять 
українських полків, які посилають навчених 
солдат-українців на фронт до українських ко-
рпусів, яких є три» [15]. 

У Ризі з 14 червня 1917 р. при Виконавчій 
Раді українців 12-ї армії виходила газета 
«Український голос» (редактор С. Пилипен-
ко), через яку УГВК, як і через інші військові 
газети, поширив «Звернення до всіх українсь-
ких військових громад як на фронті, так і в 
тилу, а також до гуртків, клубів та інших вій-
ськових організацій» [10], щодо надання ста-
тистичних відомостей про себе (для майбут-
ньої координації їх роботи з боку УГВК) за 
пунктами: кількість членів організації, з них – 
солдатів і офіцерів; статут і протоколи; став-
лення з боку командування та інших коміте-
тів; яку пресу передплачують і хто це фінан-
сує; що робить організація в справі україніза-
ції війська. УГВК також цікавило, чи є серед 
членів організації «думка утворити в тій вій-
ськовій одиниці, де склалася організація, пев-
ну частину з українців, і якщо думка така вже 
здійснилася, то яким шляхом вона проводила-
ся та які труднощі зустріла» Пропонувалося 
«давати делегатам загальноросійських з’їздів 
доручення створювати з дружніми делегата-
ми-українцями спеціальні українські секції і 
домагатися постанов про визнання українсь-
ких національних військових домагань» [3]. 
Фінансувався випуск газети «Український го-
лос» Виконавчою Радою українців 12-ї армії, 
яка видавала газету, та передплатниками. У 
зв’язку з непевним становищем передплата 
проводилася лише на 1, 2 або 3 місяці. Місце 
виходу газети залежало від просування фрон-
ту. Так, із 3 вересня 1917 р. газета «Українсь-
кий голос», виходила у місті Валк Ліфляндсь-
кої губернії. 

Український комітет Румунського фронту 
двічі на тиждень видавав військову газету 
«Україна», виходу якої передували випуск ни-
зки «метеликів» (листівок) «Україна» та рек-
лама у військових газетах інших фронтів, як, 
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наприклад, в «Українському голосі» за 15 ли-
пня 1917 р. Аналіз показав, що будь-якому 
повноцінному і широкомасштабному військо-
вому часопису, зазвичай, передували невеликі 
видання формату А3 або А4 з оперативною 
інформацією, т зв. «метелики» (газети-
листівки, надруковані на одному боці аркуша) 
чи рукописні видання, що потребувало мен-
ших фізичних, матеріальних, фінансових за-
трат і популяризувало український національ-
ний рух у російській армії, а також майбутній 
часопис. Військові газети і журнали стали по-
вноцінним складником інформаційно-
пропагандистського забезпечення фронту [12, 
с.102]. 

Стихійність українізації, зважаючи на її 
невідворотність і масштаби, командування 
російської армії намагалося окреслити межа-
ми, з чим доводилося рахуватися. Газета 
«Український Голос» за 12 вересня 1917 р. за-
значала: «Щоб не зашкодити загальним бойо-
вим обставинам, українізація проводиться у 
тісній згоді з вищою військовою владою по 
виробленому плану». 

Організатори процесу українізації, офіце-
ри російської армії – українці за походжен-
ням, активно використовували військову пре-
су як засіб для просування серед своїх підлег-
лих ідеї створення українського війська. У 
військових часописах 1917 р. закладалися ка-
дри майбутнього інформаційно-пропагандист-
ського забезпечення Армії УНР. Наприклад, 
голова корпусної Ради 21-го українізованого 
корпусу капітан П. Мазюкевич у 1917 р. дру-
кувався в «Українському Голосі», у 1919 р. – 
був редактором газети «Дзвін», яку видавало 
Інформаційне Бюро Армії УНР. Петлюра С. 
підкреслював важливе значення офіцерів у 
творенні українського війська, зокрема, зо-
бов’язував командирів виховувати підлеглих 
у національно-патріотичному дусі, активно 
використовуючи військову пресу: «Кожен 
старшина повинен дбати, аби козаки, які під 
його керуванням, були освідомлені про зага-
льні українські справи, про національне життя 

та політичне становище, історію та географію 
рідної України та про великих українських ді-
ячів… дбати, щоб обов’язково були часописи 
чи книжки на рідній мові…» [16, арк.109].  

Українське питання розроблялося також в 
україномовних додатках до російських війсь-
кових газет. Згодом такі додатки ставали са-
мостійними виданнями. Всі етапи цього про-
цесу можна відстежити на прикладі газети 
Української громади вояків Одеського гарні-
зону «Салдатська думка», що почала видава-
тися з серпня 1917 р. як додаток до російської 
газети «Солдатская мысль». Із 6 вересня 
1917 р. ця газета стала органом Одеської 
Української Військової Ради і змінила назву 
на «Рідний Курінь» [4], що відіграла важливу 
роль для поширення української ідеї в цьому 
регіоні. 

Українізація 1917 р. охопила всі існуючі 
на той час роди військ. Фронтові газети повід-
омляли про бажання військових створити на-
ціональні підрозділи і виділитися з російсько-
го війська. Зокрема, 18 листопада 1917 р. в 
Одесі відбувся з’їзд моряків-українців, і 13 
кораблів, що стояли на одеському рейді, та 
морський батальйон ухвалили підтримати 
Центральну Раду. Частина моряків із Чорного 
та Балтійського морів прибула до Києва для 
охорони Української Центральної Ради. Та-
кож оголосили себе українськими Севасто-
польський військовий телеграф, Одеська 
школа авіації, Київська школа прапорщиків та 
багато інших військових установ. Інформацію 
про ці події оприлюднили військові часописи 
[12, с.138–147]. 

Таким чином, процес українізації військо-
вих формувань набрав широкого поширення в 
царській російській армії, а українська націо-
нальна військова преса, що виникла майже 
одночасно з українськими військовими фор-
муваннями стала каталізатором цього проце-
су. Однак Українська Центральна Рада не 
змогла правильно розпорядитися збройною 
силою, яка була готова стати на захист украї-
нської державності. 
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У статті розглядається діяльність НКВС по захисту державних секретів у Червоній 

армії та радянському оборонно-промисловому комплексі. Дослідження певних аспектів якої 
дають змогу пізнати складну систему забезпечення інформаційної безпеки, виявити прита-
манні їй історичні закономірності, основні взаємозв’язки та пріоритети. Стаття побудована 
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Україна і донині залишається значним 
спадкоємцем радянської системи охорони 
державних секретів, тому автор поставив за 
мету дослідити певні історичні аспекти її фо-
рмування. Наукові підходи щодо дослідження 
історії охорони державних секретів дають 
можливість пізнати складну систему забезпе-
чення інформаційної безпеки, виявити прита-
манні їй історичні закономірності, основні 
взаємозв’язки та пріоритети. 

У більшості держав основними продуцен-
тами секретів є військові формування та обо-
ронна промисловість. Тому автор в цій праці 
розглянув діяльність органів Народного комі-
саріату внутрішніх справ (далі – НКВС) по за-
хисту державних секретів у Червоної армії та 
на флоті, а також – в оборонній промисловості 
у період з 10 липня 1934 р., тобто від дати 

створення НКВС і до кінця 1936 р. 
Загальні аспекти охорони державних сек-

ретів, у т. ч. і військових формуваннях у за-
значений період побіжно були дослідженні у 
колективній праці українських дослідників 
«Нарис історії охорони державної таємниці в 
Україні» [1]. Питання становлення та розвит-
ку кримінально-правової охорони державної 
таємниці в Україні розглянуті в іншій колек-
тивній монографії українських дослідників 
[2]. Слід також згадати праця Ю. Шаповала та 
В. Золотарьова «Всеволод Балицький. Особа, 
час, оточення», в якій автори, спираючись на 
архівні документи, відтворили роль ОДПУ-
НКВС в Україні в 20–30-ті рр. минулого сто-
річчя [3]. Діяльність особливих відділів, під-
розділів Всеросійської надзвичайної комісії – 
Об’єднаного державного політичного управ-
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ління – Народного комісаріату внутрішніх 
справ (далі – ВНК-ОДПУ-НКВС), відповіда-
льних за контррозвідувальне забезпечення та 
захист секретів у військових формуваннях, 
досліджували вітчизняний історик О. Божко 
[4] та російський – А. Бондаренко [5]. 

Питання діяльності радянського оборон-
но-промислового комплексу розглянуто у 
працях російських істориків А. Соколова «От 
военпрома к ВПК: советская военная промы-
шленность. 1917 – июнь 1941 гг.» [6] та 
М. Сімонова «Военно-промышленный ком-
плекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы эко-
номического роста, структура, организация 
производства и управление» [7]. Автори цих 
праць не обійшли (хоча побіжно) питання ре-
жиму секретності в оборонній промисловості. 

Цінною джерельною базою для дослі-
дження історії радянських спецслужб є збір-
ники документів, довідники. Серед них слід 
назвати довідник підготовлений М. Петровим 
та О. Кокуріним «Лубянка. Органы ВЧК-
ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–
1991. Справочник» [8]. 

Основним джерелом для написання цієї 
статті є документи Галузевого державного ар-
хіву СБ України (далі – ГДА СБ України). На 
жаль, досліджуваний період у фондах ГДА 
СБ України представлено фрагментарно. 

Постановою Центрального Виконавчого 
Комітету (далі – ЦВК) СРСР від 10 липня 
1934 р. Об’єднане державне політичне управ-
ління як самостійний державний орган було 
ліквідовано і на його базі створене Головне 
управління державної безпеки (далі – ГУДБ), 
яке ввійшло до складу НКВС СРСР, створе-
ного цією ж постановою.  

В Україні НКВС з’явився відповідно до 
постанови Всеукраїнського Центрального Ви-
конавчого Комітету (далі – ВУЦВК) від 11 
липня 1934 р. Останніми наказами ДПУ УСРР 
№394/54 та №394/55 від 11 липня 1934 р. [9, 
арк.68–70зв.] було оголошено про призначен-
ня наркомом внутрішніх справ СРСР Г. Яго-
ди, його заступниками Я. Агранова і Г. Про-
коф’єва, а наркомом внутрішніх справ УСРР і 
його заступниками відповідно – В. Балицько-
го та З. Кацнельсона (він же куратор Спеціа-
льного відділу – Спецвідділу). Того ж числа 
з’явився і перший наказ НКВС УСРР за №1, в 
якому колишній голова ДПУ УСРР В. Бали-
цький заявив, що приступив до виконання 
обов’язків наркома внутрішніх справ УСРР [9, 
с.107].  

У ГУДБ захист секретної інформації вхо-

див до функціональних обов’язків Особливо-
го (до якого входив контррозвідувальний від-
діл), Економічного та Спеціального (секретно-
шифрувального) відділів. У складі союзних 
республіканських НКВС були організовані 
управління державної безпеки (далі – УДБ). 
Особливий відділ ГУДБ НКВС СРСР очолив 
М. Гай (255 осіб за штатом); Економічний 
відділ – Л. Миронов (225 осіб за штатом); 
Спецвідділ – Г. Бокий (100 осіб за штатом) [8, 
с.59–60]. 

Загалом за штатами центрального апарату 
ГУДБ НКВС СРСР значилося 1410 осіб. Ро-
ботою ГУДБ керував особисто нарком Г. Яго-
да. Формально в цей період посади начальни-
ка ГУДБ не існувало, але фактично апарат де-
ржбезпеки очолював перший заступник нар-
кома Я. Агранов. 

УДБ НКВС УСРР складалося з таких від-
ділів: Оперативний (начальник – П. Шостак-
Соколов), Економічний (С. Мазо), Секретно-
політичний (Б. Козельский), Особливий (М. 
Александровський), Іноземний (В. Карелін), 
Транспортний (С. Цикліс), Обліково-статис-
тичний (М. Букшпан), Спеціальний (М. Пет-
ров) [3, с.234–235]. Роботою УДБ НКВС 
УСРР керував В. Балицький. 

10 липня1934 р. ЦВК СРСР прийняв по-
ложення «Про розгляд справ про злочини, що 
розслідуються Народним комісаріатом внут-
рішніх справ та його місцевими органами». 
При судах були створені «колегії для спецсп-
рав». Військова колегія Верховного Суду 
СРСР та військові трибунали округів отрима-
ли право розглядати справи про зраду Батькі-
вщини, шпигунство, терор, диверсії, вчинені 
не лише військовослужбовцем, а будь-яким 
громадянином СРСР. У листопаді того ж року 
при НКВС були створені Особливі наради з 
правом ув’язнювати в концтабір спочатку на 
5, потім на 10 років, а пізніше і засуджувати 
до розстрілу [2, с.37–38]. 

20 липня 1934 р. ВУЦВК і Раднарком 
УСРР прийняли постанову про доповнення 
Кримінального кодексу УСРР статтями про 
зраду Батьківщини відповідно до постанови 
ЦВК СРСР від 8 червня 1934 р. «Про допов-
нення Положення про злочини державні 
(контрреволюційні та особливо небезпечні 
для Союзу РСР злочини проти порядку управ-
ління) статтями про зраду Батьківщині» [10].  

У липні 1934 р. ЦК ВКП(б) видав поста-
нову про необхідність підвищення пильності 
на військових заводах, яке мало перетворити 
їх на «більшовицькі фортеці оборони» [6, 
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с.361]. Перевірка стану справ з найму і звіль-
нення робітників, порядку видачі перепусток і 
охорони заводів, вказувалося у зверненні, роз-
крила «…цілком нетерпиме становище: на за-
води міг вільно проникнути кожен бажаючий. 
Незважаючи на велику кількість людей, по-
ставлених на зовнішню і внутрішню охорону, 
справжньої серйозної охорони на заводах не 
було. Між зовнішньою і внутрішньою (віль-
нонайманою охороною) – «ніякого зв’язку і 
спільної роботи, вільнонаймана охорона вер-
бувалася, головним чином з інвалідів і людей 
похилого віку, погано озброєна, на постах 
спить, статуту не знає, стройову службу не 
проходить». Це, як говорилося у зверненні, 
«призводить до того, що на військові заводи 
можуть вільно проникати і проникають в яко-
сті робітників і службовців або відвідувачів 
агенти і шпигуни ворожих капіталістичних 
країн для того, щоб вести шкідницьку роботу і 
підірвати наші заводи у разі війни». Зазнача-
лося на розкриття на ряді підприємств шпи-
гунських організацій, що ніби-то свідчило про 
те, що «господарські та партійні керівники за-
водів страждали нетерпимою безпечністю та 
відсутністю пильності і не зрозуміли досі, що 
небезпека війни є абсолютно реальна річ і пе-
рший удар буде спрямовано на наші військові 
заводи». 

Але необхідно, зазначалося у зверненні, 
домогтися такого положення, щоб «кожен ро-
бітник і службовець не позіхав, а пильнував і 
стежив» а «партійні працівники повинні 
роз’яснювати масам, працюючим на заводах, 
яка небезпека нам загрожує, якщо не бути пи-
льними». 

На підставі звернення та відповідного рі-
шення парторганів на 68 військових заводах 
для початку встановлювався особливий поря-
док найму та звільнення робітників і службо-
вців, видачі перепусток і організації охорони.  

Після створення НКВС контроль над вій-
ськовими заводами посилився. НКВС сам ви-
ступав замовником військової продукції (при-
кордонні, внутрішні війська і служби). На всіх 
кадрових військових заводах, у конструктор-
ських бюро і науково-дослідних інститутах 
спеціальні частини НКВС несли зовнішню 
охорону, а перші відділи виконували режим-
но-секретні функції, пов’язані з охороною 
державних секретів [6, с.362].  

13 липня 1934 р. відповідно до наказу 
НКВС СРСР №001 особливі відділи і відді-
лення ОДПУ при з’єднаннях і частинах РСЧА 
і РСЧФ були перейменовані в особливі відді-

ли і відділення ГУДБ НКВС СРСР з безпосе-
реднім підпорядкуванням особливим відділам 
військових округів і особливим відділам УДБ 
регіональних управлінь НКВС [5, с.195]. 

Восени 1934 р., реагуючи на липневе зве-
рнення ЦК ВКП(б) та відповідні вказівки 
НКВС СРСР, Особливий відділ УДБ НКВС 
УСРР та Українського військового округу 
23 жовтня надіслав на місця циркуляр 
№92943 «Про роботу німецької розвідки на 
військових заводах і підприємствах оборонно-
го значення», в якому зазначалося, що дані 
останнього року свідчать про значне посилен-
ня роботи німців з розширення агентурної ме-
режі із радянських громадян на підприємствах 
військової промисловості.  

… Із матеріалів агентурної довідки «Ве-
дущая ось» видно широке розгортання з вій-
ськового шпіонажу (особливо в авіації) з боку 
створеного в 1934 р. спеціального розвідува-
льного бюро при Міністерстві авіації. Німець-
ка розвідка на цьому напрямку намагається 
охопити, зокрема, Київ, Одесу.  

Також відомо, що німецька військово-
морська розвідка інтенсивно прагне до ство-
рення резидентур в основних портах СРСР, 
ставлячи своїм завданням охоплення, в першу 
чергу, військових підприємств і берегової 
оборони. Наявні документи показують, що 
розвідка противника цікавиться, в першу чер-
гу, отриманням планів великих військових за-
водів з наведенням вразливих пунктів з диве-
рсійної точки зору» [11, арк.76–79].  

Циркуляр пропонував: 
«1. Взяти на облік всіх німців – радянсь-

ких громадян, які працюють на військових за-
водах і підприємствах оборонного значення, 
та інших осіб, що працюють у військовій 
промисловості та мають ті чи інші зв’язки з 
об’єктами розробок щодо німецького шпіо-
нажу, німецькими консульствами і німецько-
підданими; слід мати на увазі, що це найбільш 
підходящий контингент для вербування з боку 
німецької розвідки. 

2. Приступити до систематичного агенту-
рного висвітлення зазначеного контингенту 
осіб. 

3. Приступити до створення агентури з 
кола даної категорій осіб, що працюють у вій-
ськовій промисловості, які в змозі забезпечити 
нам виявлення і перевірку розвідувальних ін-
тересів противника до цих об’єктів і бути 
включеними в діючі лінії розвідки». 

Із наказу НКВС УСРР від 19 листопада 
1934 р. №518 можемо дізнатися як зберігали 
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державну таємницю в УДБ НКВС УСРР. У 
цьому наказі зазначалося, що «за ініціативою 
комітету комсомолу НКВС УСРР бригада 
«Легкої кавалерії» перевірила в ніч на 30 жов-
тня порядок зберігання секретних документів 
у кімнатах, столах і шафах співробітників 
…УДБ. Перевіркою встановлено, що співро-
бітники УДБ неприпустимо безпечно став-
ляться до зберігання справ, листування та ін-
ших секретних матеріалів у своїх робочих кі-
мнатах, зберігаючи їх у відкритих шухлядах, 
шафах та на підвіконнях…» [9, с.180].  

Винуватцям оголосили догани. Слід за-
значити, що сама перевірка режиму секретно-
сті комсомольським активом, а саме так зва-
ною «легкою кавалерію», також здається його 
порушенням. Таких документів, що свідчать 
про безлад у сфері забезпечення режиму сек-
ретності в органах ОДПУ-НКВС, в архівних 
справах не бракує. Про це згадували і самі че-
кісти, так, за свідченням О. Мінаєва-Циканов-
ського, секретаріат Єжова працював так без-
ладно, що потрібний документ доводилося 
шукати цілий день, а інколи його зовсім не 
знаходили [12, с.194]. 

З іншого наказу НКВС УСРР від 29 лис-
топаду 1934 р. № 581 дізнаємося, що україн-
ські чекісти у 34-му році вважали «особливо 
важливими секретними документами» [9, 
с.187]. У ньому йдеться про подію, що трапи-
лася в пасажирському потязі 29 жовтня 
1934 р. на перегоні між станціями Лозова – 
Синельникове, коли в інженера Укргеолого-
Гидро-Геодезичного тресту Подгаєцького ви-
крали валізу, в якій знаходились «… особо 
важные секретные документы по изысканиям 
глины для выработки огнеупорного кирпича. 
… в поселке Лозовая на базаре был задержан 
поездной вор Корнеев, который изобличен в 
указанной краже и по его указанию обнару-
жены все похищенные документы» [9, с.187]. 

На початку 1935 р. наказом НКВС СРСР 
№004 на виконання постанови ЦК ВКП(б) від 
11 липня 1934 р. були затверджені «категорії 
осіб, яким заборонено працювати на 68 особ-
ливо режимних заводах» [13, с.147]. Цілі кате-
горії населення, які потрапили до числа «со-
циально-чуждых и контрреволюционных эле-
ментов» піддавалися різним видам дискримі-
нації. На особливо важливих об’єктах проми-
словості і транспорту вводився інститут помі-
чників директорів оборонних об’єктів з найму 
і звільнення робочої сили. На ці посади при-
значалися співробітники НКВС. 

Іншим наказом НКВС СРСР №00286 того 

ж року було затверджено «Порядок виконан-
ня органами НКВС запитів щодо спецпереві-
рки осіб, що працюють або поступають на ро-
боту на 68 особливо режимних заводи» 
[13,с.147]. Чомусь вважалось, що кількість та-
ких підприємств буде незмінною. Потім після 
1935 р. ця цифра постійно збільшувалась. Так, 
станом на листопад 1936 р. кількість таких 
підприємств було сто сімнадцять [14, с.65]. 

Приблизно через рік після утворення 
НКВС СРСР були реорганізовані особливі 
відділи ГУДБ. Такі зміни були викликані на-
самперед розукрупненням військових округів; 
зокрема, на місці розформованого наказом 
Наркомату оборони (далі – НКО) СРСР від 
17 травня 1935 р. №079 Українського військо-
вого округу утворили Київський і Харківсь-
кий військові округи [4, с.291].  

У зв’язку з цим наказом НКВС СРСР від 
10 червня 1935 р. №00216 були сформовані 
єдині апарати: Особливий відділ ГУДБ НКВС 
по Харківському військовому округу – Особ-
ливий відділ УДБ по Харківській області та 
Особливий відділ ГУДБ НКВС по Київському 
військовому округу – Особливий відділ УДБ 
НКВС УРСР. Керівниками особливих відділів 
нових військових округів призначалися за су-
місництвом начальники тих управлінь НКВС, 
на території яких знаходився штаб округу [4, 
с.291]. Відповідно до цього ж наказу особливі 
відділи й особливі відділення при з’єднаннях і 
частинах збройних сил увійшли в безпосеред-
нє підпорядкування особливим відділам вій-
ськових округів і особливим відділам УДБ ре-
спубліканських (обласних) управлінь НКВС 
за територіальною ознакою. 

Отже, фактично було скасовано наказ 
ОДПУ від 21 листопада 1930 р. про взаємо-
відносини особливих відділів округів з особ-
ливими відділами Повноважних представни-
ків ОДПУ. Військове командування через 
особливі відділи округів знову могло здійс-
нювати деякий, хоча й непрямий, вплив на 
військову контррозвідку. 

У розділенні Українського військового 
округу виразно відчувалось відлуння горезві-
сної справи «Вісна», коли було завдано міц-
ного удару по «українських військових», як їх 
тоді називали. Так, станом на 1 липня 1935 р. 
у штатах центрального і регіонального апара-
ту ГУДБ-УДБ НКВС СРСР нараховувалося 
біля 25 тис. співробітників, з яких вищу освіту 
мали 1,5%, а початкову або неповну початко-
ву – понад 75% [15, с.239], що відображено в 
тогочасних документах. Навіть циркулярні 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 1(11) / 2014 26 

листи та орієнтування, документи високого 
рівня, часто мають неоковирний стиль викла-
дення, у реченні, де можна обійтись умовно 
кажучи шістьма словами, використовується 
двадцять. Якщо порівняти дані про освітній 
рівень співробітників особливих відділів ВНК 
станом на 1921 р., які наведені А. Здановичем, 
можна зазначити, що рівень освіти чекістів к 
1935 р. не покращився [16, с.198].  

3 липня 1935 р. наказом НКВС СРСР 
№00223 затверджено Положення про центра-
лізований облік агентів та інформаторів 
(«осведомителей»). Положення вводило дві 
категорії таємних співробітників, а також ре-
зидентів – таємних і штатних, яким передава-
лись групи «осведомителей». Агенти і «осве-
домители» розподілялись на категорії: «цін-
них», «задовільних», малоцінних [13, арк.35–
42]. 

Цей наказ був направлений на місця ра-
зом із «Закритим листом» Г. Ягоди від 3 лип-
ня 1935 р. за №002 з грифом секретності 
«строго секретно», який мав застосування у 
партійному діловодстві ВКП(б). Обліковий 
номер також належав швидше за все партій-
ному діловодству.  

Ягода Г. закликав чекістів поліпшити аге-
нтурну роботу, «…надо, чтобы чекистская 
мысль живо работала, не застывала, чтобы 
методы работы сделать настолько утончен-
ными, дабы враг не мог ускользнуть от наше-
го внимания. Только при этом условии мы 
выполним требование ЦК ВКП(б) – «сделать 
наши удары более меткими и организованны-
ми» [13, арк.43–47]. 

Так чекісти й робили, пильнуючи майже 
за кожним. Так, наприклад, у наказі НКВС 
УРСР від 19 липня 1936 р. №288 зазначалось, 
що «помічник начальника прикордонної за-
стави Кам’янець-Подільского (23-го) прикор-
донного загону лейтенант Зиков прибув на 
відпочинок у військовий санаторій ім. Фрунзе, 
де у присутності сторонніх осіб вів розмови з 
службових питань, приводячи відверто вига-
дані факти з діяльності прикордонної охоро-
ни. Подібні факти можуть розкривати окремі 
моменти у службі з охорони кордону, розго-
лошення яких неприпустимо. Лейтенанта Зи-
кова, за балакучість і розголошення таємних 
відомостей, – арештувати на 10 діб та попере-
дити, що надалі, в аналогічному випадку він 
буде відданий під суд» [17, арк.6]. 

Так «відверто вигадані факти» перетвори-
лись у розголошення таємниці, а перший і, 
можливо, останній у житті відпочинок лейте-

нанта у санаторії – у перебування під ареш-
том. 

У середині 30-х років здійснювалось по-
силення прикордонного режиму. 17 липня 
1935 р. постановою ЦВК і РНК СРСР 
№12/1487 «Про в’їзд та проживання в прико-
рдонних смугах» встановлювалися дозвільний 
порядок перебування в цих смугах і покаран-
ня за його порушення у вигляді утримання у 
виправних таборах від 1 до 3 років [18]. Орга-
нізація і контроль за додержанням прикор-
донного режиму покладався звичайно на 
НКВС. 

У розвиток зазначеної постанови НКВС 
СРСР від 29 вересня 1935 р. наказом №00365 
ввів у дію «Правила в’їзду та проживання в 
прикордонній смузі та прикордонних заборо-
нених зонах СРСР» та «Інструкцію із застосу-
вання правил в’їзду і тимчасового проживан-
ня у прикордонних заборонених зонах СРСР» 
[13, арк.130–141]. Звичайно відреагувало і 
НКВС УСРР відповідним наказом від 7 січня 
1936 р. №001 [19, арк.1].  

Постановою РНК СРСР від 21 липня 
1935 р. №1517 було посилено контроль за ви-
готовленням печаток і штампів та користу-
вання ними. Контроль покладався на НКВС 
[20]. До 13 жовтня 1935 р. Спецвідділ НКВС 
СРСР підготував відповідний циркуляр за 
№351378 «Щодо порядку здійснення дозвіль-
ної системи відносно поліграфічних и штем-
пельно-граверних підприємств, розмножува-
льних апаратів, печаток і штампів» [21, 
арк.67зв.]. 

26 жовтня того ж року наказом НКВС 
СРСР №00398 так звані «іноземні столи» були 
передані із підпорядкування місцевих викон-
комів до НКВС, де були створені Відділи віз і 
реєстрації [13, арк.150–179]. Цим же наказом 
була затверджена «Інструкція з обліку та ре-
єстрації іноземців, виїзду за кордон та в’їзду в 
СРСР радянських громадян, виходу з радян-
ського громадянства і вступу до нього». 

26 січня 1936 р. НКВС СРСР видав наказ 
№011, яким були затверджені «Правила пере-
бування і пересування іноземних туристів на 
території Союзу РСР». Контроль за іноземця-
ми в котре посилився [22, арк.5–6]. 

НКВС УСРР у 1936 р. певну увагу приді-
ляло й охороні відомчих секретів. Почали з 
УДБ НКВС, пам’ятаючи про «легку кавале-
рію» комсомольців УДБ. 

У ніч з 26 на 27 лютого за вказівкою 
В. Балицького була проведена раптова переві-
рка секретних і оперативних документів у 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 1(11) / 2014 27 

відділах УДБ НКВС УСРР. За підсумками 
якої 5 серпня було видано наказ №0047, в 
якому зазначалося, що «… перевірка виявила 
цілком нетерпиме «нечекистское» відношення 
низки співробітників до питань найелемента-
рнішої конспірації, злочинно-недбалого від-
ношення до зберігання довірених ним, важли-
віших оперативних матеріалів, пряме пору-
шення наказів щодо порядку зберігання сек-
ретних матеріалів. У кімнатах співробітників 
були знайдені незачинені шафи, шухлядки 
столів і вогнетривкі сейфи, у яких зберігались 
найважливіші оперативні документи. Цілком 
таємні документи були залишені також на 
столах, підвіконнях. Ключі від столів і шаф 
були розкидані, деякі навіть знаходились в 
чорнильних приборах тощо» [19, арк.12–13]. 

Здається листопадовий рейд «легкої кава-
лерії» 1934 р. нічого не змінив. 29 співробіт-
ників УДБ НКВС УСРР отримали різного 
ступеня покарання від «поставити на вид» до 
арешту на 5 діб за принципом, чим нижча по-
сада тим більше покарання. Переглядаючи 
перелік «покараних», видно, що у наступні 
два-три роки більшість з них, у тому числі і 
той, хто підписав наказ, «виявляться» шпигу-
нами різного штибу і будуть розстріляні або 
помруть у тюрмах та виправних таборах. От 
тобі і «злочинно-недбале» ставлення до збері-
гання секретних документів.  

Навесні та влітку 1936 р. українське 
НКВС провело низку перевірок режиму сек-
ретності в державних установах. Підсумки 
перевірки окремих з них були викладені в 
циркулярі НКВС УСРР від 5 квітня 1936 р. 
№177963 «Про порушення порядку допуску 
до секретно-мобілізаційного листування спів-
робітників Наркомату юстиції та Прокуратури 
УСРР» [23, арк.23]. У циркулярі зазначалося, 
що в цих установах «…допуск надавався ус-
ним порядком без оформлення встановленим 
порядком за розпорядженнями керівництва 
обласних судів, прокурорів без санкції 
НКВС». 

У квітні 1936 р. співробітники Спецвідді-
лу УДБ НКВС УСРР провели обстеження 
«спеціальної і шифрувальної роботи» в окру-
жних відділах прикордонних округів (Ново-
град-Волинському, Проскурівському, Кам’я-
нець-Подільському, Могильов-Подільському) 
та у відповідних прикордонних загонах 
НКВС. За підсумками перевірки 10 червня 
1936 р. було видано наказ НКВС УСРР за 
№00137 «Про підсумки обстеження спецши-
фрроботи в прикордонних округах України» 

[19, арк.55–56]. У наказі, зокрема зазначалося, 
що «… секретно-шифрувальна робота в цих 
округах і прикордонних загонах знаходиться в 
відверто незадовільному стані, особливо до-
пускна робота та секретне діловодство… ні-
куди негідне обслуговування секретно-мобі-
лізаційних частин і допуск осіб до секретної 
та мобілізаційної роботи без ретельної спец-
перевірки створює широкі можливості з про-
никнення до секретно-мобілізаційних частин 
радянських, партійних і господарських органі-
зацій шпигунів і ворогів». 

У липні 1936 р. Спецвідділ УДБ НКВС 
УСРР провів також перевірки у Коростенсь-
кому і Олевському окружних відділах НКВС з 
майже з такими ж висновками [23, арк.6]. 

У період підготовки процесу «Антирадян-
ського об’єднаного троцькістсько-зінов’ївсь-
кого центру» Г. Ягода видав наказ від 15 лип-
ня 1936 р. за №00240, де закликав до пильнос-
ті, (далі мовою оригіналу) «…горение и стра-
стность в борьбе с врагами партии и советско-
го государства, неусыпная бдительность, ве-
личайшая организованность и железная на-
стойчивость – вот качества революционера-
бойца, примеры которые нам повседневно да-
ет в своей работе вождь народов тов. Сталин» 
[22, арк.50–55]. Це Ягоді не допомогло. 26 ве-
ресня 1936 р. Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило 
рішення про його звільнення від обов’язків 
наркома внутрішніх справ СРСР і призначило 
на цю посаду М. Єжова. 

На початку 1936 р. градус шпигуноманії 
посилився і щодо політичної еміграції в 
СРСР, яка була, зазвичай, комунистічною та 
прорадянською або лівою. В НКВС вирішили, 
що «… протягом останнього часу посилилась 
діяльність іноземних розвідок і поліційних ор-
ганів по перекиданню в СРСР агентури під 
виглядом політемігрантів» і 10 березня 1936 р. 
видало наказ №0093 «Щодо агентурного об-
ліку політеміграції та очищення її від підозрі-
лого елементу» [22, арк.32–33]. Цей наказ зо-
бов’язував «у місячний термін обліковувати 
всіх політемігрантів, починаючи з 1920 р. не-
залежно від громадянства і партналежності». 
На кожного політемігранта заводилась спра-
ва-формуляр. Особливому відділу ГУДБ 
НКВС доручалося в централізованому поряд-
ку вести облік усіх політичних емігрантів. 
Уже до 15 квітня необхідно було скласти пе-
реліки політемігрантів, яких треба було відсо-
ртувати на 3 групи: «… а) тих, що підлягають 
арешту і суду на підставі наявних агентурних 
та інших матеріалів; б) тих, що підлягають 
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видворенню за межі СРСР як ворожо налаш-
товані і підозрілі щодо шпигунства, партпро-
вокацій та інших злочинів; в) тих, що підля-
гають залишенню в СРСР, як такі, що заслу-
говують повної довіри». 

Життя пізніше довело, що найбільше «по-
щастило» тим, хто потрапив до другої групи. 
Третя група у значній кількості з плином часу 
була переведена у першу групу. Щодо долі 
політемігрантів у СРСР існує невелика кіль-
кість мемуарів і наукових праць, серед яких, 
зокрема можна згадати мемуари Роберта Ро-
бінсона [24] та працю В. Роговина [25]. 

Також не пощастило есперантистам та фі-
лателістам, яких запідозрили у великій схиль-
ності до шпигунства, оскільки вони мабуть 
знали латинські літери, та стали їх арештову-
вати. 

Під підозру потрапили також колишні 
агенти Іноземного відділу, особливих відділів, 
Розвідувального управління. Прикордонним 
УНКВС доручалося скласти переліки колиш-
ніх агентів, «заподозренных в двурушничест-
ве и предательстве, с целью их последующого 
выдворения из погранполос. Впредь задержи-
ваемых нарушителей, называемых себя поли-
тэмигрантами, рассматривать как обычных 
перебежчиков, арестовывать их и вести следс-
твие» [22, арк.32–33]. 

28 листопада 1936 р. наказом НКВС 
№00383 Економічний відділ було ліквідовано. 
Особливий відділ ГУДБ НКВС СРСР було 
розділено на два: частину відділу, який обслу-
говував РСЧА, виділено в самостійний відділ, 
зберігши за ним назву Особливого відділу. Із 
контррозвідувальної частини Особливого від-
ділу і розформованого апарату Економічного 
відділу було створено новий Контррозвідува-
льний відділ (далі – КРВ) [26, арк.96]. Обидва 
підрозділи, як і Спецвідділ увійшли до знову 
створеного тим же наказом ГУДБ. Також у 
ГУДБ увійшли: секретно-політичній, інозем-
ний, тюремний, обліково-реєстраційний відді-
ли, відділи транспорту і зв’язку, охорони. На-
чальником КРВ назначено комісара держбез-
пеки 2-го рангу Л. Миронова, начальником 
Особливого відділу – комісара держбезпеки 2-
го рангу І. Леплевського; начальником Спец-
відділу залишався Г. Бокий. 

Відповідні зміни відбулись і в УДБ НКВС 
УСРР. КРВ очолив ст. майор держбезпеки 
М. Александровський, Особливий відділ – ст. 
майор держбезпеки І. Купчик [3, с.281–282]. 

На роботу особливих відділів в Україні 
впливала особиста дружба В. Балицького з 

командувачем Київського військового округу 
Й. Якіром, з яким приятелював і М. Алексан-
дровський [27, с.200]. Тому «особісти» пра-
цювали так, аби не псувати відносини з війсь-
ковим командуванням. 

5 грудня того ж року наказом НКВС 
СРСР №00411 з метою конспірації всі вище-
названі відділи ГУДБ отримали номери, яки-
ми були зобов’язані користуватись, так КРВ 
став 3-м відділом, Особливий відділ – 5-м від-
ділом, Спецвідділ – 9-м відділом. Керівництво 
відділами залишилося без змін [26, арк.99]. 

8 грудня 1936 р. був створений Наркомат 
оборонної промисловості (далі – НКОП) на 
чолі з М. Рухімовичем [6, с.280]. Наприкінці 
1936 р. загальна чисельність апарату НКВС на 
підприємствах оборонного значення нарахо-
вувала понад 40 тис. осіб. Утримання його, 
включно із забезпеченням казармами, варто-
вими та іншими приміщеннями покладалося 
на відповідні відомства та директорів. 

Відповідно до «Положення про охорону 
та перепускний режим на охороняємих части-
нами НКВС СРСР підприємствах», команди-
ру частини НКВС, що охороняла підприємст-
во, з питань несення служби охорони та бойо-
вої підготовки були підпорядковані всі інші 
види охорони підприємства (воєнізована по-
жежна охорона, вільнонаймана охорона), а та-
кож бюро перепусток. «Положення» зо-
бов’язувало дирекцію підприємства до того, 
щоб виробнича територія була обнесена пар-
канами висотою 2,5–3 метри, посиленими по 
верху кількома низками колючого дроту [7, 
с.98]. 

НКВС, окрім функції фізичної охорони та 
забезпечення охорони державних секретів на 
підприємствах НКОП (та й в інших відом-
ствах) виконував слідчі, ревізійні, фінансові, 
політико-ідеологічні функції. Працівники 
ГУДБ НКВС здійснювали систематичні пере-
вірки фінансової та господарської діяльності 
підприємств, що мали оборонне замовлення, 
стан обладнання, якість продукції тощо, а та-
кож дублювали і контролювали представниц-
тво замовника (військові представництва) На-
ркомвійськмору – НКО [6, с.362–363]. 

У 1936 р. втеча військовослужбовців за 
кордон продовжувалось. Так 26 грудня 1936 р. 
у Польщу втік прикордонник 4-ї застави Сла-
вутського (20-го) прикордонзагону Єлізаров 
[28, арк.455]. 

Отже, аналізуючи організаційно-струк-
турну побудову, функції та завдання органів 
державної безпеки після створення у 1934 р. 
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НКВС, можна зазначити, що ГУДБ і його те-
риторіальні підрозділи являли собою потуж-
нішій, ніж ОДПУ-ДПУ каральний механізм, 
що мав масову й добре розгалужену агентур-
но-інформаторську мережу, яка охоплювала 
весь соціальний спектр, зокрема й українсько-
го суспільства. 

Обсяг інформації, що відносилась до тає-
мної постійно розширювався. Звертає увагу 
той факт, що після активної нормативно-
правої діяльності Спецвідділу у 20-ті роки, у 
першій половині 30-х років цей процес різко 
пішов на спад. Особливі та економічні підроз-
діли ОДПУ основними своїми завданнями 
мали: пошук і виявлення у військових форму-
ваннях і оборонній промисловості різних ан-
тирадянських елементів, шкідників, шпигунів, 

здійснення політичного контролю за військо-
вослужбовцями всіх рангів, співробітниками 
оборонних підприємств. Шпигуни різного 
штибу дуже часто не пов’язувались з секрет-
ними відомостями, а визначались «револю-
ційною свідомістю».  

Державна безпека, спочатку офіційно під-
порядкована радянській, а фактично – партій-
ній вертикалі, перейшла під безпосередній 
контроль генерального секретаря ЦК ВКП(б). 
Як партійна, так і радянська вертикаль запру-
днювалися сотнями тисяч (в Україні) і міль-
йонами (загалом по СРСР) «секретных сотру-
дников» [29, с.43]. В УСРР діяла загально-
радянська система захисту державних секре-
тів. Україна і в цьому питанні була абсолютно 
і повністю залежною від Москви. 
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Велика Вітчизняна війна, що раптово роз-
почалася 22 червня 1941 р., порушила звичне 
життя радянських людей, змусила багатьох з 
них переїжджати на нові місця і, відповідно, 
змінювати поштову адресу. Мільйони сімей 
виявилися розлученими. Єдиною ниточкою, 
що певним чином з’єднувала людей , які пе-
ребували на фронті з рідними та близькими у 
тилу, був поштовий зв’язок. 

Мета статті полягає у висвітленні особли-
востей роботи військово-поштового зв’язку у 
роки Великої Вітчизняної війни, безперебійна 
робота якого дозволяла, на нашу думку, під-
тримувати на належному рівні бойовий дух 
радянських воїнів на фронті і тих, хто зали-
шився в тилу. У цьому контексті доцільно на-
вести вислів І. Сулімова, який посилаючись на 
спогади очевидців зазначає: “вчасно достав-
лений з домівки лист для солдатів Радянської 
Армії був набагато важливішим, ніж польова 
кухня й інші скромні блага фронтового жит-
тя. А тисячі жінок по всій країні годинами 
караулили листонош, сподіваючись на те, що 
вони, нарешті, принесуть їм вісті від їх чоло-
віків, синів і братів” [9]. 

Зазначимо, що вже перші місяці війни ви-
крили факт поганої організації роботи служби 
поштового зв’язку, який не міг належно за-
безпечувати своєчасну доставку навіть най-
важливіших повідомлень і листів у розташу-
вання частин Діючої армії. Це потребувало в 
терміновому порядку підняти службу пошто-
вого зв’язку на якісно новий рівень. 

Зазначимо, що Діюча армія була части-
ною Збройних Сил СРСР, які вели безпосере-
дньо воєнні дії. Постановою Ради Народних 
Комісарів (далі – РНК) СРСР від 5 червня 
1941 р. до її складу входили польові управлін-
ня фронтів та органи управління флотів, що 

керували підготовкою та веденням операцій; 
об’єднання, з’єднання, частини (кораблі), ти-
лові та інші частини й установи, що входили 
до складу цих фронтів і флотів, окремих 
об’єднань під час виконання ними завдань у 
межах тилової межі діючого фронту, опера-
ційної зони флоту (зокрема на березі на відда-
ленні до 100 км від урізу води). Війська про-
типовітряної оборони (далі – ППО), з’єднання 
і частини авіації дальньої дії, що не входили 
до складу діючих фронтів Діючої армії, відно-
силися лише в період їх безпосередньої участі 
в бойових діях і виконання завдань бойового 
забезпечення в межах тилових меж діючих 
фронтів [1, с.3]. 

Вже в перші дні війни Наркому зв’язку 
СРСР Івану Терентійовичу Пересипкіну 
(18.06.1904–12.10.1978 рр., з 21 лютого 1944 р. 
– маршал військ зв’язку, член Радянського 
уряду у роки війни [5, с.148], фото 1 [10]) по-
ставлено завдання щодо радикальної перебу-
дови всіх наявних засобів зв’язку, у тому чис-
лі і пошти.  

Унаслідок важливості швидкого вирішен-
ня питань, пов’язаних з управлінням війська-
ми, пріоритет в модернізації засобів зв’язку 
був відданий телефонії і радіо. 

Для забезпечення поштовим зв’язком Ді-
ючої армії Народний комісаріат зв’язку СРСР 
(рос. Наркомсвязь СССР, центральний орган 
державного управління СРСР, що діяв з 
17 січня 1932 до 15 березня 1946 рр. і відав 
питаннями організації і діяльності різних ви-
дів зв’язку, в тому числі пошти і телеграфів – 
прим. авт.) створив систему військово-польо-
вої пошти на чолі з Центральним управлінням 
польового зв’язку. Цьому сприяло призначен-
ня Наркома зв’язку СРСР І.Т. Пересипкіна за-
ступником Наркома оборони – начальником 
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Управління зв’язку Червоної Армії за суміс-
ництвом. 

 
 

Фото 1. Маршал військ зв’язку  
Радянського Союзу І.Т. Пересипкін. 

 

При переході на нову структуру Управ-
ління зв’язку Червоної армії стало головним, в 
назву органів Наркомату зв’язку у військах 
увійшов термін “військово-польовий зв’язок”. 
У грудні 1941 р. в армії почалося створення 
Управління військово-польової пошти. Орга-
ни військового зв’язку при арміях розгорнули 
військово-польові поштові бази, а при штабах 
з’єднань – польові поштові станції [5, с.166]. 
Поштова станція в більшості випадків вияв-
лялася легендарною “полуторкою” – автомо-
білем ГАЗ-АА, що забирав пошту не тільки в 
тилу, але і на лінії фронту [6]. 

У прифронтових адміністративних 
центрах були створені військово-поштові сор-
тувальні пункти (далі – ВПСП), а в міру необ-
хідності й фронтові ВПСП (всього під час 
війни їх було близько 40), а для всіх з’єднань і 
окремих частин, штабів тощо – військово-
польова пошта [5, с.166]. 

Однією з особливостей роботи поштово-
го зв’язку у роки Великої Вітчизняної війни бу-
ло те, що при доставці листів на фронт не 
існувало звичної для листоноші конкретної 
поштової адреси з вказівкою вулиці та будин-
ку. Необхідно було виробити абсолютно нові 
принципи роботи пошти, які б дозволили 
швидко та безпомилково доставляти кореспо-
нденцію у військові частини, місцеположення 
яких постійно змінювалося.  

Першим кроком вирішення цієї проблеми 
став призив у Діючу армію, всупереч прийня-
тим нормам, цивільних фахівців. Їм було до-
ручено в терміновому порядку налагодити не-
задовільну роботу військово-поштової служ-

би. Вважається, що у цій справі допоміг випа-
док, коли під час однієї з військових операцій 
був знайдений статут польової поштової слу-
жби вермахту. Впровадження у практику ви-
мог цього документу дозволило вже через де-
кілька тижнів успішно використовувати німе-
цьку модель для потреб Червоної армії.  

Проте це не усунуло усі проблем. Так, у 
перші ж тижні війни поштові працівники зі-
ткнулася з певною проблемою. При різко збі-
льшеному об’ємі листування бракувало кон-
вертів і листівок. Численні видавництва за за-
мовленням органів зв’язку і за власною ініціа-
тивою приступили до їх випуску, але конвер-
тів все ж не вистачало. Саме тоді було запро-
поновано і впроваджено “листи-трикутники” 
(так звані “солдатські”, або “народні” листи, 
авторство цього винаходу встановити не вда-
лося – прим. авт.).  

Опис листа-трикутника дає І. Сулімов [9]: 
це був аркуш паперу прямокутної форми, за-
ломлений спочатку справа наліво, а потім злі-
ва направо. Смужка паперу, що залишилася, 
згиналася всередину. Марка була не потріб-
ною, лист не заклеювався, оскільки цього ви-
магала цензура. На зовнішньому боці листа 
(фото 2 [4]) зазначалася адреса призначення і 
зворотна, а також залишалося чисте місце для 
відміток поштових працівників.  

 

 

Фото 2. Типи фронтових листів 
 

Враховуючи брак чистих аркушів, по-
слання писалося найдрібнішим почерком, при 
цьому заповнювався весь придатний простір. 
Якщо адресат до моменту доставки листа вже 
загинув, то на трикутнику робили запис про 
загибель, перекреслювали адресу призначення 
і повертали назад. Нерідко такий трикутник 
замінював “похоронку”. В окремих випадках, 
коли адресат рахувався безвісти зниклим або 
був розстріляний за боягузтво, лист знищува-
ли. Якщо солдат був переведений в іншу час-
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тину, потрапив у лазарет або шпиталь, то на 
місці для позначок ставили нову адресу.  

Присвоєння номерів польової поштової 
станції з’єднанням і об’єднанням здійснюва-
лося згідно з розпорядженням дислокаційно-
поштового відділу Головного Управління 
зв’язку РСЧА. Адреса на листі, який необхід-
но було доставити на фронт, з початку війни і 
до 5 вересня 1942 р. писалася як “Д.К.А.” – 
(Діюча Червона Армія – прим. авт.). Потім 
зазначався порядковий номер польової по-
штової станції, номер частини і місце служби 
адресата [9] (наприклад: “Д.К.А., 105 ппс, 
158 артполк”, або “Д.К.А., 105 ппс, 158 ап”, 
або “Д.К.А., 105 ппс, п/я 14”). Номер пошто-
вої скриньки військовим частинам (устано-
вам), що входили до складу з’єднання (об’єд-
нання), присвоювався наказом командира 
з’єднання (об’єднання), яке обслуговувала за-
значена польова поштова станція [8]. 

Кожен “трикутничок” гасився поштовим 
штемпелем із зазначенням польової поштової 
станції, а пізніше – військово-поштової стан-
ції, яка відрізнялася від першої відсутністю 
номера [6]. З часом використання такої систе-
ми військово-поштового зв’язку несло серйо-
зну загрозу розкриття існування дислокації 
діючих військових частин і підрозділів при 
захоплені ворогом пошти [9]. Тому, наказом 
Наркома оборони Союзу РСР (далі – НКО) від 
5 вересня 1942  р. №0679 “О введении в дейс-
твие Инструкции по адресованию почтовой 
корреспонденции в Красной Армии в военное 
время” вже було врахувано цей недолік і за-
проваджено нову систему. Після абревіатури 
“Д.К.А.” і номера польової поштової станції 
стали вказувати спеціальний умовний код вій-
ськової частини або підрозділу, який був ві-
домий лише тим, хто знав наказ про присво-
єння відповідного номера тій або іншій війсь-
ковій частині [9]. 

Цей порядок діяв до виходу наказу НКО 
від 6 лютого 1943 р. №0105 “О порядке адре-
сования корреспонденции в Красной Армии и 
правилах сношения войсковых частей и сое-
динений с гражданскими организациями и ча-
стными лицами”, який запровадив нову сис-
тему умовних найменувань управлінь, об’єд-
нань, з’єднань, частин і установ Діючої армії, 
а також стройових частин військових округів. 
Умовне найменування зазначених формувань 
стало таким – “Військова частина польова по-
шта” з додаванням п’ятизначного числа, яке 
не повторювалося (наприклад: “Військова ча-
стина польова пошта 10952” відповідала 15-й 

рухомій ремонтній базі 50-ї армії). Такий же 
порядок існував і для іноземних військових 
формувань, що діяли у складі фронтів [8]. Це 
значно полегшило доставку листів адресату і 
забезпечувало збереження таємної інформації.  

Крім “листа-трикутника” використовува-
лася і так звана “секретка” – на аркуші пошто-
вого не маркованого паперу писався текст, 
потім аркуш складався навпіл і склеювався по 
краю; на зворотньому боці писалася адреса. 
Цікаво, що через дефіцит паперу багато “сек-
ретки” було ілюстрованою, зустрічалися від-
правлення, написані на бланках документів, 
обривках плакатів, упаковці брикету каші, ти-
тульному аркуші поширених брошур тощо. 

Важливу роль у збереженні військової та-
ємниці відігравала поштова цензура, яка під 
час війни набула тотального характеру та під-
порядковувалася безпосередньо СМЕРШу, 
Головному управлінню контррозвідки Нар-
комату оборони СРСР. Цензорами на пошті 
були в основному дівчата. Вся пошта ретель-
но перевірялася. На кожну армію припадало 
не менше десяти політконтролерів [2, с.72]. У 
своїй роботі вони керувалися інструкціями з 
переліком того, що в листах не мало зазнати-
ся: місцезнаходження відправника, географіч-
ні назви, маршрути просування, прізвища на-
чальників тощо, а в тилових листах – ціни, 
розклад роботи підприємств і установ тощо. 
Відповідно, все, що не підлягало розголошен-
ню, викреслювалося чорною тушшю. На кож-
ному листі ставився штамп “Проглянуто. Вій-
ськова цензура №...”. Номер означав відділ, 
який здійснював перевірку. Зазначимо, що у 
німців поштова цензура була вибірковою: з 
мішка для перевірки діставалися навмання 
один-два листи [7]. 

Для поліпшення доставки періодичного 
друку, посилок і поштової кореспонденції на 
фронті і в тилу країни Державний Комітет 
Оборони (далі – ДКО) прийняв низку спеціа-
льних постанов, якими заборонив мобілізову-
вати поштовий транспорт для військових і го-
сподарських потреб [2, с.72], встановив рух 
поштово-пасажирських поїздів, дозволив при-
чіплювати поштові і спеціально пристосовані 
товарні вагони до військово-товарно-пасажир-
ських поїздів, а також використовувати еше-
лони (у т. ч. і військові), що проходили, і міс-
цеві поїзди для причіплювання різних пошто-
вих вагонів з виділенням окремого купе для 
перевезення пошти (Постанова ДКО від 18 
листопада 1941 р. “Про поліпшення переве-
зення періодичного друку, посилок і поштової 
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кореспонденції по залізницях”) [5, с.182–183]. 
З 1 березня 1942 р. на всі мішки з військо-

вою поштою кріпилися адресні ярлики з від-
міткою “Військовий”, і вони відправлялися в 
першу чергу. Затримка кореспонденції або 
відправлення її не за призначенням розціню-
валися поштовими органами як посадовий 
злочин. Як би щільно не була завантажена за-
лізниця, поштові ешелони пропускалися в пе-
ршу чергу, а їх зупинки вважалися неприпус-
тимими [2, с.72].  

Крім того, пошта перевозилася за допомо-
гою всіх наявних видів транспорту залежно 
від умов місцевості – в спеціальних поштових 
вагонах, на кораблях, поштових літаках, авто-
мобілях, мотоциклах, кіньми тощо [2, с.72], а 
в деяких випадках (для безперешкодного пе-
ренесення секретних відомостей через лінію 
фронту – прим. авт.) – поштовими голубами 
[3]. Так, наприклад, до блокадного Севасто-
поля листи доставляли на підводних човнах, а 
до Ленінграда їх спочатку везли через Ладозь-
ке озеро, а після прориву блокади в 1943 р. на 
відвойованій вузькій ділянці суші через побу-
дований секретний 33-кілометровий залізнич-
ний коридор, який пізніше, за аналогією з ла-
дозькою “Дорогою життя” назвали “Дорогою 
Перемоги” [9]. 

Використання поштового транспорту не 
за призначенням було суворо заборонене. 
Військово-поштовим вантажам було надано 
певний пріоритет нарівні з бойовим забезпе-
ченням армії [9]. З самого початку війни вій-
ськова пошта стала безкоштовною: на листах і 
листівках ставилися спеціальні штемпелі 
“лист червоноармійця” і “доставка безкошто-
вно” [2, с.72]. 

Основну кількість листонош (експедито-
рів) складала чоловіки, оскільки вага поштар-
ської сумки була доволі значною. Появи лис-
тоноші в кожному будинку одночасно і чека-
ли, і боялися, адже звістки могли бути не ли-
ше добрими, але й трагічними. Як зазначає 
І. Сулімов, “… листи в тилу ставали практи-
чно вісниками долі, кожний з них містив у со-
бі відповідь на найголовніше питання – чи 
живий той, кого чекають і люблять?”. Таке 
положення накладало на листоношу особливу 
відповідальність, якому щодня доводилося 
переживати і радість, і горе разом зі своїми 
адресатами. 

Цікавим явищем, що набуло поширення 
серед радянських солдатів під час війни, стали 
так звані “письмовники”. Відомо, що далеко 
не всі бійці могли грамотно і красиво написа-

ти лист, наприклад, своїй коханій дівчині або 
матері. Тоді вони зверталися за допомогою до 
найпідготовленіших і освіченіших товаришів. 
У кожній частині були визнані і шановані всі-
ма фахівці, у яких можна було взяти зразок 
листа або попросити надиктувати його текст. 

Слід зазначити, що завдяки проведеним 
заходам радянська військова пошта до кінця 
1941 р. вже працювала як чітко налагоджений 
механізм. За даними Управління військово-
польової пошти щомісячно на фронт достав-
лялося до 70 млн. листів (за всі роки війни – 
біля 6 млрд. [2, с.72]). Співробітники військо-
во-поштових сортувальних пунктів працюва-
ли цілодобово, аби не допустити перебоїв і за-
тримок.  

Після того, як 1 грудня 1944 р. Червона 
армія вийшла на кордон СРСР і війна вже на-
ближалася до свого завершення, ДКО прийн-
яв спеціальну постанову, згідно з якою всім 
військовослужбовцям Діючої армії дозволя-
лося один раз на місяць відправити додому 
посилку визначеної ваги. Лише за чотири мі-
сяці 1945 р. пошта доставила в тил країни 
10 млн. посилок, для перевезення яких було 
задіяно понад 10 тис. двовісних поштових ва-
гонів [9]. В основному солдати відправляли 
додому одяг, посуд і мило, а офіцерський 
склад міг дозволити собі надіслати цінніші 
речі. Коли на поштових відділеннях почали 
скупчуватися цілі гори невідправлених поси-
лок, уряд вирішив запровадити додаткові по-
штово-багажні поїзди.  

Після закінчення Великої Вітчизняної 
війни робота військово-поштового зв’язку по-
ступово повернулася до мирного ритму, а ли-
стоноші перестали бути об’єктами загальної 
уваги. Цікаво, що і донині листи із фронту 
продовжують знаходити своїх адресатів. Так, 
наприклад, мешканка Челябінська (Росія) Ді-
ана Мартіросян отримала два “листи-
трикутники” від свого прадіда через 69 років 
після їх написання [4]. 

Таким чином, військово-поштовий зв’язок 
відіграв важливу роль під час Великої Вітчиз-
няної війни. Він був практично єдиною нито-
чкою, що зв’язувала фронтовиків з рідними і 
близькими у тилу. Від діяльності військово-
поштового зв’язку в багатьох випадках зале-
жав бойовий дух і морально-психологічний 
стан бійців Діючої армії, що зумовлювало вій-
ськово-політичне керівництво Радянського 
Союзу вживати усіх можливих заходів для 
його злагодженої і безперебійної роботи. 

У роки війни діяли одночасно два типи 
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листів: “листи-трикутники” (суто радянський 
винахід) і в конвертах. Зазвичай з тилу на 

фронт листи йшли в конвертах, а з фронту в 
тил – “листи-трикутники”. 
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КІРОВОГРАДСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1944 року 
 

У статті розкриваються питання підготовки військ 2-го Українського фронту до на-
ступальної операції, розглядаються хід бойових дій і воєнне мистецтво, показується героїзм 
воїнів Червоної армії під час проведення цієї операції. 

Ключові слова: бойові дії, воєнне мистецтво, 2-й Український фронт, наступальна опе-
рація, підготовка військ, Ставка ВГК, Червона армія. 
 

У період з 5 по 16 січня 1944 р. війська 2-
го Українського фронту (командуючий – ге-
нерал армії І.С. Конєв, член Військової ради – 
генерал-лейтенант танкових військ І.З. Сусай-
ков, начальник штабу – генерал-полковник 
М.В. Захаров) провели Кіровоградську насту-
пальну операцію (див. рис. 1) з метою оточен-
ня і знищення угруповання противника на 

цьому напрямку й виходу військ фронту до 
р. Південний Буг [18, арк.8]. Слід зазначити, 
що в період весняно-зимової кампанії 1944 р., 
крім Кіровоградської, проводилися й інші 
стратегічні наступальні операції, зокрема Жи-
томирсько-Бердичівська, Рівненсько-Луцька, 
Корсунь-Шевченківська, Нікопольсько-
Криворізька [5, с.253]. 
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Рис. 1. Кіровоградська наступальна операція (5–16 січня 1944 р.) військ 2-го Українського фронту 
 

У вересні 1943 р. війська 2-го Українсько-
го фронту форсували Дніпро й захопили пла-
цдарм на південному заході від Кременчука, а 
після визволення Черкас у середині грудня пі-
дійшли до Кіровограда. Однак оволодіти міс-
том з ходу їм не вдалося. 

Враховуючи швидкий наступ військ 1-го 
Українського фронту на житомирсько-берди-
чівському напрямку, Ставка Верховного Го-
ловнокомандування (ділі – ВГК) 29 грудня 
1943 р. наказала 2-му Українському фронтові 
основними силами його лівого крила не піз-
ніше 5 січня 1944 р. відновити наступ, при 
цьому завдати головного удару в напрямку 
Кіровоград – Новоукраїнка – Первомайськ, а 
допоміжного – на Шполу, Христинівку і у 
взаємодії з 1-м Українським фронтом розгро-
мити ворога в районі Звенигородка – Канів. В 
операції брали участь значні сили: 53-а армія 
(командуючий – генерал-лейтенант І.В. Гала-
нін), 5-а гвардійська армія (командуючий – 
генерал-лейтенант О.С. Жадов), 7-а гвардій-
ська армія (командуючий – генерал-полков-
ник М.С. Шумилов), танкові й механізовані 
війська 5-ї гвардійської танкової армії (коман-
дуючий – генерал-полковник танкових військ 
П.О. Ротмістров), 5-й гвардійський і 7-й меха-
нізовані корпуси (під командуванням генерал-
майорів танкових військ Б.М. Скворцова і 
Ф.Г. Каткова). Задум операції, схваленої Ста-
вкою ВГК, полягав у тому, щоб охопити Кі-
ровоград з північного і південного заходу, 

оточити вороже угруповання і, відрізавши 
шляхи відступу на захід, знищити його. Став-
ка виділила 2-му Українському фронтові ма-
теріальні засоби, озброєння, боєприпаси, зок-
рема 300 танків і 100 самохідно-артилерійсь-
ких установок, передала 5-й гвардійський ка-
валерійський корпус. Але ворог мав перевагу 
над військами фронту за кількістю танків і 
САУ. 

2-му Українському фронтові протистояли 
8-а і частина сил 6-ї німецьких армій у складі 
22 дивізій, серед яких п’ять танкових і дві мо-
торизовані. Перед центральними арміями 
фронту (53-я армія, 5-а і 7-а гвардійські армії) 
у смузі Ясинове – Новгородка діяли: 2-а авіа-
польова, 320-а, 286-а, 376-а піхотні, кавалерій-
ська СС, 10-а моторизована, 3-я, 11-а, 13-а і 
14-а танкові дивізії. Основні сили німецьких 
військ розташувалися в першому ешелоні. В 
резерві ворог мав дві танкові, одну моторизо-
вану і три піхотні дивізії [1, с.60–61]. У ході 
операції німецьке командування підтягнуло і 
ввело у бій танкову дивізію СС «Мертва голо-
ва». З повітря їх прикривали частини 4-го по-
вітряного флоту. 

Оборона противника в основному базува-
лася на системі опорних пунктів з широким 
використанням траншей. За браком необхід-
них засобів на багатьох ділянках переднього 
краю гітлерівці мали тільки стрілецькі окопи 
на 3–5 осіб. Широко застосовувалися дротяні 
загородження легкого типу (рогатки, спіралі 
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«Бруно»). На закритих підходах і неподалік 
першої траншеї та у глибині встановлювалися 
щільні мінні загородження. Другу смугу обо-
рони, яка знаходилася на відстані 6–8 км від 
переднього краю, гітлерівці обладнали значно 
слабше. Основу укріплень Кіровограда як 
опорного пункту становили пристосовані під 
оборону великі кам’яні будинки, з’єднані між 
собою ходами сполучень. Було створено сис-
тему перехресного і флангового вогню. Під-
ступи до міста і найважливіші об’єкти в ньому 
(мости, великі будинки, аеродром) фашисти 
замінували. Загалом оборона противника була 
недостатньо глибокою, ряд ділянок займали 
недоукомплектовані, але ще боєздатні з’єд-
нання. Важливу роль в обороні відігравав во-
гонь піхотної автоматичної зброї, танків, ар-
тилерії і мінометів. 

Особливе значення мала протиповітряна 
оборона залізничних та інших транспортних 
комунікацій Українських фронтів, проти яких 
противник зосередив до 56% своїх бойових 
літаків (1200–1450). Головне завдання німе-
цької авіації полягало в протидії наступові. На 
удари з повітря по залізничних комунікаціях, 
мостах, водних переправах гітлерівське ко-
мандування покладало великі надії. У січні 
«люфтвафе» здійснили понад 100 бомбарду-
вальних нальотів на об’єкти залізничних шля-
хів Українських фронтів. Однак з’єднання і 
частини ППО Західного фронту впоралися із 
прикриттям військ, залізничних і водних ко-
мунікацій 2-го Українського фронту [3, с.260–
265, 268]. Його командування враховувало і 
той факт, що місцевість району бойових дій 
відкрита, бідна на рослинність, пересічена ве-
ликою кількістю балок. Усе це ускладнювало 
дії військ, особливо танків. До того ж гітлері-
вці вміло використовували для оборони висо-
ти й населені пункти, обладнані як вузли опо-
ру. Противник мав можливість долинами й 
балками приховано маневрувати своїми резе-
рвами, маскувати артилерійські та мінометні 
позиції. 

Метеоумови не викликали нарікань. Суха 
погода, невеликий мороз, незначне снігове 
покриття – всього 20 см, відсутність снігових 
заметів, добрі шляхи – все це сприяло манев-
рові військ і підвезенню необхідних запасів. 
Лише тумани погіршували умови бойових дій 
авіації та артилерії. Командуючий і Військова 
рада фронту враховували, що в тилу ворога і 
на території Кіровоградської області збройну 
боротьбу проти нацистів вели 41 підпільно-
диверсійна група, 36 партизанських загонів і 2 

з’єднання, які нараховували понад 19 тис. осіб 
[7, с.58]. В одному лише партизанському 
з’єднанні імені Ворошилова воювали пред-
ставники 15 національностей. Партизани по-
стачали командуванню фронту цінні матеріа-
ли щодо «Східного валу», системи оборонних 
укріплень і рубежів противника, підривали 
об’єкти, пускали під укіс поїзди з озброєнням, 
бойовою технікою і живою силою ворога, по-
рушували його залізничні й водні комунікації 
[11, с.112–113]. 

Кіровоградська операція готувалася у 
стислі терміни, приховано, з дотриманням 
усіх заходів маскування, що вимагало велико-
го напруження в діяльності командування, 
штабів, політорганів та ін. До початку бойо-
вих дій фронт мав незначну перевагу над про-
тивником у силах і засобах, але поступався 
йому в танках. Унаслідок перегрупування і 
зосередження сил на головних напрямках 
удару, радянські війська переважали гітлерів-
ців у піхоті в 3–5 разів, гарматах і мінометах у 
3,5–8 разів. 

Відповідно до плану операції військам 
ставилися конкретні завдання. Так, 53-я армія 
з 5-м гвардійським механізованим корпусом у 
взаємодії з 5-ю гвардійською армією прориває 
ворожу оборону на ділянці Кучерівка – Коха-
нівка й, розвиваючи наступ у західному на-
прямку, виходить у район Володимирівки, 
щоб перерізати шляхи відступу противникові 
на захід. Праворуч наступає 4-а гвардійська 
армія в бік Івангорода, Златополя. 5-а гвардій-
ська армія і 7-й механізований корпус, зосере-
дивши сили на вузькому фронті, завдають го-
ловного удару ворогові 5 стрілецькими дивізі-
ями на ділянці Коханівка – Суботці в загаль-
ному напрямку на Грузьке, обходячи Кірово-
град з північного заходу. Наприкінці другого 
дня операції вони беруть участь у визволенні 
Кіровограда й виходять на рубіж Обознівка, 
роз’їзд Лелеківка, Новопавлівка. 7-а гвардій-
ська армія у тісній взаємодії з 5-ю гвардійсь-
кою танковою армією завдає головного удару 
в загальному напрямку на Плавні, Покровське 
в обхід Кіровограда з південного заходу. На-
прикінці другого дня операції вони беруть 
участь у визволенні Кіровограда і виходять на 
рубіж Федорівка, Юр’ївка, Інгуло-Кам’янка. 

У цій операції, розрахованій на раптовість 
удару, особлива роль відводилася мобільним 
військам: 7-му механізованому корпусові й  
5-й гвардійській танковій армії. Перед ними 
ставилися такі завдання: 7-й мехкорпус на-
прикінці першого дня наступу виходить у ра-
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йон Грузьке, роз’їзд Лелеківка, перерізає шля-
хи, що ведуть до міста із заходу й північного 
заходу, і сприяє загальновійськовим з’єднан-
ням в оволодінні Кіровоградом; 5-а гвардійсь-
ка танкова армія у взаємодії з 7-ю гвардійсь-
кою армією наступає у напрямку на Покров-
ське, з ходу форсує р. Інгул у районі Калинів-
ки й наприкінці першого дня наступу вихо-
дить у район Безводньої, Федорівки, Юр’ївки. 
Наступаючи з півночі й північного заходу, ці 
з’єднання оточують вороже угруповання в Кі-
ровограді і громлять резерви противника на 
підступах до міста. 5-а повітряна армія (ко-
мандуючий – генерал-лейтенант авіації С.К. 
Горюнов) сприяє військам 5-ї, 7-ї гвардійсь-
ких армій і 5-ї гвардійської танкової армії у 
прориві оборони противника, оточенні і зни-
щенні його живої сили і техніки, а також у ви-
зволенні Кіровограда. Її бомбардувальний і 
штурмовий авіаційні корпуси першого дня 
наступу трощать артилерійські батареї, скуп-
чення військ і техніки противника у смузі го-
ловного удару радянських армій, а наступни-
ми днями громлять місця опору, ворожі резе-
рви. Частини винищувальної авіації, війська 
ППО прикривають свої наземні війська від 
авіації противника. 

Хоча 2-й Український фронт не мав знач-
ної переваги над противником, але на обраній 
для наступу 80-кілометровій ділянці (третина 
смуги фронту) було зосереджено сильне угру-
повання радянських військ: 30 стрілецьких 
дивізій із 56 (ще 3 дивізії залишалися у фрон-
товому резерві), 5 механізованих і танкових 
корпусів (не враховуючи 2 корпусів резерву). 
Тут було зібрано 100% танкових і механізова-
них військ і близько 60% артилерії. 5-а гвар-
дійська армія у смузі свого наступу мала пе-
ревагу перед противником: у піхоті – 5÷1, у 
гарматах – 2÷1, у мінометах – 5÷1. 7-а гвар-
дійська армія завдавала головного удару пра-
вим флангом силами 6-ти стрілецьких дивізій 
на фронті шириною 9 км, сконцентрувавши 
тут 1080 гармат та мінометів і забезпечивши 
щільність 120 одиниць на кілометр фронту. 
Перевага над противником становила: у піхоті 
– 3÷1, у гарматах – 8÷1, у мінометах – 7÷1. 
При підготовці до операції інженерні частини 
займалися маскуванням, обладнували пункти 
управління, робили проходи у дротяних заго-
родженнях і мінних полях переднього краю 
оборони противника. 

2 січня 1944 р. війська ударного угрупо-
вання отримали оперативну директиву, в якій 
зазначалося: «1. Вихідне положення передо-

вими батальйонами і артилерією зайняти в ніч 
з 3 на 4 січня 1944 р. Провести самоокопуван-
ня піхоти. Встановити зв’язок і організувати 
спостережні пункти. З 4 на 5 січня повністю 
зайняти вихідне положення всім бойовим по-
рядкам. 

День 4 січня повністю використати для 
відпрацювання питань взаємодії в ланці – ро-
та, батарея, батальйон, артдивізіон. Відпра-
цювати на місцевості напрямки і об’єкти атак, 
взаємодію з сусідами; встановити характер 
оборони противника і його укріплень, щоб 
об’єкти атаки було видно і командирам стрі-
лецьких підрозділів, особливо рот і батальйо-
нів, і командирам батарей і дивізіонів. 

Провести загальну розвідку для остаточ-
ного уточнення переднього краю, системи во-
гню противника і характеру інженерних 
укріплень» [9, с.89–90]. 

У ніч на 4 січня в смузі 5-ї гвардійської 
армії силами батальйонів і рот було проведено 
розвідку боєм, під час якої всі командири 
стрілецьких дивізій і командуючі артилерією 
знаходилися на пунктах спостереження. Дані 
цієї розвідки використовувалися для уточнен-
ня цілей артилерії і визначення завдань части-
нам і підрозділам. Військова рада фронту ви-
магала від бійців насамперед знищувати во-
рожі танки. 5 січня о 8 год. 10 хв. розпочалася 
50-хвилинна артилерійська й авіаційна підго-
товка. Вона виявилася успішною: вдалося пе-
реважно подавити систему вогню противника 
на передньому краї, зруйнувати найближчі 
опорні пункти. Тим часом війська встигли 
зробити проходи в мінних полях і дротяних 
загородженнях, усунути зведені німцями пе-
решкоди. О 9 год. в атаку пішла піхота. 53-я 
армія спільно з 5-м гвардійським мехкорпу-
сом прорвала оборону, але гітлерівці, отями-
лися від першого удару, контратакували їх та-
нками й піхотою з району Федвар. 5-а гвар-
дійська армія успішно прорвала ворожу обо-
рону, відбила неодноразові контратаки його 
піхоти й танків. Об 11 год. у бій вступив 7-й 
мехкорпус. Наприкінці дня мобільні частини 
фронту, а також частини 13-ї і 110-ї гвардій-
ських стрілецьких дивізій під командуванням 
генерал-майора Г.В. Бакланова і полковника 
М.І. Огородова прорвалися до р. Інгул у райо-
ні Велика Мамаївка, Підмогильне. 97-а гвар-
дійська стрілецька дивізія під командуванням 
генерал-майора І.І. Анциферова в кінці дня 
5 січня розгромила підрозділи 10-ї німецької 
моторизованої дивізії і оволоділа рубежем бі-
ля селища Нововодяне [13, с.89]. 
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Отже, дії ударного угруповання на право-
му фланзі розвивалися успішно. 

Перший день наступу приніс успіх 53-й і 
5-й гвардійській арміям, які в різних місцях 
потіснили ворога на відстань від 4 до 24 км і 
по фронту на 24 км [18, арк.11]. Наприклад, 5 
січня частини 9-ї повітряно-десантної гвардій-
ської дивізії 5-ї гвардійської армії і частини 6-ї 
дивізії 7-ї гвардійської армії визволили Аджа-
мку [7, с.337]. На південно-західному напрям-
ку противник силами двох танкових і трьох 
піхотних дивізій стримував натиск військ 
фронту. Стрілецькі з’єднання 7-ї гвардійської 
армії зіткнулися з великими силами танків. На 
час введення в дію танкової армії вони не змо-
гли прорвати оборону гітлерівців на достатню 
глибину, тому танкові корпуси 5-ї гвардійсь-
кої танкової армії під командуванням генерал-
полковника П.О. Ротмістрова вводилися в бій 
для завершення прориву оборони противника. 
Темпи просування танкової армії першого дня 
операції були невисокими. У районі Аджамки 
й Новоандріївки ворог мав сильну контрудар-
ну групу, якій вдалося затримати просування 
військ 7-ї гвардійської армії. На напрямку го-
ловного удару війська фронту наприкінці 5 
січня вийшли лише на рубіж північно-східної 
околиці Червоного Яру, Плавні, північна око-
лиця Новоандріївки. Таким чином, 7-а гвар-
дійська армія у своєму наступі досягла лише 
часткового успіху на правому фланзі і в 
центрі. Положення лівого флангу практично 
не змінилося. 

У цих умовах для розвитку успіху коман-
дуючий фронтом перегрупував 8-й мехкорпус 
(під командуванням генерал-майора танкових 
військ А.М. Хасіна) на напрямок 5-ї гвардій-
ської армії з метою обійти Кіровоград з півні-
чного заходу [15, с.186]. 5 січня о 21 год. вій-
ськам віддали бойове розпорядження: «Ко-
мандуючому 5-ю гвардійською танковою ар-
мією до 8 години ранку 6 січня 1944 р. 8-й ме-
ханізований корпус зосередити в районі Каза-
рня й передати в підпорядкування командую-
чого 5-ю гвардійською армією, а командую-
чому 5-ю гвардійською армією розвивати 
енергійний наступ 7-м і 8-м механізованими 
корпусами в обхід Кіровограда з північного 
заходу в загальному напрямку на Грузьке, 
роз’їзд Лелеківка з метою перерізати шляхи, 
що ведуть з Кіровограда на захід і північний 
захід, і у взаємодії з військами 5-ї гвардійської 
танкової армії оволодіти Кіровоградом» [9, 
с.93]. Це випливало з тих умов, що склалися. 
Перегрупування з 5-ї гвардійської танкової 

армії 8-го мехкорпусу у склад 5-ї гвардійської 
армії і його висування в обхід Кіровограда з 
північного заходу було правильним рішенням, 
яке в подальшому забезпечило успіх операції. 

6 січня війська ударного угруповання 2-го 
Українського фронту продовжили наступ. 
Але гітлерівці, вирішивши, що головний удар 
завдаватиметься на північ від Кіровограда, 
перегрупували свої сили і організували серйо-
зний опір, особливо в смузі 53-ї і 5-ї гвардій-
ської армій. Тут вони вдалися до навальних 
контратак піхотою і танками, передусім на лі-
вому фланзі ударного угруповання 5-ї гвар-
дійської армії. Ворог діяв групами до 120 тан-
ків. Однак війська 5-ї і 7-ї гвардійських армій, 
відбиваючи контратаки й долаючи опір, напо-
легливо просувалися вперед. Наприкінці дру-
гого дня операції вони, з’єднавшись своїми 
флангами, розширили прорив по фронту на 
70 км і вглиб до 30 км. 53-я армія, долаючи 
оборону німців, наприкінці дня вела бій спі-
льно з 5-м гвардійським мехкорпусом на ру-
бежі: східна околиця Плішки, Оситняжка. 
Своїм успішним наступом вона забезпечила 
правий фланг ударного угруповання фронту. 
Наявність на цьому фланзі 5-го гвардійського 
мехкорпусу й сильної артгрупи стабілізувала 
їх становище і всі контратаки танків против-
ника успіху не мали. Знищивши танки і до 200 
гітлерівців, гвардійці змусили ворога відсту-
пити [14, с.90, 93]. 

У подальшому наступі 5-а гвардійська 
армія на правому фланзі і в центрі зустріла 
сильний опір німецьких військ, які раз у раз 
вдавалися до контратак з районів Великої 
Мамайки і Обознівки піхотою і групами тан-
ків по 30–40 машин. На всьому фронті 5-ї гва-
рдійської армії противник намагався затрима-
ти її наступ танковими контратаками. Для за-
вершення прориву оборони гітлерівців на пів-
денний схід від Кіровограда в смузі 7-ї гвар-
дійської армії, де опір ворога зростав, у дію 
було введено два корпуси 5-ї гвардійської 
танкової армії і 24-й гвардійський стрілецький 
корпус другого ешелону, який отримав за-
вдання розвивати успіх на південному й пів-
денно-західному напрямках. Цей корпус дво-
ма дивізіями рушив уперед не на головному 
напрямку, а на допоміжному для забезпечення 
зліва ударного угруповання, що наступало. 
Таке рішення командарма звільнило головне 
ударне угруповання від забезпечення свого 
лівого флангу, на якому противник постійно 
виявляв активність, і тепер воно нарощувало 
удар у глибину. 6 січня війська фронту, відби-
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ваючи контратаки піхоти й танків, продовжу-
вали просуватися вперед, зайняли ряд великих 
населених пунктів і наприкінці дня повели бій 
за повне визволення Кіровограда. Того дня гі-
тлерівці безперервними контратаками піхоти 
й танків намагалися зупинити наступ військ 
фронту. Важливу роль у відбитті контратак 
противника відіграли частини 5-ї гвардійської 
танкової армії, які, з ходу подолавши другий 
оборонний рубіж на р. Аджамка, успішно 
просувалися вперед. 29-й танковий корпус 
(командир – генерал-майор танкових військ 
І.Ф. Кириченко) в ніч на 7 січня вийшов до пі-
вденно-східної частини Кіровограда, 18-й 
танковий корпус (командир – генерал-майор 
танкових військ В.І. Полозков) оволодів Фе-
дорівкою і, прикривши свій південний фланг 
головними силами, висунувся на Новопавлів-
ку, а потім обійшов Кіровоград з південного 
заходу [16, с.167]. 

На світанку 7 січня 1944 р. до селища Ма-
ла Виска увійшли загони 83-го окремого тан-
кового полку 116-ї танкової бригади, яким до-
ручили знищити на сусідніх аеродромах бо-
йову техніку гітлерівців. Це завдання вони ус-
пішно виконали [7, с.390]. Слідом за танками 
до південної частини міста увійшли передові 
підрозділи 9-ї гвардійської повітряно-десант-
ної дивізії 5-ї гвардійської армії. Частини 33-
го гвардійського стрілецького корпусу 5-ї гва-
рдійської армії відбили всі контратаки проти-
вника, вибили його з населених пунктів по-
близу Кіровограда і увірвалися до міста. Пер-
шими серед з’єднань 7-ї гвардійської армії до 
Кіровограда прорвалися частини 297-ї стріле-
цької дивізії під командуванням полковника 
О.І. Ковтуна-Станкевича і зав’язали вуличні 
бої в його південній частині. Далі за ними до 
центру міста просувалися частини 50-ї стріле-
цької дивізії (командир –генерал-майор Н.Ф. 
Лебеденко). Вранці 7 січня придані 5-й гвар-
дійській армії 7-й і 8-й мехкорпуси, розвива-
ючи наступ на Грузьке, перерізали залізничну 
й шосейну дороги Кіровоград – Новоукраїнка 
в районі роз’їзду Лелеківка. А передові части-
ни 18-го танкового корпусу вийшли в район 
Новопавлівки, контролюючи дорогу Кірово-
град – Рівне. Таким чином, танковими части-
нами були перерізані всі шляхи відходу про-
тивника, який діяв у районі Кіровограда й на 
схід від нього. П’ять німецьких дивізій опи-
нилися в оточенні танкових мобільних військ, 
але це оточення не було досить щільним, бо 
не всюди стрілецькі з’єднання встигали за 
танковими й механізованими корпусами. При 

цьому фронт дій на той час значно розширив-
ся. 

Проаналізувавши результати дводенного 
наступу й оцінивши стан і можливість проти-
вника вести бойові дії, а також поповнення 
своїх військ, генерал армії І.С. Конєв 7 січня 
1944 р. о 17 год. 30 хв. віддав оперативну ди-
рективу військам, яка уточнювала завдання 
арміям і корпусам щодо подальшого розвитку 
операції [9, с.94]. 53-я армія мала розвивати 
наступ на Новомиргород, а 5-а гвардійська 
армія, завдаючи головного удару правим фла-
нгом на Велику Виску, оволодіти Кіровогра-
дом, після чого організувати оборону на висо-
тах на заході й південному заході від міста з 
метою його надійного прикриття від можли-
вих контратак противника. 8-й мехкорпус 
зранку 8 січня мав повести енергійний наступ 
на Грузьке й наприкінці дня вийти в район 
Малої Виски, а потім обходом із заходу й пів-
денного заходу оволодіти Новомиргородом і 
Златополем. Завдання 5-ї гвардійської танко-
вої армії полягало в наступі на Новоукраїнку. 
7-а гвардійська армія мала своїм правим фла-
нгом наприкінці 8 січня вийти на рубіж Кар-
лівка, Федорівка й завдати ворогові удару в 
південно-західному напрямку на Рівне. Щоб 
уникнути оточення, гітлерівці почали стягува-
ти сюди свої танкові частини. В районі Ново-
миргорода вони зосередили чотири танкові й 
три піхотні дивізії. В боях на підступах до мі-
ста найкраще показала себе штурмова авіація 
[4, с.58, 66]. 

Штурмовики Пе-2 завдавали бойових 
ударів по резервах, що підходили, й місцях 
оточення військ противника. Як на землі, так і 
в повітрі німці чинили жорстокий опір. Удари 
«петлякових» досягли мети й сприяли успіхо-
ві військ на кіровоградському напрямку. Літа-
ки Пе-2 прикривали винищувачі 302-ї вини-
щувально-авіаційної дивізії, одну з ескадри-
лей якої водив у бій капітан І.М. Кожедуб [8, 
с.325]. Особливо вперто гітлерівці обороняли 
залізничну станцію, склади і нафтосховища. 

Колишній начальник зв’язку 95-ї стріле-
цької дивізії полковник В.П. Повійчук так 
згадував один з епізодів взяття Кіровограда. 
Щоб не дати висадити в повітря міст, ТЕЦ, 
електростанцію, командування кинуло у бій 
три танки з підрозділом саперів і зв’язківців 
Б. Рилова й М. Воробйова. Вибивши гітлерів-
ців з окопів і знищивши на мосту кулеметні 
гнізда, сапери взялися за розмінування. 
Б. Рилов, який серед перших вступив до рід-
ного міста, вміло спрямував вогонь батареї 
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233-го артполку, потім вийшов на зв’зок з та-
нкістами. І так майже чотири години. Міст 
було врятовано, невдовзі по ньому рушили у 
наступ підрозділи радянських військ [10, 
с.377]. Вранці 8 січня війська фронту, повніс-
тю визволивши Кіровоград, продовжили свій 
наступ «на плечах» відступаючого противни-
ка на захід. За день вони просунулися на 4–12 
км, а наступними днями вийшли на рубіж 15–
20 км від Кіровограда [15, с.186]. 

У визволенні Кіровоградщини активну 
участь брали народні месники. Ще влітку 
1943 р. Український штаб партизанського ру-
ху переправив літаками на територію області 
більше десятка груп по 8–15 осіб у кожній. 
Поповнюючись за рахунок місцевих жителів, 
вони переростали в партизанські загони. Важ-
ливу роль у розгортанні партизанського руху 
на Кіровоградщині відіграв рейд кавалерійсь-
кого партизанського з’єднання під команду-
ванням М.І. Наумова. В лютому 1943 р. від-
важні кіннотники пройшли по 12 районах об-
ласті, завдавши ворогові значних втрат у жи-
вій силі і техніці. 

На початку 1944 р. збройну боротьбу про-
ти окупантів на території області вели підпі-
льники та партизани, які налічували понад 
8 тис. месників. У партизанських загонах і 
групах пліч-о-пліч з місцевим населенням 
проти гітлерівців билися москвичі й ленінгра-
дці, вихідці Уралу, Сибіру, Киргизії, Узбекис-
тану. Запорукою успішної боротьби партиза-
нів був тісний зв’язок їх з народними масами. 
За період окупації підпільні організації і пар-
тизанські загони розповсюдили понад 100 тис. 
листівок, газет, відозв, випущених на місці чи 
одержаних з «Великої землі». Жителі сіл хо-
дили в розвідку, доглядали поранених [7, 
с.58]. 

Пізно увечері 8 січня 1944 р. Москва са-
лютувала військам 2-го Українського фронту, 
які звільнили Кіровоград. У зв’язку з цим до-
цільно навести фрагменти наказу Верховного 
Головнокомандуючого від 8 січня 1944 р. за 
№57, в якому відзначалися успіхи військ 2-го 
Українського фронту під час визволення 8 сі-
чня Кіровограда: «За чотири дні запеклих боїв 
війська фронту просунулися вперед від 30 до 
50 км, розширивши прорив фронту на 120 км. 
Під час наступальних боїв війська фронту 
розбили три танкові, одну моторизовану і чо-
тири піхотні дивізії німців». Далі в наказі на-
зивалися понад 70 частин і з’єднань, які особ-
ливо відзначилися в боях за Кіровоград. Тан-
кові з’єднання під командуванням генерал-

майорів танкових військ Ф.Г. Каткова, В.І. 
Полозкова, І.Ф. Кириченка нагороджувалися 
орденами Червоного Прапора. 23 частинам і 
з’єднанням було присвоєно почесне наймену-
вання «Кіровоградських». А за відмінні бойові 
дії оголошувалася подяка всім військам фрон-
ту [18, арк.175; 12, с.99–102]. 

На напрямку допоміжного удару війська 
52-ї і 4-ї гвардійської армій лише до 7 січня 
подолали опір ворога й до 10 січня просуну-
лися до 40 км у напрямку Шполи. 11 січня Ра-
дянське Інформбюро повідомляло: «За уточ-
неними даними в районі Кіровограда за час 
боїв з 5 по 8 січня включно нашими військами 
знищено: танків – 293, гармат різних – 296, 
самохідних гармат – 40, мінометів – 121, ку-
леметів – 445, бронемашин – 94, автомашин – 
978. Противник втратив тільки вбитими понад 
15 тис. солдатів і офіцерів» [9, с.95]. Тим ча-
сом німецьке командування прийняло рішен-
ня вивести свої війська з оточення під Кірово-
градом. Це гітлерівцям вдалося. Знайшовши 
слабке місце на стику частин 13-ї дивізії, во-
рог кинув у район залізничного мосту значні 
сили. Гвардійці стійко стримували ворога, але 
сили були нерівними. Переважна частина во-
рожого угруповання зуміла вирватися з ото-
чення і відійти в напрямку Новомиргорода 
[13, с.238]. 

Гітлерівське командування, побоюючись, 
що його угруповання, що утримувало канів-
ський виступ на Дніпрі, буде оточене з півдня, 
перекинуло на ділянку армій правого крила 2-
го Українського фронту три танкові дивізії і 
моторизовану дивізію «Велика Німеччина», 
створивши таким чином велику перевагу в 
танках. Частини дивізії «Велика Німеччина» 
спрямували свій удар на повітрянодесантний 
полк 9-ї гвардійської повітрянодесантної диві-
зії, намагаючись збити його з пануючих висот 
у районі селищ Старий Данциг (нині с. При-
бережне) і Карлівка і будь-що прорватися до 
Кіровограда. Відбиваючи контратаки гітлері-
вців, бійці 1-го батальйону стрілецького полку 
спішно закріпилися на східних схилах висоти 
196,3, розташованої за 1,5 км на захід від Ста-
рого Данцига. 10 січня о 3 год. 30 хв. нацисти 
накрили артилерійсько-мінометним вогнем 
позиції полку. Розгорівся кривавий бій. У 
смертельній сутичці хоробрі піхотинці при 
підтримці артилеристів відбивали натиск во-
рога. Зазнавши втрат, гітлерівці відступили на 
вихідні позиції [2, с.254–257]. Німецьке ко-
мандування, побоюючись оточення свого 
угруповання, яке утримувало канівський ви-
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ступ, негайно підтягнуло сюди з півдня дві 
танкові дивізії. 

Сильними танковими контратаками на 
рубежі Зміїв, Канів, Сміла ворог 15 січня зу-
пинив просування військ 2-го Українського 
фронту. Ставка ВГК, зважаючи на те, що по-
ставленої мети в Кіровоградській наступаль-
ній операції досягнуто, а війська, ведучи запе-
клі бої понад два місяці з початку наступу від 
Дніпра, вкрай виснажилися, видала 2-му 
Українському фронтові наказ про перехід до 
оборони. В результаті цієї операції війська 2-
го Українського фронту розгромили чисельне 
угруповання противника й просунулися на за-

хід на 40–50 км на фронті 70 км (див. рис. 2). 
Під час операції німецькі війська зазнали зна-
чних втрат у живій силі й бойовій техніці. З 
втратою важливого вузла шляхів сполучення 
порушувалася стійкість всієї оборони 8-ї ні-
мецької армії, а її постачання ускладнювалося. 
Ще глибше охопивши з півдня угруповання 
противника на канівському виступі, радянські 
війська забезпечили собі сприятливі умови 
для його блокування. Наступ на Кіровоград 
затримав перекидання німецьким команду-
ванням двох танкових дивізій з півдня у район 
Умані для контрудару по військах 1-го Украї-
нського фронту [6, с.70]. 

  

 
 

Рис. 2. Лінія радянсько-німецького фронту під Кіровоградом станом на 17 січня 1944 року 
 

Таким чином, Кіровоградська наступаль-
на операція характерна вмілим використан-
ням і широким обхідним маневром бронетан-
кових військ. Їй були притаманні такі особли-
вості: вдалий задум і рішуче його втілення, 
швидке перегрупування сил на напрямок го-
ловного удару; раптовість наступу; тверда 
централізація управління військами з самого 

початку і до закінчення операції; тісна взає-
модія всіх родів військ; раціональне і своєчас-
не використання резервів; сміливий і гнучкий 
маневр бронетанкових військ. Усе це сприяло 
швидкому визволенню Кіровограда. Команд-
ний склад фронту, армій, корпусів, дивізій, 
полків і підрозділів набув досвіду стрімкого 
удару й оточення ворога. 
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(Закінчення, початок у попередньому номері) 
 

Слід зазначити, що сучасна військова жу-
рналістика переміщується в Інтернет. В он-
лайн просторі постійно виникають сайти, на 
яких розміщуються твори людей, які брали 
участь у військових діях, або були їх свідками. 
Дійсно, деякі автори не є письменниками, та 
їх описи є цікавими з точки зору фактажності 
та неопосередкованого відношення до реаль-
ної ситуації. В інтернеті подібні матеріали 
швидко розповсюджуються, стають об’єктами 
обговорення, на них посилаються і все це ціл-
ком безкоштовно для автора. Також для авто-
рів, що працюють над військовою тематикою 
і використовують для розповсюдження своїх 
матеріалів інтернет, властива така риса, як 
окремий наголос на пасіонарність. Більш того 
військову журналістику часто звинувачують в 
пасіонарності. Але слід пам’ятати, що в армії 
будь-якої країни є незаперечним закон про те, 

що керівництво не можна критикувати. Най-
суворішими критиками діючого військового 
керівництва є відставні військові, ветерани 
служби. Але ж військові засоби масової інфо-
рмації (далі – ЗМІ) навряд чи дозволять собі 
критику діючого військово-політичного кері-
вництва. Найбільше цим займають громадські 
організації, та дослідні інституції, які існують 
на кошти закордонних грантів. 

Одним з важливих питань сьогодення є 
проблематика у взаємодії між журналістами 
та військовими.  

На жаль, з боку деяких представників ЗМІ 
сьогодні звучать звинувачення на адресу вій-
сько-політичного керівництва стосовно того, 
що засоби масової комунікації повинні сприй-
матись як партнери, а не як загроза. Вся інфо-
рмація про будь-які сфери діяльності ЗС У по-
винні бути оприлюднені. Більш того, деякі не-
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залежні профспілки журналістів постійно на-
голошують на тому, що вся інформація про 
діяльність збройних сил є власністю грома-
дян, оскільки вони є платниками податків і 
власно кажучи, утримують ЗС. Дана позиція є 
помилковою з огляду на існуюче як українсь-
ке так і міжнародне законодавство щодо ви-
значення статусу інформації та її носіїв. 

Подібні питання будуть довго центром 
уваги як з боку громадян, так і з боку військо-
вого керівництва. Але, як це не дивно, до чіт-
кої регламентації діяльності представників 
ЗМІ, особливо під час бойових дій, вдаються в 
усіх країнах. У рамках НАТО діє ціла низка 
органів, що займаються акредитацією та орга-
нізацією діяльності представників ЗМІ в міс-
цях бойових дій. І доволі часто виникають си-
туації, коли журналісти, що прибувають в 
епіцентр воєнних дій, вимушені дотримува-
тись чіткого регламенту.  

З іншого боку протягом багатьох років 
журналістами, що працюють в гарячих точ-
ках, накопичено певний досвід. Деякі з них 
створили такі собі посібники для колег, яким 
вперше доводиться брати участь у висвітленні 
бойових дій. Нажаль, не можна охопити прак-
тично всі можливі ситуації, але зменшити ри-
зик – можливо. Єдиного документу з цього 
приводу, який би носив універсальний та офі-
ційний характер не існує [12]. Військове кері-
вництво країн, що беруть участь у бойових ді-
ях, в кожному випадку відпрацьовує пакет до-
кументів, регламентуючих порядок співпраці 
із представниками ЗМІ. Більш того, відомі ви-
падки, коли безпека журналістів, які висвіт-
люють бойові дії, не є предметом стурбовано-
сті для їх роботодавців. У багатьох випадках 
представникам ЗМІ редакційне керівництво 
може відмовити у відрядженні, може вимага-
ти розписки в якій репортер звільняє редакцію 
від відповідальності за те, що може з ним ста-
ти під час висвітлення бойових дій. Напри-
клад, коли в 1997 році у заручники бойовика-
ми було взято групу журналістів в Чечні, кері-
вництво центральних російських каналів при-
йняло рішення не відправляти журналістів в 
даний регіон взагалі. Як слідство – інформа-
ційний голод. Інформацію доводилось брати 
із другорядних джерел, в більшості випадків 
викривлену. 

Сьогодні дослідники історії військової 
журналістики говорять про те, що її реальне 
становлення прийшлося саме на події, 
пов’язані із військовими конфліктами ХХ 
століття. Більш того, характер відносин між 

засобами масової інформації та військовими 
структурами в різних країнах був приблизно 
однаковим, особливо коли мова йде про робо-
ту журналістів в епіцентрі бойових дій. На-
приклад в США проблема даних взаємовідно-
син чи не вперше виникла під час війни у 
В’єтнамі. На думку представників засобів ма-
сової інформації військові у В’єтнамі навмис-
но обмежували їх доступ до інформації з ме-
тою послабити їх вплив на формування гро-
мадської думки, виключити можливі неспів-
падання між оцінками ЗМІ та офіційною ін-
формацією з районів бойових дій. Натомість, 
військові вважали, що журналісти сприяли 
тому, що кожний американець завдяки теле-
баченню ставав свідком страждань мирного 
населення, що сприяло розповсюдженню па-
цифістських настроїв і висловлення недовіри 
платників податків своєму урядові щодо зов-
нішньої політики США. Певною мірою дана 
обставина стала однією з причин поразки 
американців у війні.  

Під час війни в Південному В’єтнамі пра-
цювала одна із відоміших фотокореспонден-
тів Катрін Лерой. У 1967 році вона стала єди-
ним журналістом, яка висвітлювала першу і 
останню в цій війні висадку парашутного де-
санту під час операції «Junction City». Разом із 
військовиками 173-ї повітряно-десантної бри-
гади вона стала першою жінкою в історії вій-
ни, яка здійснила бойовий парашутний стри-
бок. Весною того ж року вона стала одним з 
двох журналістів, які прибули на базу морсь-
кої піхоти Кхесань, коли там несподівано роз-
почалися жорстокі бої. Жінка фотографувала 
морських піхотинців безпосередньо в момент 
атаки. Найбільш відомим стала фотосерія з 
трьох знімків «Страждання санітара», на яко-
му сфотографовано санітара морської піхоти 
США, що перевіряв пульс та дихання у смер-
тельно пораненого солдата. На останньому 
фото санітар у відчаї дивиться по бокам, зро-
зумівши, що його товариш помер. Ця смілива 
жінка-фотокореспондент, працюючи в інших 
епіцентрах війни навіть потрапила у полон. 
Але її врятувало на той момент французьке 
громадянство і північнов’єтнамці дозволили 
створити їй серію знімків «з іншого боку фро-
нту» [8]. 

Схожою реакцією військового керівницт-
ва на взаємодію із представниками ЗМІ була 
під час військової операції в Гренаді. Журна-
лісти навіть не були допущені до місця бойо-
вих дій. Але саме після цього військового 
конфлікту для організації відповідних інфор-
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маційних потоків щодо бойових дій започат-
ковується централізоване інформування акре-
дитованих журналістів, яким пропонувалися 
відібрані і навіть вже підготовлені для вико-
ристання матеріали. Групи з акредитованих 
журналістів створювались для висвітлення 
військового конфлікту в Панамі. Але такий 
досвід був не зовсім вдалим. Давали взнаки 
недоліки в плануванні слабкі технічне та 
транспортне забезпечення, невисока мобіль-
ність інформаційних бригад. Якщо під час ви-
світлення війни у В’єтнамі можна говорити 
про такий метод висвітлення військових по-
дій, як констатація факту. Пізніше з намаган-
нями зробити процес формування інформа-
ційних потоків контрольованим, превалювати 
став такий метод як інтерпретація фактів. 

Під час підготовки до військових дій 
США в Перській затоці, питання взаємодії із 
представниками ЗМІ вирішувались вже на рі-
вні військово-політичного керівництва. З са-
мого початку формування багатонаціональ-
них сил для вторгнення до Іраку супроводжу-
валося широкою інформаційною компанією, в 
рамках якої звеличувались рівень військової 
техніки США та підготовка особового складу 
експедиційного корпусу. Водночас формував-
ся образ ворога – Саддама Хусейна і його 
знешкодження було однією з цілей військових 
дій. Змальовувалися жахіття можливих нас-
лідків для Іраку. В даному випадку йдеться 
про підготовчий етап для формування гро-
мадської думки щодо дій експедиційного ко-
рпусу в Перській затоці. Насаджувались вже 
сформовані кліше у сприйнятті бойових дій у 
даному регіоні. Більш того, засоби масової 
інформації почали використовуватись для 
здійснення інформаційно-психологічного 
впливу за рахунок розповсюдження відповід-
но підготовлені повідомлення, в тому числі і 
завідомо брехливі. Це й начебто переміщення 
військ, про труднощі щодо підготовки до по-
чатку висадки а значить подовження терміну 
підготовки бойової операції. Кульмінаційним 
стало повідомлення про неготовність багато-
національних сил д проведення операції, яке 
зробив міністр оборони за декілька днів до 
початку війни [8].  

Суттєві зміни були внесені в порядок ро-
боти з представниками ЗМІ. Слід відзначити, 
що жорстка цензура була накладена на всю 
інформацію з місць дислокації військ. Під час 
акредитації представники ЗМІ брали на себе 
певну низку зобов’язань, в тому числі і про 
нерозголошення відповідної інформації. Після 

цього вони допускалися до місця розташуван-
ня особового складу. Для спілкування з жур-
налістами готувались спеціально підготовлені 
військовослужбовці. Кожне місце зйомок ре-
тельно готувалося. Наприклад завжди уника-
лися ситуації, коли на фото та відео могли по-
трапити тіла загиблих, або понівечена амери-
канська техніка. На етапі розгортання угрупу-
вання багатонаціональних сил для представ-
ників ЗМІ організовувались щоденні прес-
конференції на військовій базі Дахран в Сау-
довській Аравії на значному віддаленні від 
бойових дій. Централізоване формування ін-
формаційних потоків доповнювалось щоден-
ними брифінгами (від прес-конференцій відрі-
зняються форматом-відсутність запитань та 
відповідей, лише заява) в пентагоні. 

Але з початком наземної операції брифін-
ги були відмінені до особистого розпоря-
дження міністра оборони. Кожний випадок 
порушення цензури карався грошовими 
штрафами, або тюремним ув’язненням. Не 
дивлячись на діюче в США законодавство, що 
передбачає свободу діяльності ЗМІ, вся інфо-
рмація журналістів, що висвітлювали бойові 
дії, була жорство регламентована. У акреди-
тованих представників ЗМІ було чітко обме-
жені можливості використання радіо та дро-
тового зв’язку. Цензори навіть вимагали в те-
кстах репортажів змінювати певні фрази та 
вислови. На кшталт «відчайдушні льотчики» 
на «чудові льотчики», «знищувачі – бомбор-
дувальники» на просто «бомбордувальники» 
[7].  

Деякі репортажі затримувались цензурою 
та зволікалися наданням каналів передачі ін-
формації так довго, що всякий сенс їх розмі-
щення губився. Доволі частими були випадки, 
коли офіцери, приставлені до журналістів у 
відповідь на «незручні » запитання, звинува-
чували їх в антивоєнних настроях. Таких жу-
рналістів не допускали до скінчення терміну 
акредитації на прес-конференції та усіляко 
ускладнювали можливості виїзду у війська. 
Деякі американські представники ЗМІ потай-
ки проникали в бойові порядки військ, що не 
завжди закінчувалося для них добре. Так, ко-
респондент компанії Сі-Бі-Ес Боб Симанс був 
схоплений іракцями, його допитували, а потім 
кинули до тюрми. Для його визволення дове-
лося втручатися військовому командуванню 
США. 

Військова поліція постійно виявляла по-
дібних «своє вільних» журналістів, їх затри-
мували і навіть арештовували. Доволі часто 
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військові чинили фізичну протидію небажа-
ним зйомкам та відмовлялись надавати ко-
ментарі. Можна сказати, що військова цензура 
в зоні військового конфлікту керувалася лише 
державними інтересами країн-учасниць коа-
ліції. Будь-яка інформація в США, наприклад, 
дозволялась лише в тому випадку, коли на за-
питання : чи потрібна вона народу Америки, 
відповідь була однозначно позитивно. Саме 
це є поясненням того, що у відео репортажах 
відсутня інформація про поранених, загиблих, 
військовополонених. Взагалі відео картинки з 
безпосередніми бойовими діями мали формат 
«чистої війни». Демонструвались бойові дії у 
повітрі, що постійно доводило громадянам 
високоточність бойової техніки та можливість 
нанесення точених ударів, спрямованих лише 
на знищення іракської військової техніки. З 
впевненістю можна сказати, що під час війсь-
кового конфлікту в Перській затоці широкого 
використання набув такий метод висвітлення 
бойових дій, як віртуалізація. Тобто створю-
вались образи подій, які взагалі могли не мат 
реальних підстав.  

Чітко організоване інформаційне супро-
водження коаліційних сил дозволили голові 
Комітету начальників штабів США Коліну 
Пауелу зробити заяву відносно того, що вре-
шті-решт США залишили В’єтнам у минуло-
му і позбавились синдрому поразки. В даному 
випадку військово-політичне керівництво зро-
зуміло, що відсутність контролю за діяльніс-
тю ЗМІ під час висвітлення військового конф-
лікту, може нести небезпеку національним ін-
тересам держави [12]. 

Чи існують формальні універсальні пра-
вила, що регулюють роботу журналістів у бо-
йових зонах? На думку заступника редактора 
журналу «US News and World Report» Пітера 
Керрі, який в статусі репортера висвітлював 
події під час військової операції «Буря в пус-
телі» таких правил не існує. Для цього, на ду-
мку Пітера Керрі, достатньо порівняти декіль-
ка конфліктних ситуацій останніх років. Як 
зазначалося вище, під час військового конфлі-
кту в Перській затоці – операції «Буря в пус-
телі», командування міжнаціональних сил ра-
зом з урядом Саудівської Аравії, з території 
якої велась операція, намагалися обмежити 
доступ представників ЗМІ до місць подій. Ба-
гатьом журналістам було відмовлено в акре-
дитації, оскільки їх погляди не співпадали з 
офіційною точкою зору саудівської влади. Бе-
зумовно, можна сказати, що військові обме-
жували та дозували інформацію для предста-

вників ЗМІ з метою не допустити її витоку, 
що було б на руку противнику. Пітер Керрі 
вважає, що така поведінка військового коман-
дування була помилковою. Тож вже під час 
військових дій в Югославії, в Сомалі, під час 
висадки військових на Гаїті, військово-
політичне керівництво запровадило інший ал-
горитм роботи із представниками ЗМІ. Репор-
тер згадує, що журналісти вільно пересува-
лись та спілкувались із військовими. Але все 
ж таки їм доводилось дотримуватись встанов-
лених норм поведінки, або функціонування 
журналістів в зонах бойових дій. Пітер Керрі 
погоджується з тим, що причини для заборон 
були і вони були різноманітними. Не дивля-
чись на те, що необхідно було дотримуватись 
перепускного режиму, залишатись на місці 
згідно вимоги військових, кінцеве рішення 
про те, як себе поводити в тій , або іншій си-
туації, залишалося за журналістом. Він може 
залишити зону відповідальності армії і діяти 
на свій власний розсуд, або намагатись отри-
мати інформацію всупереч забороні військо-
вих. Пітер Керрі висловлює думку про те, що 
ступінь вільності в діях кожного журналіста в 
зоні бойових дій залежить від рівня демокра-
тичності держави. Якщо заборони введені ар-
мією, то кореспондент може розраховувати на 
лояльність центральної влади, що звинува-
чення з боку військових не мають законної 
сили, якщо мова не йде про шпіонаж, або зло-
чин [7]. 

Як видно з роздумів авторитетного жур-
наліста, матеріали про події в бойовій зоні 
можуть носити суто суб’єктивний й характер. 
Самі представники ЗМІ говорять про те, що 
не може бути журналістики стовідсотково 
об’єктивної та без пристрасної, рівно як і не 
існує журналістика незалежна. Але, на думку 
фахівців безпристрасність, об’єктивність та 
незалежність – це ті ідеали, до яких необхідно 
прагнути. Нажаль, в реальному житті частіше 
всього вони так і залишаються ідеалами. І в 
першу чергу необхідно враховувати той факт, 
хто є власником ЗМІ, яку інформаційну полі-
тику він продукує та інтереси яких політич-
них кіл та громадських прошарків представ-
ляє.  

Під час висвітлення будь-якого військово-
го конфлікту, як і будь-якого соціального 
конфлікту, будь-якої ситуації протистояння, 
ідеальним для ЗМІ є відображення двох сто-
рін конфлікту. Цей принцип повинен розпо-
всюджуватись і на інформацію. Яскравими 
прикладом недотримання даного принципу 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 1(11) / 2014 46 

стала ситуація із висвітленням подій першої 
чеченської компанії в РФ. Командування фе-
дерального військового угрупування не зав-
жди було готове працювати з журналістами, 
робота по розповсюдженню відповідної інфо-
рмації не була налагоджена відповідним чи-
ном. Представник и ЗМІ швидко почали ви-
користовувати джерела інформації чеченської 
сторони, яка досить швидко перехопила ініці-
ативу і організувала взаємодію із представни-
ками ЗМІ на всіх рівнях – від інтернет-
повідомлень до організації перебування без-
посередньо в зоні бойових дій. Таким чином 
утворилась ситуація, коли інформацій потік 
на підтримку бойовиків був потужним і різ-
номанітним, що призвело до викривлення 
сприйняття громадянами реальної ситуації на 
Північному Кавказі. І можна порівняти, як 
відрізняється інформаційне супроводження 
другої чеченської компанії, починаючи з низ-
ки урядових документів, що чітко визначали 
порядок взаємодії із журналістами представ-
ників військово-політичного керівництва та 
наповнення інформаційного потоку повідом-
леннями про дії федеральних військ.  

Журналістика повинна бути свідомо оріє-
нтованою. Адже кожний , кому довелося ба-
чити горе, біду, наслідки злочину, так, або ін-
акше вже оцінює дані явища. Якщо ж він го-
ворить, або пише про них, то це висловлюєть-
ся в певних жанрових рамках, в композиції, в 
компонуванні. Можна сказати, що журналісти 
свідчать про ті події, які відбуваються у них 
на очах. Але це не зовсім так. Справа в тім, що 
журналістика не обмежена простим інформу-
ванням, журналіст висловлює своє відношен-
ня до подій, про які йдеться.  

Наприкінці роботи, автор вважає за необ-
хідне зупинитись на питанні взаємозв’язку 
військової журналістики та міжнародного гу-
манітарного права. 

Журналісти, які знаходяться в зоні війсь-
кових зіткнень та висвітлюють дані події згід-
но із нормами міжнародного гуманітарного 
права розглядаються як цивільне населення та 
особи, що знаходяться на території військово-
го конфлікту. Нормами міжнародного гумані-
тарного права зазначається про те, що цивіль-
ні особи можуть втратити право на захист, 
якщо вони вступають у збройні формування і 
навіть, коли знаходяться поряд з різноманіт-
ними вісь коми об’єктами, оскільки в даному 
випадку ніхто не може гарантувати їм безпеку 
та збереження життя, оскільки ці об’єкти бу-
дуть мішенню для нападу в першу чергу. Го-

ловною міжнародною гуманітарною організа-
цією, яка контролює дотримання норм міжна-
родного гуманітарного права, є Міжнародний 
Комітет Червоного Хреста (Полумісяця). В 
зонах військових конфліктів діють і інші між-
народні організації, з якими доводиться мати 
справу військовим журналістам. Йдеться про 
миротворчі сили ООН (далі – Організація 
об’єднаних націй), ОБСЄ (далі – Організація 
безпеки та співробітництва в Європі), недер-
жавні міжнародні гуманітарні організації, такі 
як «Лікарі без кордонів», «Міжнародна амніс-
тія», «Репортери без кордонів», місії Управ-
ління Верховного комісара ООН у справах 
біженців, та інші недержавні організації, які 
мають на меті надання допомоги цивільному 
населенню, що втягнуто у військовий конф-
лікт [11].  

Сьогодні існує декілька видів захисту , що 
надаються міжнародним гуманітарним пра-
вом журналістам. Стаття 79 Додаткового про-
токолу № 1 регламентує захист, що надається 
журналістам. Перший та другий параграфи 
даної статті говорять про надання захисту жу-
рналістам як цивільним особам. Дане питання 
поставлено на порядок денний ще у період пі-
сля закінчення другої світової війни. Ще тоді 
ООН пропонувала встановити відповідне по-
ложення про захист журналістів. Йшлося про 
розробку соціальних пізнавальних знаків для 
представників ЗМІ, введення відповідного пе-
реліку, створення бази даних, а також перед-
бачалося існування міжнародної організації, 
яка б могла взяти на себе вирішення питань 
направлення журналістів у різні «горячи точ-
ки». 

Однак самі представники ЗМІ, більшість 
журналістських міжнародних організацій ви-
ступили проти даних ініціатив ООН. Вони 
вважали , що подібний захист може стати ін-
струментом впливу і буде використовуватись 
для перешкоджання професійної діяльності в 
зоні військових конфліктів. 

Отже, в умовах мирного життя для захис-
ту прав людини існує національне законодав-
ство окремо взятої держави. Але під час вій-
ськових конфліктів, законодавство, що регла-
ментує мирне життя, не діє. Саме в такий пе-
ріод військових дій повинні вступати в силу 
закони міжнародного гуманітарного права, 
яке складається з двох розділів: «Женевське 
право» та «Гаагське право». «Женевське пра-
во» охороняє інтереси військових, які вийшли 
з ладу, та осіб , що не беруть участі в бойових 
діях. Даний документ складається з 4-х Же-
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невських конвенцій 1949 року та двох Додат-
кових протоколів до них 1977 року, які скла-
дають зведення положень що нараховують 
близька шестисот статей, які , в свою чергу, 
представляють систему правил, спрямованих 
на захист індивідуума під час військових кон-
фліктів. 

«Гаагське право» обумовлює права та 
обов’язки сторін, що воюють та обмежує пе-
релік засобів нанесення збитків. До нього 
входять положення, що відносяться до стату-
су військовополонених, поранених під час 
військових дій та цивільних осіб на окупова-
них територіях.  

Одна стаття Женевської конвенції гово-
рить про права журналістів, які знаходяться в 
зоні бойових дій: «Журналісти, які знаходять-
ся в небезпечних професійних відрядженнях в 
районах військового конфлікту, повинні роз-
глядатися як цивільні особи і мати захист як 
цивільні особи. Журналіст може отримати по-
свідчення особистості, яке підтверджує його 
статус журналіста» .Саме ця стаття, на думку 
фахівців і є фундаментальною базою права 
журналіста в «гарячих т очках». Після прийн-
яття 4-ї Женевської конвенції було запропо-
новано низку протоколів до неї, що стосува-
лись журналістів. Наприклад про відзнач аль-
ні емблеми, які мають носити журналісти в 
зонах бойових дій. Однак цей протокол не 
прийняти і журналісти до теперішнього часу 
розглядаються конвенцією як цивільні особи. 

Таким чином, явище перебування журна-
ліста в зоні військових дій є неоднозначним.  

Представники ЗМІ доволі часто стають 
жертвами війни. Вони гинуть, їх беруть в по-
лон, утримують як заручників. Нажаль, чим бі-
льше останнім часом в світі військових конф-
лікті, тим більше представників ЗМІ гине під 
час висвітлення даних подій. З одного боку 

можна сказати, що журналіста можна вважати 
повноправним учасником воєнних дій. З іншо-
го боку, як вже говорилося вище, представник 
ЗМВ, що висвітлює бойові дії, згідно міжнаро-
дного гуманітарного права розглядається як 
цивільна особа в епіцентрі військових дій.  

Якщо журналіст має бажання виконати 
свій професійний обов’язок та залишитись 
живим і неушкодженим, він повинен дотри-
муватись певних заходів безпеки, – як прави-
льно себе поводити в тій, або іншій ситуації в 
умовах реальної бойової ситуації, як визначи-
ти зручний момент для отримання інформації 
та інше. Всі ці рекомендації описані на досвіді 
багатьох журналістів, які працювали в бойо-
вих зонах. 

Перебування представника ЗМІ на війні 
характеризує його відношення до військових. 
Існує парадокс, коли військові не вважають 
журналіста своїм союзником і інформацію 
про події наваго легше отримати у протибор-
чої сторони, або у терористів, ніж у представ-
ників військового командування. Налаго-
дження взаємовідносин з офіцерським скла-
дом – одна з головних умов перебування 
представника ЗМІ в зоні бойових дій.  

Військовий журналіст повинен бути мак-
симально об’єктивним, освітлюючи події. 
Окрім суто прагматичних положень, на пер-
шому місці повинна знаходитись свідомість 
журналіста, його обов’язок перед спільнотою, 
для якої він працює. 

Кожний представник ЗМІ, якій працює 
над висвітленням подій військового конфлік-
ту є формально захищений законом, він є 
об’єктом міжнародного права. 

Про полегшення участі військового жур-
наліста можна буде говорити напевно тоді, 
коли кількість військових конфлікті почне 
зменшуватись.  
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Создание нового независимого государст-
ва, неразрывно связано с решением вопросов 
создания национальных Вооружённых Сил, в 
том числе Военно-Морских Сил. Опыт их 
строительства в 1991–1993 гг. имеет огромное 
значение для правильной оценки принятых в 
то время решений их целесообразности и, по 
нашему мнению, позволит избежать просчё-
тов и ошибок в дальнейшем. 

Актуальность темы мы видим в необхо-
димости глубокого изучения причин, повлия-
вших на выбор направлений строительства 
Военно-Морских Сил Украины. Целью дан-
ной статьи является раскрыть причины сло-
жившихся между Россией и Украиной взаи-
моотношений в период с 1991 по 1993 годы и 
влияние взглядов руководства России, Украи-
ны, Крыма и командования Черноморского 
флота на статус Черноморского флота СССР и 
формирования Военно-Морских Сил Украи-
ны. 

Как свидетельствует проведённый анализ 
документов, события рассматриваемого нами 
периода развивались следующим образом. 
16 июля 1990 г. Верховный Совет Украины 

провозгласил Декларацию о Государственном 
суверенитете Украины, что ознаменовало но-
вую историю Военно-Морских Сил Украины. 

19 августа 1991 г. сторонники сохранения 
советского политического строя провозгласи-
ли создание в г. Москве Государственного 
комитета по чрезвычайным происшествиям 
(далее – ГКЧП), который своими декретами 
приостанавливал действие законодательных 
актов высших органов союзных республик и 
объявлял действующими только законы 
СССР. Было очевидно, что в этих условиях 
государственный суверенитет союзных рес-
публик, в том числе Украины, может остаться 
лишь декларацией. 

Поражение политической элиты Советс-
кого Союза, в частности, Г.И. Янаева (вице-
президента СССР), Д.Т. Язова (Министра 
обороны СССР), В.А. Крючкова (председа-
теля КГБ СССР), Б.К. Пуго (Министра внут-
ренних дел СССР), В.И. Варенникова (Глав-
нокомандующего Сухопутными войсками – 
заместителя министра обороны СССР), 
В.А. Ачалова (заместителя министра обороны 
СССР) и других в противостоянии с лидером 
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РСФСР Б.Н. Ельциным создало прецедент 
неповиновения центральной власти и сущест-
венно ослабило позиции последней во взаи-
моотношениях между республиками [2]. По-
этому, после событий 19–21 августа большин-
ство парламентов республик, в том числе 
Украины, приняли Акты независимости, соп-
ровождавшиеся межэтническими конфликта-
ми и ростом национального движения. 

Как мы видим, московские события сыг-
рали роль своеобразного катализатора про-
цесса государственного самоопределения 
Украины и создания её Вооружённых Сил. 
Так, 24 августа 1991 г. Верховный Совет 
Украины провозглашает Акт о независимости 
Украины – политически-правовой документ, 
который направлен на осуществление Декла-
рации о государственном суверенитете Укра-
ины. Этот Акт исходил из права народов на 
самоопределение, оговоренного Уставом 
ООН и прочими международно-правовыми 
документами. 

В ноябре 1991 г. Президент СССР М.С. 
Горбачев предпринял попытку урегулировать 
политический кризис, предложив обновлен-
ную концепцию реформирования Советского 
Союза. Согласно данной концепции, образо-
вывалось “конфедеративное демократическое 
государство, осуществляющее власть в пред-
елах полномочий, которыми его добровольно 
наделяют участники договора”. 

Проект предусматривал подчинение пре-
зиденту правительства и вооружённых сил 
всей конфедерации, что, по сути, являясь оче-
редной формой СССР с центром во главе. Это 
предложение стало источником разногласий 
между М.С. Горбачевым и лидерами союзных 
республик. 

В обозначенном конфликте основными 
сторонами являлись президент СССР М.С. 
Горбачев и главы двух наиболее крупных ре-
спублик: президент РСФСР Б.Н. Ельцин и ли-
дер Украины Л.М. Кравчук (на момент опуб-
ликования в печати проекта договора об обра-
зовании Союза Суверенных Государств (далее 
– ССГ) Л.М. Кравчук являлся Председателем 
Верховного Совета Украины). Для лидера 
Украины идея создания ССГ была неприем-
лема, также как и для президента РСФСР 
Б.Н. Ельцина.  

1 декабря в Украине должны были состо-
яться выборы президента и референдум на 
волеизъявление народа о независимом разви-
тии страны. Как и ожидалось, президентом 
Украины стал Л.М. Кравчук, а вопрос о неза-

висимости был безоговорочно поддержан 
90% проголосовавшим “за” населением. Став 
лидером фактически независимого государст-
ва, Л.М. Кравчук выступил третьей стороной 
конфликта между М.С. Горбачевым и Б.Н. 
Ельциным со своим интересом в его исходе. 
По мнению А.С. Грачева (помощник Прези-
дента СССР), победа Л.М. Кравчука на выбо-
рах переводила его в статус национального 
лидера, выступающего с позиции поддержки 
народа в отличие от Президента СССР М.С. 
Горбачева. Следует также отметить, что 
именно обретение независимости Украиной 
послужило примером, которому последовали 
и другие республики Советского Союза. 

В условиях открытого противоборства 
между Центральной властью и властью рес-
публик Президент РСФСР вынужден был ис-
кать союзников для окончательной ликвида-
ции правящей элиты СССР. Поэтому как при-
знание Российской Федерацией независимос-
ти прибалтийских республик, так и признание 
2 декабря 1991 г. независимости Украины, 
было вынужденным шагом, направленным на 
окончательное уничтожение Советского Сою-
за как субъекта политики. 

Рассматривая события в резиденции Ви-
скули в Беловежской пуще (Беларусь), проис-
ходившие в ночь с 7 на 8 декабря 1991 г., не-
обходимо отметить, что каждая из сторон 
преследовала свои цели, однако в тот момент 
их интересы совпали [1; 5]. К тому же, 
Л.М. Кравчук и Б.Н. Ельцин были избраны на 
свои должности посредством народного воле-
изъявления, в отличие от Президента СССР, 
что, в свою очередь, давало им возможность 
проводить различные мероприятия, дестаби-
лизирующие власть СССР. Председатель 
Верховного Совета Республики Беларусь 
С.С. Шушкевич был, скорее, нейтральной фи-
гурой, нежели заинтересованным в этом про-
тивостоянии лицом. 

Однако для юридического обоснования 
прекращения существования СССР, как суб-
ъекта международного права и образования 
Союза Независимых Государств (далее – 
СНГ), было необходимо: во-первых, чтобы 
договор об образовании СССР был в силе ме-
нее чем для двух участников, а во-вторых, 
чтобы его действие было отменёно всеми уча-
стниками.  

Поскольку СССР создавался в 1918–
1921 гг. четырьмя независимыми государст-
вами: РСФСР, Украиной, Белоруссией и Зака-
вказской Федерацией, а последняя перестала 
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существовать, то, по мнению правительства 
РСФСР, оставшиеся три субъекта, некогда 
образовавшие Союз, были вправе принять 
решение о расторжении договора.  

В соответствии с нормами международ-
ного права выход из договора считается пра-
вомочным, если участник такого соглашения 
не менее чем за 12 месяцев заявил о своем на-
мерении денонсировать договор (Венская 
Конвенция о праве международных договоров 
1969 г., п.2 ст.56). Ни одна из сторон беловеж-
ского соглашения не провела данную проце-
дуру. Только Украина к этому времени прове-
ла референдум о независимости, послужив-
ший толчком к обоснованию его как права 
народа на самоопределение, позволяя, тем са-
мым, игнорировать всесоюзное народное го-
лосование.  

Следует также заметить, что в сложив-
шейся ситуации, когда законы не могли ока-
зать существенного влияния на обстановку в 
стране, ключевую роль играли КГБ, МВД и, в 
первую очередь, Министерство обороны. 
Можно с уверенностью сказать, тот, кого по-
ддержат представители «силовых» ведомств, 
фактически становился главой государства. 

Соотношение сил на тот момент было 
следующим: после августовского путча мно-
гие высокопоставленные чиновники КГБ, 
МВД и Министерства обороны были дискре-
дитированы и лишились своих постов, поэто-
му, с учётом отсутствия кадрового резерва, у 
Президента СССР М.С. Горбачёва, на наш 
взгляд, практически не было рычагов воздейс-
твия на лидеров трех республик. 

В тоже время, возглавлявшие силовые ве-
домства В.В. Бакатин (КГБ), В.П. Баранников 
(МВД) и Е.И. Шапошников (Минобороны) 
были назначены на свои должности после со-
бытий 19–21 августа, то есть, по согласова-
нию с президентом РСФСР Б.Н. Ельциным. 
Соответственно, во время августовских собы-
тий все трое выступили в поддержку 
Б.Н. Ельцина, что означало их фактическое 
неподчинение Президенту СССР. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что реальных санкций против лидеров Украи-
ны, Белоруссии и Российской Федерации 
М.С. Горбачёв применить не мог, что обусло-
вило его бездействие относительно событий в 
Вискулях. К тому же президент РСФСР фак-
тически обезопасил себя от каких-либо санк-
ций центральной власти, предложив Е.И. Ша-
пошникову пост Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными Силами СНГ. Сог-

ласие маршала Е.И. Шапошникова в итоге 
предопределило прекращение существования 
Советского Союза как субъекта международ-
ного права. 

21 декабря в Алма-Ате к Соглашению об 
образовании СНГ присоединились остальные 
республики (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и 
Грузии), а 25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев 
подал в отставку. 

По нашему мнению, Президент РСФСР (в 
дальнейшем Президент России) Б.Н. Ельцин 
преследовал в тот момент как тактические, 
так и стратегические цели. Чтобы добиться 
окончательного развала Советского Союза, 
необходимо было сплотить в рядах оппозиции 
к центральной власти как минимум такие рес-
публики как Украина, Россия и Белоруссия, а 
в дальнейшей перспективе, объединить как 
можно большее количество республик, создав 
сильный центр в виде России в окружении 
более слабых государств-саттелитов. Таким 
образом, осуществлялся возврат к тому вре-
мени, когда СССР был окружен более слабы-
ми социалистическими странами Союза эко-
номической взаимопомощи (далее – СЭВ). 

Учитывая тот факт, что именно решение 
Главнокомандующего ОВС СНГ Е.И. Шапо-
шникова определило окончательный развал 
СССР, а также то, что не только Главнокома-
ндующий, но и Начальник штаба ОВС СНГ 
назначены на свои посты по согласованию с 
Президентом России, лидер Украины 
Л.М. Кравчук, по нашему мнению, осознавал 
необходимость строительства собственных 
Вооружённых Сил. Именно эта позиция дава-
ла возможность сохранить независимость в 
дальнейшем. 

На момент развала СССР Украина обла-
дала одной из мощных группировок войск в 
Европе, оснащенной ядерным оружием и сов-
ременными образцами обычного вооружения 
и военной техники [3, л.11; 4, с.41–49]. Тем не 
менее, эта группировка являлась составной 
частью “военной машины” СССР и чтобы со-
здать целостную боеспособную структуру, 
которая может выступить гарантом обеспече-
ния обороны Украины и защиты её суверени-
тета, территориальной целостности и непри-
косновенности, нужна была большая и кропо-
тливая работа. К тому же, промышленность 
новых независимых государств ещё не готова 
была к полному обособлению. Всё это выну-
ждало политическое руководство Украины 
идти на определённые уступки, подписывая 
не всегда выгодные для страны договоры.  
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На наш взгляд, правительство России по-
нимало стремление к независимости и, поэто-
му, всячески старалось не допустить полной 
независимости, в первую очередь, сопредель-
ных государств, таких как Украина. Способа-
ми такого воздействия были: затягивание пе-
реговорных процессов и неразрешённость 
спорных вопросов по разделу наследия Сове-
тского Союза. Одним из таких сложных воп-
росов был Черноморский флот ВМФ СССР. 

Анализ документов показывает, что ни 
соглашение о дальнейшем развитии межгосу-
дарственных отношений, подписанное 23 ию-
ня 1992 г. в Дагомысе Б.Н. Ельциным и Л.М. 
Кравчуком, ни ялтинское Соглашение от 
3 августа 1992 г. не являлись директивными 
документами. Они носили скорее декларатив-
ный характер и указывали на необходимость 
развития межгосударственных отношений и 

продолжения переговорного процесса по соз-
данию ВМФ России и ВМС Украины на базе 
Черноморского флота СССР [6; 7].  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в начале 1990-х годов Украина, получив юри-
дически статус независимого государства, 
стремилась к фактическому построению свое-
го независимого будущего, атрибутом кото-
рого являлись мощные Вооруженные Силы, в 
том числе Военно-Морские Силы. Однако это 
не удовлетворяло желаниям политического 
руководства Российской Федерации, которое 
стремилось сконцентрировать все рычаги во-
енно-экономической мощи СНГ в своих ру-
ках. На наш взгляд, это несовпадение интере-
сов явилось причиной дальнейшего противос-
тояния двух государств, а Черноморский 
Флот СССР – главной фигурой политической 
игры. 
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ  
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ 

 
У статті обґрунтовано періодизацію формування системи бойової підготовки Сухопу-

тних військ Збройних Сил України. Досліджено основні характерні особливості організації під-
готовки Сухопутних військ України протягом 1992–2012 рр. Встановлено, що найбільший 
вплив на організацію бойової підготовки Сухопутних військ України мав рівень фінансового та 
ресурсного забезпечення. Значна увага приділялася удосконаленню вмінь і навичок особового 
складу Сухопутних військ щодо спільних дій з підрозділами інших формувань на території 
України та підготовці до міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки. 
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особового складу, командно-штабні навчання, антитерористичне навчання. 
 

Постановка проблеми. Належний рівень 
боєздатності Сухопутних військ Збройних 
Сил України (далі – ЗС України) досягається 
шляхом виконання комплексу заходів у єди-
ному і безперервному процесі набуття профе-
сійних вмінь та навичок в системі підготовки 
військ. Одним з основних видів підготовки 
Сухопутних військ ЗС України є бойова під-
готовка – цілеспрямований, організований за 
єдиним замислом процес навчання всіх кате-
горій військовослужбовців, органів управлін-
ня, військових частин (підрозділів).  

Наукова актуальність та новизна оде-
ржаних результатів полягає у дослідженні 
особливостей організації бойової підготовки 
Сухопутних військ ЗС України у період 1992–
2012 рр. Висновки з дослідження виділеного 
питання мають сприяти вдосконаленню сис-
теми бойової підготовки Сухопутних військ 
України.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема підвищення якості бойової під-
готовки знайшла певне відображення у відом-
чих розпорядчих документах, концепціях, на-
казах, тощо. Теоретико-методологічним аспе-
ктам організації бойової підготовки на сучас-
ному етапі реформування українського війсь-
ка присвячена значна кількість робіт приклад-
ного і теоретичного характеру [1–4]. Незва-
жаючи на це формування системи бойової 
підготовки Сухопутних військ України в істо-
ричній ретроспективі є недостатньо вивче-

ною.  
Мета статті. Виходячи з актуальності 

питання, метою статті є історичний огляд ор-
ганізації бойової підготовки Сухопутних 
військ ЗС України у 1992–2012 рр. 

У Сухопутних військах ЗС України про-
водяться масштабні трансформаційні заходи, 
визначені Державною комплексною програ-
мою реформування і розвитку Збройних Сил 
України на період до 2017 року [5]. Загальна 
тенденція, яка спостерігається нині у Зброй-
них Силах України, полягає у створенні оп-
тимальних за чисельністю, навчених військ 
(сил). Це в свою чергу висуває відповідні ви-
моги до рівня професіоналізації та вишколу 
особового складу, трансформації існуючої си-
стеми бойової підготовки та апробації нових 
форм і способів ведення бойових дій.  

Формування системи бойової підготовки 
розпочалося з перших днів будівництва украї-
нського війська. У двадцятирічному періоді 
часу можна виділити низку етапів, кожний з 
яких характеризується виконанням відповід-
ного спектру завдань та певними особливос-
тями, пов’язаними передусім зі станом ресур-
сного та фінансового забезпечення ЗС Украї-
ни. 

На першому етапі, який умовно охоплює 
1992–1994 рр., бойова підготовка частин і під-
розділів Сухопутних військ України здійсню-
валася за успадкованою системою бойової 
підготовки колишньої Радянської армії, в ос-
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нову якої було покладено циклічний принцип 
проведення комплексу заходів за відповідни-
ми програмами підготовки протягом двох на-
вчальних періодів на рік. За часів СРСР в 
умовах фактично необмеженого забезпечення 
паливно-мастильними матеріалами і стабіль-
ного фінансування такий порядок, незважаю-
чи на свою високу вартість, був оптимальним. 
Але, суттєве скорочення асигнувань на підго-
товку військ у перші роки військового будів-
ництва в Україні унеможливило застосування 
традиційних високо витратних форм підгото-
вки, зокрема тактичних навчань на техніці з її 
бойовим застосуванням. Практично не зазна-
ла змін матеріально-технічна база підготовки 
військ. Були відсутні тренувально-моделюючі 
комплекси, засновані на комп’ютерних техно-
логіях. Особлива увага відводилася підготовці 
офіцерів. Щорічно проводилися збори з ко-
мандирами дивізій, командирами полків під 
керівництвом командувачів військ військових 
округів (корпусів). Під час зборів відпрацьо-
вувалися питання перевірки та удосконалення 
індивідуальної підготовки офіцерів, методики 
навчань (занять) шляхом проведення показо-
вих тактичних навчань з бойовою стрільбою. 
До керівного складу доводилися тенденції 
щодо змін у формах та способах застосування 
військ на основі аналізу сучасних збройних 
конфліктів. Наприклад, у 1993 р. на базі 24 
механізованої дивізії 13 армійського корпусу 
(м. Яворів) під керівництвом командувача 
Прикарпатського військового округу прове-
дені збори з командирами дивізій. У ході збо-
ру проведено показове батальйонне тактичне 
навчання з бойовою стрільбою на 232 загаль-
новійськовому полігоні з використанням ла-
зерних імітаторів стрільби [3]. 

Хронологічні рамки другого етапу охоп-
люють 1994–2001 рр. Характерною особливі-
стю бойової підготовки Сухопутних військ 
України стало активне використання досвіду 
збройних сил країн НАТО. Так, у 1994 р. 
Україна приєдналася до програми НАТО 
“Партнерство заради миру”, важливою скла-
довою якої стала участь підрозділів Збройних 
Сил України у миротворчих операціях. Про-
тягом наступних семи років було успішно 
проведено низку навчань з миротворчої тема-
тики: “Міст співробітництва-94”, “Щит миру-
95”, спільне українсько-американське ком-
п’ютерне навчання “Щит миру-2”, “Щит ми-
ру-96”, “Козацький степ”. Перші навчання 
(1994 р.) проводилися на рівні відділень та 
взводів армій країн-учасниць. Починаючи з 

1996 р. попереднє планування навчань прово-
дилося засобами комп’ютерного моделюван-
ня, що надавалися країнами-партнерами Укра-
їни на навчаннях. Влітку 1996 р. окремі еле-
менти навчань практично відпрацьовувалися 
спільними підрозділами країн-учасниць про-
грами “Партнерство заради миру” на Яворів-
ському полігоні. Підвищувався рівень готов-
ності частин і підрозділів, що планувалися до 
застосування у міжнародних миротворчих 
операціях, до спільних дій з підрозділами кра-
їн-членів НАТО [6].  

На цьому етапі розпочалося вдосконален-
ня керівних документів з підготовки військ. 
Наказом Міністра оборони України від 28 че-
рвня 1994 року за №175 введено в дію Бойо-
вий статут Сухопутних військ Збройних Сил 
України (частина ІІ та III). До нових реалій 
перепрацьовувалися програми бойової підго-
товки родів військ Сухопутних військ Украї-
ни. Однак у загальному ефективність підгото-
вки підрозділів Сухопутних військ мала тен-
денцію до зниження. Кількість заходів із за-
лученням підрозділів до практичних дій рік у 
рік зменшувалася. Так, із усіх запланованих 
заходів з вогневої підготовки зі стрільбою з 
танків у 1995 р. було виконано 57%, протягом 
1996–1997 рр. вдалося утримати падіння на 
відмітці 82–87%. Бойова підготовка потребу-
вала кардинальних змін з урахуванням недо-
статнього ресурсного забезпечення. З метою 
збереження навичок та підвищення вогневого 
вишколу особового складу виконання вправ 
стрільб з озброєння бойових машин здійсню-
валося за допомогою підключення до держав-
ної мережі електроживлення через уніфікова-
ний стабілізуючий електропристрій. Особлива 
увага зверталася на виконання вправ стрільб з 
озброєння танка штатним артилерійським по-
стрілом. Водіння бойових машин та автомобі-
лів обмежувалося навчанням у навчальних 
центрах, переміщенням техніки на полігон та 
участі у навчаннях. Тактична підготовка під-
розділів проводилася пішим по машинному. 
Основну увагу зосереджували на проведенні 
тактико-стройових занять [2]. 

На третьому етапі, протягом 2001–2005 
рр., заходи бойової підготовки військ (сил), не 
призвели до відчутного підвищення рівня під-
готовки Збройних Сил України у цілому. 
Особливість бойової підготовки Сухопутних 
військ ЗС України обумовлювалася посилен-
ням рівня підготовки підрозділів Об’єднаних 
сил швидкого реагування (далі – ОСШР), роз-
виток яких було визначено пріоритетним на-
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прямом реформування українського війська 
[3]. Було отримано позитивні результати та 
значно підвищено показники БП підрозділів 
залучених до ОСШР: програми вогневих 
стрільб і водіння бойових машин було вико-
нано на 100%, стрибків з парашутом – на 
115%; середній наліт на екіпаж армійської 
авіації – 70%. Незважаючи на брак ресурсів, у 
згаданий період часу було проведено низку 
дослідницьких оперативно-тактичних та ко-
мандно-штабних навчань (далі – КШН). У бе-
резні 2001 року вперше у Збройних Силах 
України на Яворівському полігоні відбулося 
антитерористичне навчання батальйонної так-
тичної групи Передових сил оборони у взає-
модії зі спецпідрозділом Внутрішніх військ 
Міністерства внутрішніх справ України. Та-
кож було запроваджено нову методику підго-
товки офіцерів до роботи в багатонаціональ-
них штабах шляхом навчання на курсах: офі-
церів багатонаціональних штабів, військової 
термінології НАТО, а також іноземних мов [6, 
с.43–44].  

Четвертий етап (2006–2011 рр.) форму-
вання системи бойової підготовки характери-
зується суттєвою зміною організаційної ком-
поненти БП військ, її змісту, характеру та 
критеріїв оцінки готовності частин та підроз-
ділів до виконання завдань за призначенням. 
Програми і плани підготовки Сухопутних 
військ України було виконано на 92%, інтен-
сивність заходів підвищено на 10–15%. Збері-
гався циклічний принцип підготовки за двома 
однаковими періодами навчання відповідно 
до призову–звільнення особового складу 
строкової служби [7, с.10]. 

Із затвердженням Стратегічного замислу 
застосування Збройних Сил України у 2006 р. 
бойова підготовка військ спрямовувалася пе-
редусім на забезпечення готовності до вико-
нання завдань за ситуаціями визначеними цим 
документом. На підставі Стратегічного зами-
слу було розроблено формуляри з’єднань і 
військових частин (до полку включно), в яких 
зазначалися завдання бойової підготовки. Від 
цього часу головна увага приділяється підго-
товці до ведення спільних дій у складі міжви-
дових угруповань військ (сил), а також наро-
щуванню інтенсивності бойової підготовки. У 
процес підготовки військ поступово впрова-
джуються форми і методи навчання на основі 
сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, створюються центри імітаційного 
моделювання, оновлюється навчально-мате-
ріальна база, оптимізується система полігонів 

Збройних Сил України та вдосконалюється 
порядок їхнього використання. Також на те-
риторії України було проведено низку ком-
плексних, міжвидових навчань військ в умо-
вах максимально наближених до реальних: 
“Реакція-2005”, “Чисте небо-2006”, “Артерія-
2007”. Тематикою навчань стала участь 
Збройних Сил України в операціях з врегулю-
вання локальних конфліктів та в антитерорис-
тичних операціях з акцентом на взаємодію су-
хопутного, повітряного та морського компо-
нентів ОСШР. Характерною особливістю 
проведених заходів визначається їхня просто-
рова розосередженість, комплексність та ак-
туальність [8, с.11]. 

З 2008 р. базовими принципами бойової 
підготовки Сухопутних військ ЗС України 
стали багатофункціональність, мобільність та 
сумісність військових частин та підрозділів. 
Особливістю бойової підготовки в цей період 
стало нарощування боєздатності ОСШР, го-
товності до дій за призначенням Сил негайно-
го реагування (далі – СНР), Сил спеціальних 
операцій (далі – ССО), чергових сил з проти-
повітряної оборони. Акцент зроблено на дося-
гнення визначеного рівня готовності військо-
вих частин (підрозділів) до участі у Процесі 
планування та оцінки сил (далі – ППОС) та 
міжнародних миротворчих операціях [9, с.11]. 

Враховуючи провідну роль Сухопутних 
військ при виконанні основних завдань 
Збройних Сил України, значимість сухопутної 
компоненти у війнах сучасності, а також з ме-
тою підтримання відповідного рівня навчено-
сті особового складу 2009 р. було оголошено 
роком Сухопутних військ [10, с.16]. Саме цьо-
го року було відпрацьовано довгостроковий 
план трансформації підготовки військ, яким 
передбачалося підвищення ефективності та 
якості проведених заходів з бойової підготов-
ки. Головними пріоритетами підготовка Су-
хопутних військ України стала бойова підго-
товка за формами і методами навчання, засно-
ваними на комп’ютерних технологіях, макси-
мальне використання можливостей спеціалі-
зованих навчальних центрів і підвищення тео-
ретичного рівня навченості особового складу 
[10, с.17]. 

Незважаючи на відносне зростання вида-
тків на потреби бойової підготовки Сухопут-
них військ, яке спостерігалося у цей період 
часу, підвищення рівня навченості військово-
службовців не відбулося через нерівномірний 
помісячний розпис асигнувань Державного 
бюджету України [10, с.31]. Характерними 
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особливостями бойової підготовки у 2009 р. 
стали: обмеження кількості високовартісних 
тактичних і командно-штабних навчань; мас-
штабів і формату практичних заходів з бойо-
вої підготовки у підрозділах і військових час-
тинах; підготовка штабів у пунктах постійної 
дислокації з проведенням командно-штабних 
навчань і тренувань на картах. Найбільш ефе-
ктивними формами підготовки стали спільні 
КШН з управліннями аеромобільних (механі-
зованих) бригад та полків армійської авіації, 
комп’ютерні навчання. Активно використову-
валася навчальна матеріально-технічна база 
підготовки, імітаційні засоби та тренажерні 
комплекси. КШН з використанням системи 
імітаційного моделювання бойових дій з вій-
ськовими частинами 8 армійського корпусу 
підтвердили важливість цього напряму діяль-
ності. На 30% збільшилася частка теоретичної 
складової підготовки військ (сил) з метою до-
тримання рівня навченості 2008 р. Протягом 
року проведено додаткові заняття з вивчення 
штабних процедур та керівних документів 
НАТО, покращено мовну підготовку особово-
го складу [10, с.33, 43].  

Комплексна перевірка бойової готовності 
визначених військових частин зі складу всіх 
видів Збройних Сил України, багатокіломет-
ровий марш комбінованим способом та вико-
нання навчально-бойових завдань на поліго-
нах продемонстрували високий рівень вишко-
лу особового складу. Підвищено вимоги щодо 
індивідуальної фахової підготовки солдатів і 
сержантів. Необхідний рівень навченості осо-
бового складу досягався шляхом збільшення 
кількості практичних занять на бойовій техні-
ці та посилення теоретичної компоненти. Бу-
ло проведено бригадне тактичне навчання з 
бойовою стрільбою з механізованою брига-
дою на 100% укомплектованою військовос-
лужбовцями за контрактом, полкове тактичне 
навчання з бойовою стрільбою з зенітним ра-
кетним полком. У середньому на 30–40% зро-
сла інтенсивність навчань і тренувань підроз-
ділів. У ракетних військах і артилерії віднов-
лено практику проведення тактичних навчань 
з бойовими пусками ракет реактивних систем 
залпового вогню “Смерч”. Аеромобільними 
військами у повному обсязі виконані плани і 
програми підготовки. Разом з цим не вдалося 
забезпечити здійснення заходів, що потребу-
ють значних матеріальних ресурсів. Середній 
наліт на один екіпаж армійської авіації збіль-
шився на 6%. Водночас, через заміну формату 
проведення основних заходів бойової підгото-

вки військ (сил), її ефективність знизилась 
лише на 25–30%, а питома вага високоякіс-
них, але вартісних форм підготовки у загаль-
ній кількості заходів становила половину в 
порівнянні з 2008 р. У Сухопутних військах 
ЗС України плани та програми з основних 
предметів навчання було виконано на 72% у 
військових частинах і підрозділах ОСШР, та 
на 61% у з’єднаннях і частинах ССО. На 65% 
зменшилася кількість високо витратних форм 
бойової підготовки. Збільшення ваги теорети-
чної складової дозволило дещо покращити 
стан індивідуальної підготовки військовослу-
жбовців. Значно знизилася кількість показни-
ків для оцінки заходів з бойового злагодження 
підрозділів і військових частин [10, с.33]. 

У 2010 р. спостерігалося збільшення обся-
гів ресурсного забезпечення бойової підготов-
ки військ. Пріоритетними напрямами вдоско-
налення бойової підготовки військ було ви-
знано насамперед дотримання відповідності 
ресурсного забезпечення до запланованих за-
ходів, комплексність, розвиток навчально-
тренажерної, імітаційної та моделюючої бази і 
використання можливостей останніх у підго-
товці штабів, частин та підрозділів [11, с.31]. 
Із затвердженням Засад підготовки військ 
(сил) та Концепції підготовки Збройних Сил 
України суттєвих змін зазнала нормативно-
правова база. Крім того, було відновлено 
практику проведення тактичних навчань (з 
бойовою стрільбою на рівні рота–батальйон). 
Значно підвищилася інтенсивність підготовки 
аеромобільних військ, ракетних військ і арти-
лерії та армійської авіації. Збільшилася кіль-
кість ротних тактичних навчань, значно зрос-
ла кількість стрільб з озброєння танків та 
озброєння БМП (БТР). Плани та програми бо-
йової підготовки військ (сил) у 2010 р. у Су-
хопутних військах України було виконано на 
65,5%, але через проблеми у ресурсному за-
безпеченні плани підготовки водіїв та механі-
ків-водіїв було виконано лише на 10%. 
[11, с.32]. 

Метою бойової підготовки в 2011 р., за-
ключному році виконання Державної програ-
ми реформування та розвитку Збройних Сил 
України на 2006–2011 р., стало виконання за-
ходів щодо нарощування боєздатності військ 
(сил) та підвищення рівня вишколу особового 
складу щодо виконання завдань за призначен-
ням, враховуючи майбутні зміни у загальній 
структурі Збройних Сил України. Зокрема, 
відпрацьовувалися можливості поєднання си-
стем підготовки підрозділів, укомплектованих 
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військовослужбовцями строкової і контракт-
ної служби; виконувалися заходи щодо ство-
рення адекватного навчального середовища та 
навчальної матеріально-технічної бази; про-
водилися навчання і тренування з метою до-
сягнення взаємосумісності українських під-
розділів з військовими формуваннями провід-
них країн світу. Протягом року проводилася 
робота щодо реалізації Концепції підготовки 
Збройних Сил України (затверджена у 2010 
р.). Оптимізовано перелік основних керівних 
документів з бойової підготовки та визначено 
методи і способи проведення заходів бойової 
підготовки. Започатковано єдиний підхід до 
визначення якісних показників у методиці 
оцінки рівня бойової підготовки військ (сил). 
За підсумками року було досягнуто найвищо-
го рівня виконання планових показників фі-
нансування бойової підготовки військ (сил) 
[12, с.29].  

Головним підсумком 2011 р. стало під-
твердження спроможності органів військового 
управління керувати діями підпорядкованих 
військ (сил) при підготовці та веденні опера-
цій (бойових дій) в існуючій та перспективній 
організаційно-штатній структурі військ (сил). 
Так, єдність поглядів щодо організації управ-
ління військами (силами) та взаємодії на між-
видовому рівні відпрацьовувалася на єдиному 
оперативно-стратегічному фоні навчань. Про-
ведено навчання з територіальної оборони 
“Сприяння-2011” із залученням 27 зон тери-
торіальної оборони держави в чотирьох обла-
стях нашої держави. В результаті проведених 
заходів суттєво підвищився рівень умінь та 
навичок офіцерського складу, відпрацьовано 
заходи бойового злагодження органів війсь-
кового управління та удосконалено ключові 
аспекти взаємодії з іншими військовими фор-
муваннями і правоохоронними органами. 
Протягом 2011 р. спостерігалася стійка тенде-
нція щодо зростання інтенсивності бойової 
підготовки військ (сил), показники якої зросли 
у 1,1–1,3 рази. Плани та програми бойової 
підготовки військ (сил) у Сухопутних військ 
ЗС України було виконано на 75,3% [12, с.30].  

Наступний етап формування системи бо-
йової підготовки Сухопутних військ ЗС Укра-
їни, який розпочався у 2012 р., передбачає пе-
рехід до підготовки військ (сил) за трьома пе-
ріодами, запровадження міжвидових форм 
навчання, зміну порядку перевірки військ 
(сил), впровадження нової методики оціню-
ванні рівня їх підготовки [13]. Особливістю 
бойової підготовки є проведення модульної 
підготовки за основними предметами навчан-
ня, як основної складової частини індивідуа-
льної підготовки особового складу з метою 
набуття знань, умінь і практичних навичок 
для виконання обов’язків за посадою в бою та 
сумісних дій у складі відділення (екіпажу, 
розрахунку) [14]. 

На цьому етапі виявлено ряд проблемних 
питань: виникає дисбаланс між процесами 
бюджетного та оборонного планування. Так, у 
період з грудня поточного до березня наступ-
ного року заходи з бойової підготовки військ 
(сил) фактично не забезпечувалися фінансо-
вими ресурсами та матеріально-технічними 
засобами; глибока централізація планування і 
виконання заходів обмежила самостійність 
командирів у виборі форм та способів підго-
товки, а також знизила їхню відповідальність 
за кінцевий результат підготовки.  

Отже, запропоновано періодизацію ста-
новлення та розвитку системи бойової підго-
товки Сухопутних військ ЗС України, яка 
включає п’ять етапів відповідно до завдань, 
що вирішувалися на кожному з них. Встанов-
лено, що особливості організації бойової під-
готовки Сухопутних військ ЗС України зале-
жали від рівня фінансового та ресурсного за-
безпечення. Загальна тенденція розвитку сис-
теми бойової підготовки Сухопутних військ 
ЗС України полягає у впровадженні найменш 
витратних форм і методів навчання та збіль-
шенні обсягу тренажерної бази. Значна увага 
приділялася удосконаленню вмінь і навичок 
щодо спільних дій з підрозділами інших фор-
мувань на території України та підготовці до 
міжнародних операцій з підтримання миру та 
безпеки.  
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Підтримка суспільно-політичної стабі-
льності, запобігання зіткненням великих соці-
альних груп – етносів, класів, релігійних гро-
мад, – є одним з традиційних завдань політи-
ки забезпечення національної безпеки будь-
якої держави. У світовій політичній практиці 
вже досить давно були вироблені і апробовані 
форми та способи збереження мирних соціа-
льно-політичних, міжетнічних і міжконфесій-
них відносин, а також запобігання внутрішнім 
конфліктам. Водночас, сучасні держави, не-
зважаючи на увесь наявний у них арсенал за-
собів і методів попередження подібних зітк-
нень, нерідко програють в боротьбі за збере-
ження суспільно-політичної стабільності сво-
їм супротивникам в особі екстремістських, 
соціально-політичних, етнічних і релігійних 

організацій. Екстремістськими силами все бі-
льше застосовуються методи інформаційно-
психологічного впливу і маніпулювання сус-
пільною свідомістю, що дозволяє забезпечити 
політичну мобілізацію великих мас населен-
ня, перетворити їх на натовп, який діє на ко-
ристь маніпуляторів для делегітимації влади. 
Опоненти політичних режимів також викори-
стовують протестний потенціал різних соціа-
льних груп і верств населення. Цей чинник 
враховується в розпалюванні міжетнічних і 
міжконфесійних конфліктів, що дестабілізу-
ють суспільно-політичні та економічні систе-
ми і призводить до розпаду держав. 

Ця обставина й визначає зв’язок загаль-
ної проблеми з найбільш важливими нау-
ковими та практичними завданнями уза-
гальнення та систематизації досвід регіональ-
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ної дезінтеграції СФРЮ, що, в свою чергу, до-
зволить розробити комплекс заходів з проти-
дії загрозам державній безпеці України, а са-
ме: розвідувально-підривній діяльності інозе-
мних спеціальних служб; загрозі посягань з 
боку окремих груп та осіб на державний суве-
ренітет, територіальну цілісність, економіч-
ний, науково-технічний і оборонний потенці-
ал України, права і свободи громадян; спроби 
створення і функціонування незаконних воє-
нізованих збройних формувань та намагання 
використати в інтересах певних сил діяльність 
військових формувань і правоохоронних ор-
ганів держави; прояви сепаратизму, намаган-
ня автономізації за етнічною ознакою окре-
мих регіонів України [1]. 

На підставі аналізу актуальних дослі-
джень і наукових публікацій [2–7] можна 
зробити висновок про те, що понятійна кате-
горія «балканізація» з’являється в науковому 
дискурсі наприкінці ХІХ ст. як характеристи-
ка процесів суверенізації етнічно та культурно 
неоднорідного політичного простору півден-
но-східної Європи, яка перебувала під зовні-
шнім управлінням Австро-Угорщини, Осман-
ської Туреччини та Італії. З кінця ХХ ст. «бал-
канізація» розглядається не лише як об’єк-
тивний та закономірний процес, який виникає 
і розвивається на певному типі території, але й 
як метод управління політичним простором. 
Водночас, дослідники приділяють недостат-
ньо уваги побудові моделі дезінтеграції дер-
жави, яка б не тільки слугувала для збережен-
ня та розширення знання, інформації про дез-
інтеграцію держави, а й дозволяла б ідентифі-
кувати загрози національній безпеці пов’я-
заних з територіальним чинником та прогно-
зувати розвиток зазначених загроз на доступ-
не для огляду майбутнє. 

Саме тому мета цієї статті полягає у до-
слідженні організаційних етапів дезінтеграції 
СФРЮ і побудові моделі регіональної дезін-
теграції держави. Це дозволить у подальшому 
в рамках рефлексивного підходу розробити 
модель селекції та реагування на загрози наці-
ональній безпеці пов’язаних з територіальним 
чинником. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з обґрунтуванням отриманих ре-
зультатів. Югославський досвід ілюструє, що 
нині ніхто не може чинити опір процесу гло-
балізації і спровокованій нею «балканізації». 
Відповідно, дана понятійна категорія і полі-
тична практика уявляється досить важливою 
не лише для вітчизняного наукового дискур-

су, але й для практики державного управління 
у сфері національної безпеки. Це обумовлено 
тим, що нинішня ситуація в Українській дер-
жаві викликає відчуття непевності в довго-
тривалій стабільності, що пов’язано із можли-
вою ескалацією етнополітичних та етнокон-
фесійних протистоянь, зовнішнім інспіруван-
ням конфліктів суспільно-політичного харак-
теру [8–11]. При цьому може бути використа-
ний етнотериторіальний люфт в геополітичній 
структурі Європи, тобто пояса нестабільності 
або «асиметричні території» (території з під-
вищеним рівнем ентропії). Прикладом зазна-
ченого може слугувати руйнування існуючого 
«шару» геополітичного простору в Югославії, 
що призвело до виникнення етнополітичних 
та етнорелігійних конфліктів, які у свою чергу 
живляться енергією «історичних» страт [2–8]. 

Зазначимо, що об’єктивною основою ет-
нополітичного конфлікту є:  

наявність у складі більшості органічних 
держав корпоративно-автохтонних етносів, 
котрі мають, окрім всього іншого, етнічні та 
релігійні особливості;  

наявність слабких ланцюгів в державно-
національному устрою цих геополітичних 
утворень, які можуть виражатися у непропор-
ційній структурі, слабкості влади, етнопсихо-
логічних особливостях різних етноелементів. 

Детонатором етнополітичного конфлікту 
є центральний етнос, історично найбільш на-
лаштований до системотворчої нації (росіяни, 
серби), або до сусідів (інгуші – до осетинів, 
азербайджанці – до вірменів), або до влади і 
центрального етносу (афганські узбеки, тад-
жики, та інші – до пуштунів), або до комплек-
су етнічних груп, які становлять національну 
меншість в конкретних державах [7]. 

Розглянемо етнопсихологічний механізм 
роздмухування міжетнічних та міжконфесій-
них протиріч. Особистість людини будь-якої 
національності має декілька складових. Одна з 
найголовніших – етнічна. Вона виступає у 
двох іпостасях: як частина характеру, а також 
як об’єднуючий фактор для значної кількості 
людей, котрі зараховують себе до певної нації, 
національної групи, тобто спільноти. Саме ет-
нічна складова й використовується для приве-
дення в рух відповідних соціальних процесів, 
що породжують міжетнічні та міжконфесійні 
протиріччя. Проте це відбувається не завжди. 
При сприятливих соціально-економічних 
умовах (відносно високий рівень життя, низь-
кий рівень безробіття, пристойне соціальне 
забезпечення та ін.) етнічна енергія скрита під 
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своєрідною соціальною оболонкою і не при-
водиться в рух. Один етнос спокійно співіснує 
з іншим, і деяка неприязнь на побутовому рів-
ні не виливається у кровопролитні зіткнення. 
Більш того, якщо вона має місце, то в третьо-
му поколінні практично зникає. Проте, варто 
лише позбавити етнічну групу соціальних по-
зицій, розбудити історичну пам’ять (особливо 
пов’язану із трагічними подіями в їхній історії 
– геноцид, депортація та ін.) як етнічна енергія 
виходить на поверхню. 

І насамкінець, для приведення етнічного 
конфлікту в дію необхідно визначити ворога, 
а якщо його нема, то створити. Як вже було 
зазначено цим ворогом можуть бути – систе-
мно утворюючий етнос, сусідній етнос, і на-
віть віртуальний такий об’єкт як міжнародний 
тероризм. В процесі протистояння одній із 
сторін надається морально-політична і фінан-
сова підтримка. Етнос (група етносів) починає 
відчувати свою силу. Будь-яке зіткнення запу-
скає механізм ненависті і кровної помсти. 
Суть цього процесу полягає у підриві соціаль-
них позицій представників конкретного етно-
су (який перебуває при владі, в бізнесі та ін.). 
ХХ ст. знає приклади коли соціальних позицій 
позбавлялися цілі держави, їх мешканці, при 
цьому досить простим способом побудови фі-
нансових всеохоплюючих пірамід [7]. 

Як бачимо, тут геополітика міцно утримує 
в геополітичній пам’яті криваві конфлікти 
минулих етапів історії, підбурюючи психоз 
суверенізації, політичної помсти й відсічі, пе-
регруповуючи ворогів, друзів, союзників, пар-
тнерів. У геополітичному просторі тим самим 
закріплюються не лише національні інтереси, 
але й інтереси наднаціональних структур, які 
вбирають всю зазначену гаму геополітичного 
мислення.  

В сучасному світі ідеологічним підґрун-
тям нового спалаху національно-релігійної 
ворожнечі можна вважати юридичний казус 
міжнародного права (принцип «територіаль-
ної цілісності та суверенітету» і «права на са-
мовизначення»). Яскравим прикладом цього 
може слугувати ситуація на Балканах 1990-х 
рр., яка характеризувалася наступними зона-
ми конфлікту: 

цивілізаційна – зіткнення трьох цивіліза-
цій – православної, католицької та ісламської; 

конфесійна – відкрите та запекле проти-
стояння релігій, де на перше місце виходили 
переважно не місії духовні, а місіонери дер-
жавні; 

історико-політична – усі балканські на-

роди завжди були знаряддям у руках імперій 
та наддержав, які боролися за геополітичні 
впливи на Балканах; 

ментальна – вищеописані чинники зумо-
вили особливу психологію балканських наро-
дів (підозрілість, нетолерантність, щодо Зако-
ну, емоційність, керованість стереотипами, 
злопам’ятність) [8]. 

В усіх міжнаціональних та етнорелігійних 
конфліктах, неможливо, напевно, з’ясувати 
справедливість та обґрунтованість позицій 
сторін. Показовим щодо цього є:  

реалізація в досить високій мірі потенціа-
лу релігії як могутнього чинника політичної 
та етнічної мобілізації, що надає конфесійного 
забарвлення воєнному конфлікту, який по суті 
не є релігійним; 

втручання у воєнний конфлікт військ іно-
земних держав. 

Прецедентний, великою мірою, характер 
установлення міжнародних відносин вимагає 
пильного дослідження перебігу подій цього 
втручання та використання етнічного та релі-
гійного чинників геополітики в провокуванні 
міжнаціональної ворожнечі.  

Дослідження процесів дезінтеграції дер-
жави в конкретному югославському випадку 
приводить нас в площину моделювання, тобто 
вивчення об’єктів пізнання на їх моделях. 
Модель дезінтеграції держави є аналог, схема, 
структура певного фрагменту соціальної реа-
льності пов’язаної із державним сувереніте-
том та територіальною цілісністю держави. 
Цей аналог слугує для збереження та розши-
рення знання, інформації про дезінтеграцію 
держави, для управління ризиками національ-
ній безпеці пов’язаними із територіальним 
чинником. 

Пропонуємо розглянути модель регіона-
льної дезінтеграції держави, яка включає в се-
бе низку організаційних етапів [6]. 

Перший етап: формування паспорту за-
даних територій. Ці заходи здійснюються роз-
відувальною спільнотою зовнішнього оточен-
ня (розвідувальні служби держав, транснаціо-
нальні корпорації, недержавні терористичні, 
екстремістські структури). Це необхідно в по-
дальшому для прийняття рішення про вико-
ристання історичних подій, тобто форми про-
ведення ініціювання політичної нестабільнос-
ті і підготовка її сценарної програми. 

Другий етап: створення поля необхідних 
умов – відповідних змін у соціально-куль-
турній, економічній і внутрішньополітичній 
сферах в ході яких стають можливими реалі-
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зація наступних пунктів сценарію ініціювання 
політичної нестабільності. Цей етап є необ-
хідним в силу того, що ініціювання політичної 
нестабільності можливе лише при її підтримці 
хоча б частиною суспільства заданих терито-
рій. 

У ході проведення заходів цього етапу 
вирішуються наступні завдання: 

формування на заданих територіях спіль-
ноти союзників зовнішнього оточення, на 
яких покладається здійснення наступних фаз 
дестабілізації; 

формування у більшості населення пасив-
ного відношення до ініційованих заходів полі-
тичної нестабільності. 

Вирішення цих завдань досягається за ра-
хунок впровадження через різні інформаційні 
канали необхідних ціннісних настанов. Певні 
соціальні (етнічні, релігійні) групи, які перед-
бачено використати зовнішнім оточенням в 
якості підтримки розробленої сценарної про-
грами, виокремлюються із загального соціа-
льного фону заданих територій і тим самим 
формується їхня певна обособленість. 

Аналіз процесів розпаду СРСР та СФРЮ 
ілюструє, що опорою для зародження сепара-
тистських тенденцій, як правило, є зарубіжні 
общини. Саме за кордоном провідними діяча-
ми цих общин, при підтримці певних полі-
тичних та розвідувальних організацій розроб-
ляються відповідні програми, визначаються і 
просуваються «офіційні» лідери «руху». 

Паралельно з цим здійснюється перенос 
основних ідей вироблених за кордоном про-
грам в соціальні прошарки регіону. Це здійс-
нюється як за допомогою представників об-
щин зарубіжжя, котрі приїхали на свою «істо-
ричну батьківщину» і ведуть тут пропаганду, 
так і за допомогою спеціально створених ін-
формаційних каналів, які працюють в «потрі-
бному» політичному напрямі (радіо, телеба-
чення, друкована продукція, комунікаційні 
інформаційні мережі). Вони діють в інтересах 
тих, хто на думку закордонних ініціаторів по-
літичної нестабільності повинен стати домі-
нуючою силою в сепаратистському русі регі-
ону. Основний принцип роботи ЗМІ в даному 
випадку – представлення недостовірної інфо-
рмації на користь сепаратистської групи. Вся 
«фактична пропаганда» в цей період базується 
або на спотвореній, або недостовірній інфор-
мації. 

Особливо варто зазначити, що час на про-
ведення перших етапів буває скорочено до 
мінімуму, якщо соціальні групи, на які ро-

биться ставка і становлять основу сепаратист-
ського руху є не місцевим населенням. На-
приклад, основними поборниками незалежно-
сті Боснії від СФРЮ, були переселені туди 
«саджаки» – мусульмани, вихідці із Саджаку, 
невеликої гірської місцевості на півдні Сербії. 
Також і в іншому конфлікті основне ядро 
«Визвольної Армії Косово» становили далеко 
не місцеві косовські албанці. 

Третій етап: початок активної фази ке-
рованого хаосу – ініціювання конфлікту, ос-
нову якого може становити як політичне так і 
побутове підґрунтя (побутові суперечки або 
бійки). Приводом такого конфлікту є будь-які 
дії, які обмежують права і свободи конкрет-
них представників певної групи в регіоні, 
представників сепаратистських тенденцій. 

Головну роль на цьому етапі відіграє ін-
формаційно-пропагандистське супроводжен-
ня подій, що розгортаються. З цією метою до 
місця конфлікту виїжджають правозахисники, 
лідери відповідних політичних та громадсь-
ких рухів і головне, представники спеціально 
підготовлених для цього засобів масової ін-
формації (далі – ЗМІ). Їх завдання представи-
ти в необхідному світлі «світовій спільноті» 
наявну проблему, піддати критиці дії влади і 
підштовхнути її до прийняття помилкових 
рішень, які загострюють кризу. 

Про можливо підготовлений характер по-
дій можна судити по швидкості організації так 
званих «загонів самооборони», або просто бо-
йовиків «пригніченої» сторони. 

Четвертий етап: соціальна конфронта-
ція. Основним завданням цього етапу є виді-
лення в ході розпочатого конфлікту території 
(якщо йде мова про сепаратистську програму) 
на яку претендує зовнішнє оточення з присво-
єнням їй статусу «спірної» або виявлення 
проблеми, позитивне вирішення якої необхід-
не ініціаторам політичної нестабільності. 

Ініційований привід стає каталізатором 
подальших подій. Сепаратистами оголошу-
ється незалежність, що в свою чергу призво-
дить до конфлікту із соціальними групами, які 
підтримують правлячий політичний режим. 
Центр виявляється не здатним забезпечити 
підтримку своїм прибічникам оскільки, як 
правило, він буває політично заблокованим 
тиском «світової спільноти». Логічним продо-
вженням подій є виникнення сепаратистських 
рухів вже в середині відокремленого регіону. 

Підсумком параду суверенітетів стає по-
чаток громадянської війни. Громадянський 
конфлікт у межах регіону починається, як 
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правило, представниками трьох сторін: сфор-
мованими «державними структурами суве-
ренного утворення» тобто незаконними війсь-
ковими формуваннями регіону, який відділи-
вся, військами центральної влади і найбільш 
активними прибічниками центру – також не-
законними військовими формуваннями, які 
управляються місцевою адміністрацією воро-
жою до новоутвореного «уряду» відокремле-
ної території. 

На даному етапі втручання зовнішнього 
оточення у воєнний конфлікт носить опосере-
дкований характер у вигляді політичного та 
економічного тиску і так званої «гуманітарної 
допомоги» зброєю і військовими радниками. 
Основне завдання зовнішнього оточення в цей 
момент – не допустити військової поразки 
підтримуваних сепаратистів. Для досягнення 
цієї мети робиться усе, щоб перенести активні 
бойові дії в затяжну, мляву війну малих диве-
рсійних рейдів. Якщо на першому етапі війни 
гинуть самі відчайдушні бійці титульної нації 
(представники центру), то в цій боротьбі на 
виснаження прибічники попереднього режи-
му приречені на поразку, оскільки максима-
льно позбавлені підтримки ззовні. 

Починають виникати так званні «зони 
безпеки» – території під захистом збройних 
сил НАТО, або «голубих касок» ООН чи ін-
шого «миротворчого» збройного контингенту. 
Створення таких утворень дозволяє вирішити 
два завдання. По-перше, на цих територіях 
сепаратисти можуть зібратися із силами, від-
почити від боїв. По-друге, в регіоні з’явля-
ються і починають діяти військові сили спра-
вжніх ініціаторів конфлікту. 

П’ятий етап: миротворчий. Політиками 
зовнішнього оточення ініціюється так званий 
«конкурс мирних ініціатив». В ході нього 
пропонується низка проектів мирних домов-
леностей спрямованих на призупинення бойо-
вих дій. Підставою запропонованих варіантів 
миру є можливість закріпити «успіхи» сепара-
тистів (якщо вони є). Досягнення згоди плану-
ється за рахунок прибічників центру. Навіть 
якщо вони і перемогли в бойових діях, полі-
тичний тиск з боку зацікавлених держав (ем-
барго, відміна навіть символічних санкцій по 
відношенню до їхніх супротивників, загроза 
авіаціних ударів) спонукають їх прийняти не-
вигідні умови миру. 

Шостий етап: гуманітарна інтервенція. 
Даний етап розпочинається з потужної пропа-
гандистської кампанії, лейтмотивом якої є 
створення із представників прибічників центру 

образа агресора і насильника. Для досягнення 
цієї мети ЗМІ будуть готувати репортажі про 
етнічні та релігійні чистки з боку представни-
ків центру. Подібні злочини з боку сепаратис-
тів висвітлюватися не будуть. Водночас, з до-
сягненням цієї мети дії «агресора» отримують 
моральне засудження з боку релігійних ліде-
рів та юридичне – через міжнародний трибу-
нал. Паралельно з цим здійснюється озброєн-
ня сепаратистів, як правило в обхід накладе-
них санкцій. 

Після нагнітання істерії інспірується при-
від для військового втручання з боку зовніш-
нього оточення. 

Сьомий етап: формування режиму ново-
го порядку. Заключний етап полягає у ство-
ренні колабораційного управління на контро-
льованій зовнішнім оточенням місцевості. 
Фактичне захоплення заданих територій, здій-
снених на етапах соціальної конфронтації та 
гуманітарної інтервенції ініційованої керова-
ної кризи, закріплюється юридичним і дипло-
матичним шляхом. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку.  

Враховуючи вищенаведені викладки під-
сумуємо:  

1. Югославський досвід ілюструє, що нині 
ніхто не може чинити опір процесу глобаліза-
ції і спровокованій нею «балканізації». Нині-
шня ж ситуація в Українській державі викли-
кає відчуття непевності в довготривалій стабі-
льності, що пов’язано із можливою ескалаці-
єю етнополітичних та етноконфесійних про-
тистоянь, зовнішнім інспіруванням конфліктів 
суспільно-політичного характеру. При цьому 
може бути використаний етнотериторіальний 
люфт в геополітичній структурі Східної Єв-
ропи, тобто пояса нестабільності або «асимет-
ричні території» (території з підвищеним рів-
нем ентропії). 

2. Модель дезінтеграції держави, включає 
в себе наступні організаційні етапи: 1) форму-
вання паспорту заданих територій; 2) ство-
рення поля необхідних умов – відповідних 
змін у соціально-культурній, економічній і 
внутрішньополітичній сферах в ході яких 
стають можливими реалізація наступних пун-
ктів сценарію ініціювання політичної нестабі-
льності; 3) початок активної фази керованого 
хаосу – ініціювання конфлікту, основу якого 
може становити як політичне так і побутове 
підґрунтя (побутові суперечки або бійки); 
4) соціальна конфронтація; 5) миротворчий 
етап; 6) гуманітарна інтервенція; 7) форму-
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вання режиму нового порядку. 
3. Модель дезінтеграції держави є складо-

вою моделі селекції та реагування на загрози 
національній безпеці пов’язаними із територі-
альним чинником, яка має бути розроблена в 
рамках рефлексивного підходу. 

Розробка моделі селекції та реагування на 
загрози національній безпеці пов’язаним із те-
риторіальним чинником є окремою складною 
темою і потребує ретельного дослідження, що 
автор і ставить за мету під час подальшої ро-
боти у цій сфері. 
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пов’язаних процесів створення корпусу генералів та започаткування системи комплектування 
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Китай – це історична колиска однієї з да-
вніх світових цивілізацій, які утворилися за 
декілька тисячоліть до нашої ери і де військо-
ва справа досягла найвищого розвитку. Як не-
від’ємна частина китайської цивілізації, війсь-
кова сфера, зокрема система управління та 
комплектування, займають у ній важливе міс-
це. Тому вивчення історії створення системи 
комплектування посад генералів як складової 
військової справи в арміях Китайських місце-
вих та Степових імперій, є важливим та акту-
альним дослідницьким завданням для істори-
ків. Не випадково, що вчені М. Крадін та 
Д. Бондаренко взяли цей предмет до розгляду 
застосувавши цивілізаційний підхід з метою 
аналізу процесів формування політичної вла-
ди та військової справи у цих імперіях і дійш-
ли висновку, що відповідні державні утворен-
ня повинні розглядатися як частина єдиної іс-
торичної системи [1, с.109–125, 128]. 

Зосередившись у своєму дослідженні на 
важливій особливості кочових імперій як спе-
цифічному типі ранньої, середньовікової дер-
жавності, вони стверджували, що її єдина ор-
ганізація за своєю сутністю зводилася до вій-
ськової. Отож ці фахівці одностайно вказува-
ли на той факт, що розвиток військової справи 
та поява корпусу генералів, формування сис-
теми комплектування їх посад, було тісно 
пов’язано з особливостями створення і зага-
льного функціонування держав Степових ім-
перій та їх армій. 

Результати бібліографічних пошуків по-
казують, що до нашого часу вчені не мали од-

ностайної думки щодо даного предмету роз-
гляду і в своїй науковій творчості дослідники 
майже не торкалися проблем створення кор-
пусу генералів та комплектування їх посад. 
Принаймні навіть невеликих оглядів такого 
штибу було дуже мало. Вміщена на сторінках 
6-го тому серії “Цивілізаційний вимір” 
Центру цивілізаційних та регіональних дослі-
джень РАН стаття М. Крадіна та Д. Бондарен-
ка, дає підстави для наукового пошуку в цьо-
му напрямі та містить чимало прикладів різ-
них моделей розвитку політичних систем ім-
перій. Тому, розкриттю таких моделей систе-
ми комплектування слугує проведений ними 
порівняльний аналіз основних місцевих та 
іноземних династій Степових імперій, що за-
безпечує примірне уявлення щодо розвитку 
цих процесів упродовж трьох циклів заміщен-
ня династій в Степових імперіях. 

Процес успадкування системи комплек-
тування наступними поколіннями на тлі по-
ширення прикордонних зв’язків між держа-
вами можна прослідкувати шляхом визначен-
ня особливостей політичного розвитку імпе-
рій. Це було метою дослідження авторів стат-
ті, але їх дослідження може слугувати визна-
ченню моделей комплектування посад гене-
ралів в арміях цих імперій. Ймовірно, що дані 
моделі в системі комплектування посад гене-
ралів в арміях цих імперій мали б відповідати 
змінам у циклах правління основних династій 
у Китаї та Степових імперіях Монголії протя-
гом трьох циклів їх функціонування (табл. 1) 
[1, с.60]. 
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Таблиця 1 

Цикли правління основних династій в Китаї та Степових імперіях Монголії 

Китайські династії Степові імперії 

  Місцеві  Іноземні  
ЦИКЛ 1 (1) Цині та Хань 

(221 до н.е. – 220 н.е.) 
  ХУННУ 

(209 до н.е. – 155 н.е.) 
 (2) Китайські династії у 

період розпаду 
(220–581) 

  Сяньби 
(130–180) 

   (3) ТобаВей 
(386–556) та ін. 

Жужані 

ЦИКЛ 2 (4) Суй і Тан 
(581–907) 

  ПЕРШИЙ ТЮРКСЬКИЙ 
(552–630) 
ДРУГИЙ ТЮРКСЬКИЙ 
(683–734) 
УЙГУРСЬКИЙ 
(745–840) каганати 

 (5) Сун (960–1279) (6) Ляо (кидані) 
(907–1125) 

 

   (7) Цзінь (чжурчжені) 
(1115–1234) 

 

   (8) Юань_______МОНГОЛИ 
ЦИКЛ 3    (монголи) 

(1206–1368) 
 

 (9) Мин (1368–1644)    
   (10) Цин (маньчжури) 

(1616–1912) 
Джунгари 

Примітка: великими літерами виділені великі кочові імперії 

Про те, на що спиралася система комплек-
тування посад та на особливості її подальшої 
генези, вказує у своїй праці М. Чуєв [2, с.130–
136]. Він, чи не вперше в історичній науці, 
пов’язує значне підвищення ролі обороноздат-
ності держав до загальнонаціонального за-
вдання, як причину появи корпусу генералів та 
системи комплектування їх посад. Подальший 
процес генези цього напряму діяльності влади 
спирався на особливості внутрішньої воєнної 
політики в Китайських місцевих та Степових 
імперіях де військова організація формувалася 
спільною владною підпорядкованістю. Вона 
хоча і мала державно-політич-ний характер, 
але торкалася самої владної вершини імперії, 
носієм якої був верховний правитель [2, с.180–
183]. Автор у своїй дисертації вказував на різке 
зростання обсягу військових завдань, яке 
об’єктивно потребувало збільшення кількості 
військових керівників вищої ланки, генералів і 
полководців та визначення їх відповідного ста-
тусу [3, с.220–221]. Але, з’ясовані історичні 
факти, які підтверджували шляхи становлення 
та основного змісту військових аспектів філо-
софських концепцій стародавнього Китаю, що 
було основним завданням автора дослідження, 

не дозволили йому більш предметно встанови-
ти особливості розвитку системи комплекту-
вання посад генералів. Слід зазначити, що це 
завдання залишається актуальним і для вітчиз-
няних дослідників. 

Таким чином, історіографія підтверджує, 
що створення корпусу генералів та форму-
вання системи комплектування їх посад було 
тісно пов’язане з особливостями виникнення 
та загального функціонування Степових імпе-
рій та їх армій впродовж трьох циклів їх фун-
кціонування. 

Історична практика та аналіз джерел, про-
ведений Б. Грековим, А. Якубовським та 
І. Воронцовим, дає підтвердження того, що в 
процесі формування системи комплектування 
посад генералів, ключовим її елементом за всі 
часи існування імперій був верховний прави-
тель. Основні повноваження правителя визна-
чалися “небесною” санкцією та були підкріп-
лені традиціями. Поряд з тим, що він був го-
ловою цивільного правління – лідером влас-
ного роду, він ще був головою військової ор-
ганізації та виконував функцію підтримання 
прагнення до загарблення як головного сенсу 
діяльності військової організації [4, с.105–
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109]. 
Прихильники концепції централізації Ки-

тайських місцевих та Степових імперій ви-
словлювали різні думки щодо ступеня та спо-
собу централізації держав у перші три цикли 
їх функціонування. Вони надавали великого 
значення процесу централізації як явищу, що 
впливало на формування органів управління в 
армії та особливостям еволюційного розвитку 
системи комплектування. В праці Б. Грекова 
та А. Якубовського було здійснено спробу 
розглянути багато теоретичних питань, які 
відносилися до функціонування системи 
управління, зокрема питань періодизації про-
цесів у державах та арміях, що допомогло від-
слідкувати зміни в їх організації за еволюцій-
ними принципами: від централізації до децен-
тралізації і навпаки [4, с.126–127].  

У праці І. Воронцова головну увагу було 
зосереджено на організаційних питаннях вій-
ськової справи Золотої Орди, характері та 
конкретно-історичних умовах виникнення та 
функціонування системи комплектування ар-
мії цієї імперії [5, с.150–156]. 

На думку М. Бічуріна, П. Голдена, М. 
Крадіна, Є. Кичанова, Г. Маркова та інших 
науковців, загальна картина створення Степо-
вих імперій існувала у вигляді чотирьох варі-
антів їх державної та військової побудови на 
чолі з верховним правителем. 

Перший варіант являє собою класичний 
шлях внутрішньої інтеграції племінного ко-
мандного етносу в централізовану імперію. 
Зазвичай, даний процес було обумовлено по-
явою серед кочових племен талановитого по-
літичного та військового діяча, якому вдалося 
об’єднати племена і ханства в єдину державу 
(Моде у хунну, Таньшихуай у сяньбі, Абаоцзи в 
киданів, Чингізхан у монголів). Після об’єд-
нання кочівників для підтримання єдності ім-
перії правитель, спираючись на військо та сво-
їх генералів, повинен був організувати надхо-
дження надлишкового продукту. Вимоги до 
кількісних та якісних характеристик генера-
лів, їх професійної підготовки визначались 
мірою складності та обсягом військових за-
вдань, які стояли перед імперією. Якщо імпе-
рії не вдавалося забезпечити надходження 
надлишкового продукту, тоді імперія руйну-
валася. Такий варіант асоціюється в роботі 
М.М. Крадіна з постаттю Чингізхана, тому 
цей варіант називають монгольським [6, 
с.189–190]. 

Другий варіант було пов’язано зі ство-
ренням на околицях імперії вже складеної но-

вої кочової імперії як політичного і військово-
го об’єднання з сильними відцентровими тен-
денціями. У боротьбі за незалежність це 
об’єднання, через військову силу, керованою 
генералами, скидало свого експлуататора і за-
ймало його місце в економічній політичній та 
військовій інфраструктурі регіону. Зазвичай, 
після захоплення влади всіх генералів старої 
імперії знімали з посад. При цьому, модель 
комплектування посад генералів зберігалася 
або зазнавала незначних змін. Даний шлях 
можна простежити на прикладі взаємовідно-
син тюрків і жужанів, уйгурів та тюрків, част-
ково чжурджанів і киданів. Цей варіант у до-
слідженні М. Бічуріна отримав назву тюрксь-
кий [7, с.29–30]. 

Третій варіант було пов’язано з міграці-
єю кочових племен і подальшим покоренням 
ними землеробів. По суті це було загарбання 
великих землеробських цивілізацій арміями 
вже сформованих кочових імперій (кидані, 
чжурчжені, монголи). Класичним прикладом 
такого варіанту було утворення держави Тоба 
Вєй. Цей варіант за поданням Є. Кичанова бу-
ло прийнято називати гунським [8, с.51]. 

Четвертий, відносно мирний варіант. Він 
був пов’язаний зі створенням надвеликих 
“світових імперій” кочових народів – тюрксь-
кої та монгольської. У першому випадку ім-
перія розділилася на східно-тюркський та за-
хідно-тюркський каганати. У другому – імпе-
рія Чингізхана була розділена між нащадками 
на улуси: Джучидів (Золота Орда), Чагатадів, 
Халагушів (держава Ільханів), імперію Юань 
(безпосередньо Халка – Монголія та Китай). 
У подальшому Золота Орда розпалася на де-
кілька незалежних одне від одного ханства, 
успадкувавши загальну систему комплекту-
вання посад генералів. У своїй праці амери-
канський вчений П. Голден позначає цей варі-
ант як хазарський [9, с.60–63]. 

Варенов А., Скачков К. та інші вважали, 
що складання системи управління не завер-
шилось у першому циклі, а відбувалося впро-
довж всіх трьох. Більшість з них серед основ-
них умов розвитку цього процесу вказували 
на економічні, зовнішні фактори, а також за-
значали вплив посилення ієрархічного, стано-
вого характеру імперій. Виникненню військо-
во-теоретичної думки щодо військового 
управління та змінам у системі комплекту-
вання посад генералів на їх думку сприяли:  

по-перше, високий рівень економічного 
та соціально-політичного розвитку суспільст-
ва, який вимагав оформлення наукових кон-
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цепцій війни та миру, воєнної теорії у галузі 
військового керівництва під час розвитку вза-
ємопов’язаних процесів створення корпусу 
генералів та системи комплектування їх по-
сад; 

по-друге, виникнення соціальної нерівно-
сті та держави, чим було спричинено дифере-
нціацію в армії у напрямку посилення ролі і 
значення категорії генералів; 

по-третє, зростання чисельності армії, ви-
сокий рівень розвитку військової практики та 
поступове накопичення військового досвіду, 
носієм якого насамперед були генерали; 

по-четверте, необхідність управління 
військами на вищому тактичному та операти-
вному рівнях, що також належало до категорії 
генералів. Особливо важливою обставиною на 
тлі розвитку системи комплектування було 
створення армії на постійній основі та загаль-
на військова повинність. У стародавньому 
Китаї був феодалізм і селяни повинні були 
слугувати своєму пану в тому числі і як сол-
дати [10, с.14–18]. 

Аналіз військових теорій щодо створення 
в імперіях армій на постійній основі, на думку 
К. Скачкова [11, с.220–239] свідчить про 
об’єктивні підстави для створення корпусу 
генералів і системи комплектування їх посад, 
зокрема в період правління династії Цин (221–
207 рр. до н.е.). У цей період китайська армія 
нараховувала сотні тисяч солдатів і головни-
ми керівними постатями цієї армії були гене-
рали, полководці. Автор наголошував, що пе-
ріод правління династії Цин був принциповим 
рубежем в історії формування корпусу гене-
ралів та системи комплектування їх посад. 
Проводячи історичний огляд розвитку Китаю, 
автор у своїй праці визначав, що у 221 р. до 
н.е. (так званий період “воюючих царин”) за-
вершився об’єднанням Китаю під владою мо-
гутньої династії Цин. Держава Цин була пер-
шою централізованою імперією на території 
Китаю. У цей період було здійснено чисельні 
реформи, за підсумками яких було створено 
центральні органи військового управління. 
Наприклад, країну було поділено на 36 адмі-
ністративних округів військового типу, що 
потребувало відповідної кількості військових 
керівників категорії генералів. Саме тоді було 
започатковано систему комплектування посад 
генералів номенклатурного типу, яка спирала-
ся на чисельні пільги, привілеї та станові об-
меження. 

Як засвідчено у нарисах історії військово-
політичних відносин [12, с.12–16], життєдія-

льність цієї системи визначалася тим, що 
ключовим її елементом була вища посадова 
особа – імператор, який встановлював поря-
док комплектування, призначав на посади та 
знімав з посад генералів, здійснював загальне 
військове керівництво. Головними вимогами 
до кандидатів на ці посади були відданість ім-
ператору, особиста військова підготовка та 
бойовий досвід. При цьому, визначальним у 
якісній характеристиці генералів було наяв-
ність бойового досвіду та відзнак у бойових 
діях. Наочно це знайшло свій прояв у двох 
моделях кочових імперій. 

Перша – типова – кочівники та землероби 
існують на відстані, отримання надлишкового 
продукту кочовими племенами здійснюється 
генералами армій цих держав шляхом диста-
нційної експлуатації, набігів, здирання “пода-
рунків”, по суті рекету та ін. (хунну, сяньбі, 
тюрки, уйгури). 

Друга – землероби залежали від кочівни-
ків; форма експлуатації – данина, що забезпе-
чувалася арміями цих держав під керівницт-
вом генералів (Хозарський каганат, імперія 
Ляо, Золота Орда, Юань та ін.). 

На думку Ю. Селезньова, система ком-
плектування посад генералів у період першого 
циклу знайшла свій розвиток в армії імперії 
ХУННУ. Серед факторів, що впливали на фо-
рмування системи управління в армії Ю. Се-
лезньов визначає цивілізаційні – географічні, 
геополітичні, етнічні, релігійні, зовнішньопо-
літичні, демографічні, соціально-економічні 
та ін. Хунська держава покривала значну час-
тину Монголії та Південного Сибіру, простяг-
нувшись від Маньчжурії на Сході до Паміру 
на Заході. Саме армія ХУННУ, керована гене-
ралами, дійшла до Європи й, об’єднавшись з 
уграми, створила новий народ, який відомий у 
Європі під назвою Гуни. Саме цей народ ус-
падкував систему комплектування посад ге-
нералів і основні особливості побудови та бо-
йових дій армії імперії ХУННУ [13, с.12–16]. 

Нову спробу підсумувати здобутки дослі-
дників з даної проблематики у 1998 р. зробив 
Г. Марков [14, с.115–118]. У полі його зору 
опинилася наукова література, яка розглядала 
питання розвитку теорії проблеми й охоплю-
вала всі періоди і цикли Китайських місцевих 
та Степових імперій. Хоча тематична спрямо-
ваність його огляду не дозволила автору пов-
ноцінно сконцентруватися на аналізі проблем 
комплектування посад генералів, але у його 
праці знайшла відображення проблема появи 
корпусу генералів на тлі історичних державо-
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творчих процесів побудови імперій. Також, за 
підсумками вивчення у вітчизняній літературі 
теорії військової справи, автор констатує, що 
вчені не мали одностайної думки щодо історії 
появи корпусу генералів, а історичні факти 
щодо формування системи комплектування їх 
посад, кожен з дослідників наповнював своїм 
змістом і трактував на власний розсуд. Тому, 
ці висновки у багатьох дослідників історич-
них теорій не збігалися. 

Починаючи з перших десятиріч XIX ст. 
французьке, англійське та німецьке дослідни-
цьке середовище, яке вивчало історію Сходу, 
почало виявляти зацікавленість особливостя-
ми військової справи, досвіду китайських ге-
нералів, полководців, які отримували чисельні 
перемоги над противником. З того часу старо-
давнє китайське воєнне мистецтво набуло 
міжнародного визнання. По мірі, як Китай 
ставав більш відкритим суспільством, можли-
вості знайти історичні факти та джерела сто-
совно військових теорій ставали значно біль-
шими. У наукових виданнях країн Заходу ста-
ли з’являтися перші переклади творів Тай-
гуна, Сунь-цзи, У-цзи та інших визначних ге-
нералів, полководців стародавнього Китаю. 
Аналізом цих праць з наукової точки зору за-
ймався російський генерал, військовий істо-
рик і географ М.І. Іванін. В монографії “О во-
енном искусстве и завоеваниях монголо-татар 
и среднеазиатских народов при Чингисхане и 
Тамерлане” [15, с.53–57] він розглядає питан-
ня щодо призначення на посади генералів 
шляхом “производства в чины”, а також щодо 
адміністративної та дисциплінарної влади на-
чальників, військово-політичних та адмініст-
ративних особливостей утримання війська. 

У Китайських джерелах він знаходить іс-
торичні факти, які вказують на наявність сис-
темності у комплектуванні посад генералів. 
Наприклад, у хунну була складна система чи-
нів. Вищі чини ділилися на “східні” – старші, 
“західні” – молодші. Вищі чиновники та гене-
рали призначалися за становим принципом – 
вони були ближчі родичі верховного правите-
ля. Відзначалися високі військово-професійні 
характеристики всіх генералів. Кожний хунну 
з дитинства був воїном. Військо формувалося 
за родовою ознакою. Всього у війську було 24 
воєначальники, кожний з яких носив титул 
ваньци – темник і командував десятитисяч-
ним загоном. Автор звертає увагу на те, що 
китайці високо оцінювали якісні характерис-
тики генералів війська імперії ХУННУ та ве-
лику їх кількість (загалом військо нараховува-

ло 300 тис. вершників). В розділі своєї моно-
графії “Вооружение и походные запасы, про-
изводство в чины, власть начальников, жало-
ванье”, автор наводить приклади організації 
системи чинів, зокрема, посад генералів: 
“… десять сотников имели начальником ти-
сячника, обыкновенно избираемого из детей 
эмиров и князей, опытного, искусного в воен-
ном деле и испытанной храбрости. Тысячники 
утверждали в должности сотников” [16, 
с.173–175]. 

Вторгнення армії гунів у Східну, а потім і 
Західну Європу, спровокувало процес міграції 
інших племен і народів, який в історіографії 
отримав назву Епохи Великого переселення 
народів. У ході цього процесу нащадки гунів 
разом із категорією генералів в армії успадку-
вали і систему комплектування їх посад. В 
розділі “Военно-политические и администра-
тивные правила Тамерлана”, автор монографії 
наводить факти щодо поділу посад генералів 
стосовно того, що мабуть були і категорії 
п’ятидесятників та п’ятисотників. Але про та-
ких начальників Тамерлан у своїх трактатах 
нічого не говорить. У трактатах зазначено 
лише про поділ генералів на емірів 1 класу, 
вищих емірів, від 2-ї до 12-ї ступені включно 
до Головнокомандуючого [16, с.206–207]. 

Найбільш характерним прикладом взає-
мозв’язку процесів створення корпусу генера-
лів та започаткування системи комплектуван-
ня їх посад може слугувати історія імперії Ся-
ньби. Степова імперія Сяньби (130–180) – це 
кочові племена, які жили на території Внут-
рішньої Монголії. У 155 р. Сяньбийський пра-
витель Тяньшихуай розбив хуннів, що при-
звело до розпаду хуннського етносу на чотири 
гілки. Після знищення двох третин китайської 
армії Тяньшихуанем, у генералів було забрано 
всі звання та чини. Адміністративно-терито-
ріальний устрій був воєнізований: на чолі 
округів стояли сотники, тисячники. Податків 
не було. За потреби гроші збирали із замож-
них. Сяньби вважаються одними з попере-
дників монголів, що передали армії цієї імпе-
рії систему комплектування посад генералів, 
побудовану на принципах китайського полко-
водця Сунь-цзи, а саме: знання воєнного мис-
тецтва, особисті якості та професійна підгото-
вка, підходу до генералів за принципом “пол-
ководец – опора державы” [17, с.346]. 

У 1997 р. вийшла друком монографія 
Є. Кичанова [18, с.24]. Це була дуже помітна 
подія, бо його праця була першим і досить 
вдалим дослідженням, яке за напрямком і змі-
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стом підтверджувала особливості системи 
комплектування посад генералів, як предмету 
нашого розгляду. З огляду на тему даної мо-
нографії більш важливе те, що в розділі “Ко-
чевое государство (некоторые предваритель-
ные обобщения)”, досить коротко але вже ча-
стково висвітлювався процес комплектування 
посад генералів за принципами соціального 
розмежування та утворення класів. Ці проце-
си, як засвідчує автор, були результатом роз-
витку самих народів і суспільств. У самій мо-
нографії автор розглядає легенди про похо-
дження військових кланів, характеризує уяв-
лення про сутність ханської влади, як влади 
дарованої богом. Він визначає вплив на дер-
жавний і військовий устрій народів Централь-
ної Азії з боку китайської державності, яка 
спиралася на військову силу. 

Авторське дослідження перекладу тракта-
ту Лі Гоу щодо “Планов обогащения государ-
ства, усиления армии, успокоения народа” 
провела З. Лапина [19, с.65–68]. Вона звертала 
увагу на те, що на початку другого циклу, у 
період розпаду династій, багато задля 
об’єднання Китаю зробила династія Північна 
Чжоу. У 589 р. цей процес завершився віднов-
ленням єдності Китаю за принципами стано-
вого поділу на чолі імператорів з династій 
Суй. Автор вказала на особливості диференці-
ації суспільства на основі привілеїв, пільг і 
станових принципів його побудови, що безпо-
середньо впливало на систему комплектуван-
ня посад генералів. В усі часи об’єднаних ім-
перій в Китаї виділялися три станово-кланові 
групи “благородних“, ”добрих” та “підлих” 
людей. “Благородні” – світська та духовна 
еліта, військове та громадянське чиновництво, 
серед яких значне місце займали генерали. 
Військове та громадянське чиновництво було 
звільнено від обтяжень і тілесних покарань, а 
деякі – від податків. Вони були не тільки ве-
ликими приватними власниками, але й при-
власнювали значну частину коштів, що над-
ходили до скарбниці. Така система зберігала-
ся до кінця третього циклу, періоду царюван-
ня династії Мин (1368–1644 рр.), коли загаль-
на кількість “родичів” імператора, які мали 
високі титули, ранги (9 рангів), почесні зван-
ня, перевищувала 100 тисяч осіб, серед яких 
дві третини мали звання генералів. На їх 
утримання у вигляді платні витрачалася знач-
на частина податкових надходжень. 

За основою механізму створення системи 
комплектування корпусу генералів були 
об’єктивні причини, серед яких на першому 

місці знаходилося забезпечення стабільності 
Степових імперій за рахунок уміння вищої 
влади організовувати отримання шовку, про-
дуктів землеробства, ремісництва, надхо-
дження коштовностей від сталих осілих сус-
пільств. У зв’язку з тим, що ця продукція не 
могла вироблятися в умовах скотарського го-
сподарства, отримання її за допомогою війсь-
кової сили під керівництвом генералів або 
здирництвом було першочерговим обов’язком 
верховного правителя кочового суспільства 
[20, с.68–69]. 

Оскільки верховний правитель був єди-
ним посередником між хліборобними цивілі-
заціями та степом, він мав можливість за до-
помогою армії під керівництвом генералів ко-
нтролювати перерозподіл здобичі, отриманої з 
осілих міських суспільств. За рахунок цього 
він посилював свою власну верховну владу, 
що дозволяло йому підтримувати існування 
імперії. Це обумовлювало прояв двох важли-
вих рис побудови ранніх і наступних кочових 
держав. По-перше, виникнувши на мілітарній 
основі, кочові держави продовжували своє іс-
нування до того часу, доки в них зберігалася 
військова перевага над сусідніми державами. 
Іншими словами, вони виникли як мілітарні 
держави і продовжували існувати у такий спо-
сіб до свого зникнення. Упродовж періоду 
свого існування вони не змінювали ні своєї 
військової організаційної основи, ні форм вій-
ськового управління, ні функцій, які викону-
вали. По-друге, кочові держави існували від-
носно короткий проміжок часу, що давало 
можливість наступним імперіям успадковува-
ти побудову армії та системи комплектування 
посад генералів. 

Підсумовуючи розгляд історіографії мо-
жна стверджувати, що найбільш яскравий слід 
в історії залишили так звані “кочові імперії” – 
самі великі політичні та військові утворення 
номадів. Вони володіли величезним військо-
вим потенціалом за рахунок чого відігравали 
важливу роль в історії людства та формуванні 
системи комплектування корпусу генералів на 
довгі роки. Ця система у подальшому була 
успадкована наступними поколіннями в Азії 
та Європі. Окремо слід зазначити, що без нау-
кового пояснення багатьох питань військової 
теорії Китаю, ціла низка проблем економічно-
го, політичного та військового розвитку не 
могла отримати адекватного висвітлення. Ра-
зом з цим, не дивлячись на велику кількість 
літератури, присвяченої питанням розвитку 
військової справи в Китайських місцевих і 
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Степових імперіях, практично відсутні праці, 
що пов’язують ці питання з процесами ство-
рення корпусу генералів та започаткування 
системи комплектування їх посад. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, мо-
жна зробити наступні висновки. 

Розглядаючи Китайські місцеві та Степові 
імперії як частину єдиної історичної системи, 
фахівці одностайно вказували на наявність 
взаємопов’язаних процесів створення корпусу 
генералів і започаткування системи комплек-
тування їх посад, що було тісно пов’язано з 
особливостями створення і загального функ-
ціонування держав цих імперій. 

З огляду на вже зроблене дослідниками у 
галузі вивчення історії військової справи слід 
зазначити, що практично всі ранні держави 
впродовж трьох циклів їх функціонування ви-
никали на основі військової могутності, яка 
консолідувалася в єдине державне утворення 
родів і племен. Вся історіографічна спадщина 
спиралася на факти, які підтверджують, що 
імперська структура верховної влади в кочо-
вих державах відображала мілітарний харак-
тер самих кочових спільнот, племінних груп, 
які були основною структурною одиницею 
держави. Особливістю системи комплекту-
вання корпусу генералів у цих державах неза-
лежно від цивілізаційної специфіки, був їх мі-
літарний характер, який тримався на арміях 
під керівництвом генералів і це було універ-
сальним проявом. Війна, яка перестала бути 
привілеєм аристократії і потребувала великих 
людських ресурсів та матеріальних засобів, 
вимагала з одного боку сильної підтримки 
знизу, а з іншого – потребувала достатньої кі-
лькості професійних полководців (генералів). 

Виходячи з цього, можна зробити висно-

вок про існування об’єктивних і суб’єктивних 
умов розвитку взаємопов’язаних процесів 
створення корпусу генералів та започаткуван-
ня системи комплектування їх посад в арміях 
Китайських місцевих і Степових імперій. Се-
ред об’єктивних умов цього процесу були: по-
перше, досягнутий там рівень економічного та 
соціально-політичного розвитку суспільства, 
який вимагав оформлення наукових концеп-
цій війни та миру, військової теорії, що знахо-
дило свій внесок у розвиток взаємопов’язаних 
процесів створення корпусу генералів та сис-
теми комплектування їх посад; по-друге, ви-
никнення соціальної нерівності в державах та 
арміях цих імперій; по-третє, високий рівень 
розвитку військової практики, що знайшло 
свій прояв у значних за масштабами війнах, 
збільшені чисельності армій, накопиченні вій-
ськового досвіду, носієм якого був корпус ге-
нералів. 

До суб’єктивних умов, що спричинили 
створення корпусу генералів і започаткування 
системи комплектування їх посад за підсум-
ками історіографічного розгляду можна від-
нести наступне: формування поглядів на війну 
та військову справу під впливом станових 
норм культу предків (який надавав аристокра-
тії відповідні привілеї у військовій справі) та 
наступного звільнення від цих норм шляхом 
знищення аристократії, яка була носієм цих 
норм у міжусобних війнах; відкриття суспі-
льною свідомістю народів Китайських місце-
вих і Степових імперій зв’язків війни, війсь-
кової справи, з розвитком суспільства, що від-
кривало можливості формування системи 
комплектування посад генералів на нових, 
більш демократичних засадах і сприяло пода-
льшим військовим успіхам. 
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Автором на основі вивчення численних джерел і наукових розвідок проведено досліджен-

ня та узагальнення досвіду перших років побудови багатомоторних літаків як складової проце-
су зародження стратегічної авіації в складі армії Російської імперії в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Показана роль О.Ф. Можайського, І.І. Сікорського, М.В. Шидловського та значення 
окремих елементів системи державного управління у справі побудови перших літаків-велетнів. 

Ключові слова: авіаконструктор, багатомоторний літак, воєнна безпека, державне 
управління, літак-велетень, стратегічна авіація. 
 

Надійним гарантом існування будь-якої 
держави є наявність у її складі високооснаще-
них боєготових збройних сил, які здатні на-
дійно захистити власну територію і свій народ 
шляхом позбавлення у ймовірного противни-
ка навіть задумів щодо вторгнення на її тери-
торію, або у випадку здійснення такої агресії 
проти неї – наданням рішучої відсічі країні, 
що відважилась на такий крок. 

Відомо, що доставка ядерної зброї здійс-
нюється на територію противника у наземній, 
морській і повітряній сферах. В останній до-

ставка здійснюється екіпажами літаків страте-
гічної або дальньої авіації, які доставляють за-
значені боєприпаси у визначену зону пуску. 
Можна поставити дуже глибоке але доречне 
запитання: оскільки на цей час на території 
України літаки, які можливо віднести до стра-
тегічної або дальньої авіації, перебувають або 
в 2-х музеях (музеї авіації – в київському ае-
ропорту Жуляни та музеї дальньої авіації – в 
Полтаві), або в якості пам’ятників на поста-
ментах у колишніх гарнізонах дальньої авіації 
на Україні, то навіщо взагалі було торкатись і 
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досліджувати тему, яка зазначена у назві стат-
ті? Мабуть, все ж таки необхідно і ось із яких 
саме причин. 

Дослідження усіх етапів розвитку, будів-
ництва і особливо зародження такої авіації є 
важливим науковим завданням, тому що саме 
у цей час у зв’язку з останніми подіями в 
Україні триває переосмислення механізмів 
державного управління воєнною безпекою 
країни як складовою її національної безпеки, 
проводиться глибокий аналіз попереднього 
досвіду військового будівництва взагалі і 
авіації як однієї із основ цього будівництва зо-
крема, що, в свою чергу, виступає надійною 
порукою від недопущення помилок у майбут-
ньому. Слід пам’ятати: не усвідомлюючи су-
часного, не спираючись на досвід минулого – 
не можливо ефективно рухатись у майбутнє. 

Проведене дослідження щодо створення 
перших багатомоторних аеропланів в Росій-
ській імперії дало змогу отримати важливі ре-
зультати і сформулювати висновки, які викла-
дені нижче, на підставі яких в межах сектору 
безпеки і оборони можуть бути запропоновані 
конкретні заходи щодо їх ефективного та ор-
ганічного застосування під час прийняття 
управлінських рішень по підвищенню оборо-
ноздатності нашої країни в непростих умовах 
сьогодення. 

Тематика створення і особливо зароджен-
ня будь-якого виду збройних сил або роду 
військ завжди користувалась великим “попи-
том” серед істориків. Дослідженням питань 
зародження авіації в контексті воєнної історії, 
будівництва збройних сил, воєнної безпеки і 
воєнного мистецтва займалось багато учених. 
Серед них слід виокремити таких як Є. Татар-
ченко, О. Лапчинський, К. Фінне, О. Цикін, 
П. Дузь, Ю. Гальперін, Л. Безкровний, Г. Ро-
щин, С. Сидоров, Ю. Рєзнік, А. Фещенко та 
інші. Але кожен із них досліджував досить ву-
зьке коло питань, яке лише дотично торкалось 
дослідження, висвітленого у цій статті.  

Так, монографія Л. Безкровного [1], що 
побудована на дуже цікавому фактичному ма-
теріалі, була присвячена, головним чином, 
розгляду питань організації, складу, комплек-
туванню, бойовій підготовці та управлінню 
армії, її забезпеченню озброєнням і боєприпа-
сами, ролі тилу в забезпеченні військ продо-
вольством і обмундируванням. Разом з тим, у 
ній автором надзвичайно мало висвітлено пи-
тання щодо створення різних зразків військо-
вої техніки, зокрема аеропланів, тим паче ба-
гатомоторних.  

В 1920-х – 1930-х роках Є. Татарченко 
проводив дослідження [2, 3] стосовно вивчен-
ня досвіду саме іноземної авіації, зокрема 
американської і британської. Лапчинський О. 
на початку 1930-х років у своїх працях [4, 5] 
займався викладенням питань самостійних дій 
уже вітчизняної авіації в різних умовах бойо-
вої обстановки, що було досить актуально на 
той час, і зовсім не розглядав інших питань, 
включаючи і питання зародження та створен-
ня авіації.  

Дузь П. у своїй ґрунтовній праці [6] висві-
тлив переважно історію створення дирижаб-
лів, аеростатів, повітряних куль та зміїв, і ме-
нше – історію будівництва аеропланів, при 
цьому не виділяючи в окремий клас багатомо-
торні літаки як первістки дальньої авіації. Си-
доров С. і Фещенко А. в своєму дослідженні 
[7] розглядали питання зародження лише од-
нієї складової авіації в царській армії Росії, яка 
носить назву – винищувальна авіація.  

Викладення К. Фінне власних досліджень, 
опублікованих у Бєлграді в 1930 р. у праці 
“Русские воздушные богатыри И.И. Сикорс-
кого”, мало певні особливості. Вони були 
пов’язані з тим, що автор був військовим, 
проходив службу саме в ескадрі повітряних 
кораблів “Ілля Муромець”, але за фахом був 
лікарем. Тому на процеси зародження і ство-
рення літаків-велетнів дивився не військово-
технічним або державницьким поглядом, і 
аналізував їх крізь призму власної професії. 
До того ж, внаслідок неприйняття революції 
1917 року в Росії та службою автора в “білій” 
армії книга так і не була опублікована на його 
батьківщині [8]. 

Цикін О. у своїй праці [9] розкрив основні 
віхи створення дальньої авіації, акцентуючи 
увагу на вирішальній ролі правлячої комуніс-
тичної партії. Однак, недостатньо розкрив 
процеси, що відбувалися у ході Першої світо-
вої війни, зокрема зародження авіації в армії 
царської Росії.  

Певний внесок у вітчизняну історіографію 
дальньої авіації зробив і Г. Рощин. У своїй 
праці [10] він ґрунтовно представив розвиток 
дальньої авіації післявоєнного періоду, від 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні до роз-
паду СРСР, при цьому взагалі не висвітлював 
питань періоду заснування цього роду авіації. 

Таким чином, спостерігається нагальна 
потреба провести дослідження процесів заро-
дження стратегічної авіації і її основного еле-
мента – багатомоторних літаків-велетнів у кі-
нці ХІХ – на початку ХХ ст., показати вклад 
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основних особистостей у цю справу, та на 
підставі цього зробити певні узагальнення, які 
можуть стати міцним підґрунтям у ході при-
йняття важливих державних рішень на сучас-
ному етапі будівництва оборони країни, що і є 
метою цієї статті. 

Джерела свідчать, що в Росії з 1869 р. у 
Ризі успішно працювало акціонерне товарист-
во Російсько-Балтійський вагонний завод (да-
лі – РБВЗ), основною продукцією якого були 
залізничні вагони. На початку ХХ ст. головою 
правління заводу був один із його акціонерів – 
Михайло Володимирович Шидловський 
(1856–1918). Випускник Санкт-Петербурзь-
кого морського кадетського корпусу і Олек-
сандрівської військово-юридичної академії він 
був високоосвіченим морським офіцером. 
Однак він рано пішов у відставку, поступив на 
службу до Державної канцелярії, потім до мі-
ністерства фінансів. Як високопоставлений 
урядовий чиновник був впливовою особою і 
входив до складу Державної Ради [8]. Став 
членом акціонерного товариства РБВЗ, про-
явив себе кваліфікованим спеціалістом і був 
обраний головою правління [11]. Під час ро-
сійсько-японської війни за його ініціативи у 
1905 р. на РБВЗ було організовано відділення 
з виробництва обозів для армії. Після закін-
чення війни кількість замовлень суттєво зме-
ншилась, що відповідно негативно позначи-
лося на фінансовому становищі заводу. Голо-
ва правління вийшов із новою пропозицією, 
яка успішно була втілена у життя і в майбут-
ньому відіграла стратегічно важливе значен-
ня. Він на базі обозного відділення у 1908 р. 
створив автомобільне відділення, яке стало 
основним для Росії виробником вантажних і 
легкових автомобілів з назвою “Русо-Балт”. 

У 1911 р. у складі та на фондах РБВЗ у 
Ризі була створена і в кінці того ж року пере-
ведена до Санкт-Петербургу авіаційна майс-
терня. У квітні 1912 р. майстерня була пере-
творена у авіаційне відділення РБВЗ, а голо-
вним його конструктором був призначений 
Ігор Іванович Сікорський. У дослідженні до-
речно постає низка запитань. Чому саме у цей 
час створюється авіаційна майстерня? Чому 
вона створюється на базі РБВЗ? Чому майже 
зразу ж після створення відбувається її пере-
ведення з Риги до Санкт-Петербургу? Чому 
головним конструктором, а по суті керівни-
ком авіаційного відділення, призначають 22-
річного І. Сікорського, який навіть на той час 
ще не отримав диплома інженера? 

Щоб відповісти на ці питання слід роз-

глянути тогочасну обстановку, окремо як у 
Росії, так і навколо неї. На земній кулі кінець 
ХІХ – початок ХХ ст. був насичений числен-
ними дослідами в галузі повітроплавання. У 
сфері науки бурхливо розвивалась аеродина-
міка, були введені поняття підйомної сили, 
лобового опору, аеродинамічної якості та ус-
пішно обчислювались їх показники. Для про-
ведення досліджень стали використовувати 
аеродинамічні труби, були відкриті екранний 
ефект та ефект Рейнольдса [12]. Поступовий 
розвиток досліджень щодо можливостей здій-
снити політ людиною просувався від некеро-
ваного на повітряних кулях та зміях до керо-
ваного на дирижаблях та планерах, і далі до 
літальних апаратів, що оснащувались вже па-
ровими машинами.  

У Російській імперії Олександр Федоро-
вич Можайський (1825–1890), офіцер – випу-
скник морського кадетського корпусу, 22 ро-
ки прослужив на флоті, після вимушеної в 
1863 р. відставки у зв’язку зі скороченням 
флоту внаслідок Кримської війни, проводив 
власні досліди по створенню літального апа-
рата. У 1879 р. він знову був призваний на 
військову службу і направлений до морського 
кадетського корпусу, де викладав курс морсь-
кої практики. 4 червня 1880 р. О.Ф. Можайсь-
кий звернувся до департаменту торгівлі та ма-
нуфактур з проханням про видачу йому пате-
нта на його винахід “воздухоплавательный 
снаряд”, який отримав 3 листопада 1881 р. 
[13]. Це був перший у світі патент на літак. 
Фінансування будівництва аероплана здійс-
нювалось О. Можайським майже повністю за 
власні кошти. Із запланованих у військовому 
відомстві 20 тисяч карбованців йому було ви-
ділено лише 2192 карбованці 50 копійок і то 
за умови попереднього представлення про-
грами проведення майбутніх дослідів [14]. Не 
зважаючи на всі складносщі по втіленню в 
життя свого винаходу вже 20 липня 1882 р. 
були проведені випробування літака О. Мо-
жайського [15], найважливіші вузли та агрега-
ти для якого були виготовлені на РБВЗ [16]. У 
Військовій енциклопедії Ситіна (вид. 1916 р.) 
у статті “Можайський А.Ф.” зазначено: “Пер-
вый полет аэроплана на военном поле в Крас-
ном селе дал результаты неважные: аппарат 
отделился от земли, но, будучи неустойчи-
вым, накренился набок и поломал крыло. Да-
льнейших опытов не было за неимением 
средств. Аппарат Можайского интересен, как 
первая практическая попытка построить бо-
льшой аэроплан” [13]. Як виглядав цей літак 
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можна побачити на фото 1, що запозичене із 
поштової марки. 

 
 

Фото 1. Зображення літака О.Ф. Можайського. 
 

За свідченням переважної більшості дже-
рел літак О. Можайського не піднявся у пові-
тря, але власник його патенту заслуговує на 
велику повагу нащадків. Велич легендарного 
конструктора полягає в тому, що він, не зва-
жаючи на те, що військове відомство лише 
майже на 10% забезпечувало фінансування 
проекту, витрачав власні кошти і невпинно 
йшов до мети підкорення людиною повітря-
ного простору завдяки побудові першого у 
світі багатомоторного аероплану. По-друге, 
Олександр Федорович у своєму апараті пе-
редбачив усі основні групи вузлів і агрегатів 
сучасного літака: силову установку, проводку 
управління, шасі та планер, що включає кри-
ло, фюзеляж і оперення. Минуло уже понад 
130 років з того часу, але склад основної гру-
пи вузлів і агрегатів будь-якого сучасного лі-
така залишається незмінним – таким, яким 
передбачав його О. Можайський.  

Лише через 20 років – 17 грудня 1903 р. 
брати Вілбер та Орвіл Райт (США) здійснили 
перший у світі зафіксований керований політ 
на аероплані. Після цього у Франції Луї Бле-
ріо, брати Габріель та Шарль Вуазен, Анрі та 
Моріс Фарман не тільки почали здійснювати 
польоти на літальних апаратах власної конс-
трукції, але й відкрили майстерні з виробниц-
тва аеропланів. Почали створюватись школи 
повітроплавання, в яких бажаючі за власні 
кошти навчались польотам та після успішного 
закінчення випускники отримували дипломи 
пілотів (кількості бажаючих невпинно зроста-
ла). Стало очевидно, що в авіації, яка тільки-
но зароджувалась, є велике майбутнє [6]. 

Розуміння вищевикладених передумов, 
накладене на риси характеру М.В. Шидловсь-
кого, зокрема його майстерне володіння мето-
дом наукового прогнозування стало підґрун-
тям прийняття рішення щодо створення у 

складі заводу дільниці з виробництва аеро-
планів. Він спочатку використав наявні в ньо-
го, як голови правління РБВЗ, важелі впливу і 
заснував у його складі авіаційну майстерню. В 
1911 р. для заводу, з чисельністю робітників 
близько 4000 чоловік, які працювали в 50 це-
хах, що займали площу понад 20 га [17], це не 
було надзвичайно складно. Але, зіштовхнув-
шись відразу ж із багатьма труднощами, голо-
ва правління зрозумів, що проведення робіт 
по створенню літальних апаратів – це не прос-
та справа. У світі їх виробництво тільки почи-
налося, тому ні світового, ні тим більше вітчи-
зняного досвіду ще не було. І в цей час 
М.В. Шидловський продемонстрував уміння 
стратегічного мислення. По-перше, можли-
вість використання літальних апаратів у вій-
ськових цілях переводила їх виробництво в 
один із напрямів оборонної промисловості, а, 
відповідно, можна було сподіватися на забез-
печення заводу більш-менш стабільним дер-
жавним фінансуванням. По-друге, проекту-
вання і будівництво аеропланів потребувало 
наукового підґрунтя, що вимагало залучення 
освічених спеціалістів, які готувались на той 
час в університетах, морських кадетських ко-
рпусах тощо. Оскільки на флоті концентрува-
лись найпередовіші досягнення науки і техні-
ки, то, відповідно, моряки були найосвічені-
шими людьми. Залучення їх до проектування і 
виробництва аеропланів відігравало виріша-
льну роль у цьому процесі. По-третє, серійне 
виробництво такої продукції без наявності 
значної кількості робочої сили було неможли-
вим. Переведення виробництва до нового міс-
ця розташування поруч з великим містом до-
зволяло уникнути такої ситуації. По-четверте, 
випробування щойно побудованих аеропланів 
вимагало наявності поруч розташованого ле-
товища. Наявність у Санкт-Петербурзі Ко-
мендантського і Корпусного аеродромів, а в 
Гатчині (поблизу Санкт-Петербургу) – аеро-
дрому офіцерської повітроплавальної школи, 
офіційно відкритого з 26 березня 1911 р., до-
зволяло вирішити і цю проблему. По-пяте, в 
Європі внаслідок загострення протиріч між 
великими державами – Німеччиною, Австро-
Угорщиною, Францією, Великобританією, 
Росією відчувалось наближення війни [18] і 
використання аеропланів у ході бойових дій 
могло позитивно вплинути на результати во-
єнної кампанії. По-шосте, географічне розта-
шування Риги, відображене на карті Російсь-
кої імперії того періоду (рис. 1), свідчить про 
невелику відстань міста від державного кор-
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дону з Німеччиною, що в умовах війни могло 
ймовірно привести до окупації Риги, а отже і 
до призупинення виробництва усього перелі-
ку продукції РБВЗ. По-сьоме, очолити нову, 
дуже складну і відповідальну ділянку роботи 

могла тільки освічена, різносторонньо підго-
товлена і віддана справі людина. Голова прав-
ління РБВЗ такого фахівця побачив в особі 
Ігоря Сікорського. 

 

 
 

Рис. 1. Частина Російської імперії на карті Європи 
 

Ігор Іванович Сікорський (1889–1972) – 
наймолодша п’ята дитина в родині Сікорсь-
ких: відомого психіатра, професора кафедри 
душевних і нервових хвороб Київського уні-
верситету Івана Олексійовича (1842–1919) і 
Марії Стефанівни (дівоче прізвище Темрюк-
Черкасова) [19]. Черпаючи знання в усіх на-
вчальних закладах, де він навчався (1-а класи-
чна київська гімназія, морський кадетський 
корпус у Санкт-Петербурзі, Технічна школа 
Дювіньйо де Лано в Парижі, київський та 
санкт-петербурзький політехнічні інститути). 
Ігор був тихим допитливим юнаком, який ви-
являв схильність до механіки. Поставивши за 
мету побудувати літаючу машину у 1908 р. 
молодий конструктор упродовж двох років 
(до 1910 р.) вже збудував два вертольоти. 
Оскільки потужність на той час створених 
двигунів, якими були оснащені вертольоти 
дозволяла останнім піднятися у повітря лише 
без пілотів, то Сікорський на довгі роки втра-
тив зацікавленість у конструюванні цих апа-
ратів і відразу захопився аеропланами [8]. 

Протягом 1910–1912 років він сконстру-
ював і побудував літаки: С-1, що був оснаще-
ний двигуном потужністю 15 кінських сил 

(к.с.), та С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-6А з двигу-
нами потужністю 25, 35, 50, 50, 100, 100 к.с. 
відповідно. У 1910 р. І. Сікорський, ще не ма-
ючи диплома пілота, особисто на С-2 піднявся 
на висоту 180 м і встановив новий всеросійсь-
кий рекорд. Тривалість польоту І. Сікорського 
на С-3 складала 59 сек. У 1911 р. після отри-
мання диплому льотчика під час проведення 
серії успішних випробувань І. Сікорський, ке-
руючи літаками С-4 та С-5, досяг висоти 
500 м. Тривалість польотів при цьому склада-
ла близько 1 години. У вересні того ж року 
молодий конструктор на апараті С-5 брав 
участь у маневрах Київського військового 
округу. Особисто виконував завдання щодо 
розвідки умовних військ противника [6], що 
позитивно вплинуло на його майбутнє, роз-
ширило кругозір і надало досвіду щодо прак-
тичного застосування аеропланів для військо-
вих цілей. 29 грудня 1911 р. на літаку С-6 
І. Сікорський, досягши швидкості 111 км/год, 
встановив світовий рекорд. У той час Російсь-
ке технічне товариство нагородило І. Сікорсь-
кого Почесною медаллю “За корисну працю у 
повітроплаванні та за самостійну розробку ае-
роплана своєї системи, яка дала чудові ре-
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зультати” [20]. 
Навесні 1912 р. І. Сікорський модернізу-

вав С-6 і взяв участь у повітроплавальній ви-
ставці у Москві, де крім його С-6А брали 
участь ще 11 аеропланів, серед яких були кі-
лька, що сконструйовані та виготовлені на 
знаменитих європейських авіаційних фірмах: 
Фоккер, Ньюпор, Форман. Сікорський І. ви-
грав Велику золоту медаль і грошову премію, 
встановивши три всеросійських рекорди для 
апаратів вітчизняної конструкції – тривалості, 
швидкості і висоти польоту. “... Приходится 
прийти к тому заключению, – говориться у 
звіті, – что авиация вышла уже из области за-
бавы и является в настоящее время боевым 
средством, могущим в умелых руках оказать 
неоценимые услуги” [14]. Особиста участь 
Ігоря Сікорського переконала його в тому, що 
для військової авіації потрібний зовсім новий 
тип літака, який міг би піднімати не десятки 
кілограмів вантажу, а сотні і навіть тисячі. До 
того ж випадок, який стався з І. Сікорським, 
коли під час одного з польотів на керованому 
ним літаку зупинився двигун внаслідок попа-
дання комара у жиклер карбюратора наштов-
хнула конструктора на думку про необхід-
ність мати на літальному апараті більше ніж 
один двигун [8].  

Серед авіаторів того часу точились гострі 
суперечки стосовно майбутнього авіації. За-
кордонні конструктори вважали, що важкий 
багатомоторний аероплан просто не зможе 
піднятися у повітря. До того ж у пам’яті за-
лишалася згадка про невдачу із спробою під-
нятися у повітря літаку О. Можайського. Але 
Ігор Сікорський не погоджувався з думкою 
іноземних авторитетів і мріяв про побудову 
багатомоторних літаків. Слід окремо зазначи-
ти, що усі без винятку літаки цього періоду 
від С-1 до С-6А були сконструйовані та побу-
довані І. Сікорським на особисті кошти у 
приміщенні на території батьківського маєтку 
в Києві. 

Вищезазначені фактори відіграли виріша-
льну роль щодо переведення у 1912 р. до 
Санкт-Петербургу авіаційних майстерень 
РБВЗ, створення на їх базі авіаційного відді-
лення і призначення головним конструктором 
22-річного Ігоря Сікорського. Після чого поки 
що навіть не дипломований інженер присту-
пив до справи побудови велетенської 2-х мо-
торної конструкції, яка отримала назву 
“Гранд”. На початку березня 1913 р. зборку 
велетня було закінчено. Було виконано декі-
лька пробіжок і навіть короткий підліт. У ході 

цих випробувань з’ясувалося, що потужності 
2-х двигунів для “Гранда” недостатньо. Тоді 
було прийнято рішення щодо установки дода-
тково ще 2-х двигунів. У такий спосіб веле-
тень був оснащений 4-а двигунами ”Argus” 
потужністю 100 к.с. кожний, які розміщува-
лись тандемом (один штовхав, другий – тяг-
нув) на нижньому крилі поблизу фюзеляжа. 
Це було зроблено на випадок відмови одного 
із двигунів з метою компенсації виникаючого 
у цьому випадку обертаючого моменту. Літак 
являв собою багатосекційний біплан з крила-
ми загальною площею 120 кв. м різної довжи-
ни максимальна з яких становила 27 м, з висо-
тою розташування верхнього крила 4 м від 
поверхні землі [21]. Фюзеляж довжиною 20 м 
був у вигляді прямокутної рами обшитої фа-
нерою. Літак мав дві пасажирські кабіни з ка-
мерою схову для запасних частин. Попереду 
кабіни знаходилась відкрита площадка з про-
жектором і кулеметом. Максимальна швид-
кість літака становила 90 км/год., крейсерська 
– 77 км/год., дальність польоту – 170 км. 
Практична стеля дорівнювала 600 м. Літак міг 
перевозити 7 осіб (3 члени екіпажу і 4 паса-
жири). Маса літака без вантажу становила 
3400 кг, з вантажем 4000 кг, максимальна ма-
са дорівнювала 4940 кг. У кабіні розташову-
вались 2 сидіння пілотів, за ними скляна пере-
городка з дверима в пасажирський салон, по-
заду якого знаходився умивальник і туалет. У 
салоні було декілька плетених крісел і столик. 
Огляд із кабіни був задовільний. Уперше літак 
мав таку велику закриту кабіну для пілотів і 
пасажирський салон. Управління літаком бу-
ло здвоєне – два штурвали і педалі. Сидіння 
командира розташовувалось ліворуч, там же і 
розміщувалась основна частина приладів. 
Шасі літака було досить громіздким, але на-
дійним. Проводка була тросовою.  

10 травня 1913 р. близько 22 години на 
Корпусному аеродромі в Санкт-Петербурзі 
був успішно здійснений перший політ цього 
аероплану. Подальші випробувальні польоти 
показали, що пасажири можуть вільно пере-
суватися по кабіні літака не порушуючи при 
цьому його стійкості. Для злету велетня по-
трібна була смуга довжиною 700 м. Під час 
льотних випробувань І. Сікорський експери-
ментував з вимкненням двигунів і після заве-
ршення серії успішних польотів задню їх пару 
було знято з місць де вони розташовувались і 
перенесено в один ряд на нижньому крилі. Це 
було досить сміливе рішення, оскільки існу-
вали побоювання небезпеки на випадок зупи-



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 1(11) / 2014 76 

нки двигунів з одного боку. Але І. Сікорський 
таку ситуацію перевірив на практиці безпосе-
редньо у польоті. До того ж значно покращи-
лись характеристики літака, ККД підвищував-
ся внаслідок того, що переміщення задніх 

двигунів виводило їх розташування із затіне-
ної зони від передніх двигунів. Після такого 
переобладнання літак отримав назву “Русский 
Витязь” і мав зовнішній вигляд [22] представ-
лений на фото 2.  

 
 

Фото 2. Ігор Сікорський на балконі “Русского Витязя” 
 

Перший політ цей літак здійснив 23 липня 
1913 р. Новина дійшла і до імператора, який 
виявив бажання особисто оглянути велетня і 
щоб його задовольнити І. Сікорський здійснив 
переліт до резиденції Миколи ІІ – Царське се-
ло. Монарх був дуже вражений розмірами лі-
така і його обладнанням. Як пам’ятний суве-
нір він подарував Ігорю Сікорському золотий 
годинник. Цей факт відіграв надзвичайно ве-
лику роль, оскільки він зняв у майбутньому 
дуже багато перешод у державній бюрократи-
чній машині і давав можливість І. Сікорсько-
му впевненіше почувати себе та проводити 

експерименти в ході подальшого конструю-
вання, коли некомпетентні посадовці намага-
лися створити певні перешкоди. 2 серпня 1913 
р. І. Сікорський, маючи на борту “Русского 
Витязя” 8 осіб, здійснив політ тривалістю – 1 
год. 54 хв. Так почалася серія приголомшли-
вих світових рекордів. За успішне створення 
першого у світі багатомоторного літака Дер-
жавна Дума нагородила І. Сікорського премі-
єю у розмірі 75 тисяч карбованців, чим про-
демонструвала відповідне адекватне реагу-
вання [8]. 

 
 

Фото 3. Пошкодження, що зазнав “Русский Витязь” під час конкурсних польотів 
 

Аналізуючи поступок царя та рішення 
Державної Думи, стає очевидним, що навіть у 
ті часи, одним із суттєвих важелів у держав-
ному механізмі було заохочення насправді 
видатних осіб, які своєю натхненною працею, 

створювали нові зразки техніки, яку можна 
було застосовувати, як у цивільному житті, 
так і у військовій справі, вносили значний 
вклад у справу підняття престижу держави та 
зміцнення її обороноздатності. 
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Але не тривалим було існування у цього 
літака. На ньому було здійснено 53 польоти 
загальною тривалістю 11 годин. 11 вересня 
1913 р. на Корпусному аеродромі проходив 3-
й конкурс військових аеропланів. Із апарату 
“Меллер-2”, що пролітав над “Русским Витя-
зем” відірвався мотор і упав на його ліву ко-
робку крил. Пошкодження було занадто сер-
йозним (фото 3) і І. Сікорський прийняв рі-
шення літак не відновлювати [6]. 

Не дивлячись на короткий проміжок часу 
існування “Русского Витязя”, він зіграв вели-
чезну роль у розвитку світової авіації, оскіль-
ки став прототипом літаків з розташованими у 
ряд на крилі двигунами. 

У жовтні 1913 р. в авіаційному відділі 
РБВЗ колективом конструкторів на чолі з 
І. Сікорським у результаті подальшого розви-
тку конструкції “Русского Витязя” був ство-
рений “Илья Муромец”. Це був фактично но-
вий літак в якого без суттєвих переопрацю-
вань залишилася лише його схема та коробка 
крил з установленими в нижньому з них в 
один ряд 4-а англійськими двигунами “Sun-
beam” потужністю 100 к.с. кожний, які взимку 
цього ж року замінили на двигуни “Argus” ні-
мецького виробництва такої ж потужності. 
Фюзеляж аероплану був принципово новим. 
Він уперше в історії авіації був оснащений 

окремим від кабіни комфортабельним сало-
ном, спальними кімнатами і навіть ванною з 
туалетом. У ньому було електричне освітлен-
ня та обігрів всередині від труб, що були про-
кладені від внутрішніх двигунів і виконували 
роль радіаторів, пропускаючи через себе ви-
хлопні гази від них. По бортам розміщувалися 
виходи на консолі нижнього крила. В резуль-
таті всіх нововведень літак міг перевозити 
вдвічі більшу масу вантажу і мав значно бі-
льшу повітряну стелю. Після випробувань на 
ньому проводили показові польоти і встано-
вили декілька рекордів вантажопідйомності. 
12 грудня 1913 р. рекорд дорівнював 1100 кг 
вантажу, 12 лютого 1914 р. у повітря було 
піднято 16 осіб і собаку, загальною вагою 
1290 кг. Пілотував літак особисто І. Сікорсь-
кий.  

Відразу після завершення будівництва 
першого літака на РБВЗ приступили до ство-
рення другого екземпляра такого велетня. Він 
уже мав коротший ніж у попередника на 1,5 
метра фюзеляж, видозмінену задню стійку 
шасі та потужніші по 140 к.с. (центральні) і по 
115 к.с. (крайні) мотори “Argus”. Його зовні-
шній вигляд можна уявити із фото 4, яке 
зроблено із репродукованого екземпляра, що 
знаходиться в російському музеї авіації 
(м. Моніно, РФ) [23]. 

 
 

Фото 4. Реконструйований “Илья Муромец” у музеї м. Моніно (автор В. Чулков, 2006) 
 

Враховуючи існуючу на той час зацікав-
леність морського відомства до гідролітаків, 
керівництво РБВЗ на чолі з М. Шидловським 
запропонувало поставити літак “Илья Муро-
мец” на поплавки. Очікувалося, що у випадку 
успішного завершення випробувань РБВЗ 
отримає заказ на 10 таких апаратів: по 4 та 6 
одиниць відповідно для Балтійського і Чорно-
морського флотів. Внаслідок того, що новий 
(третій) аероплан не будувався, то вирішили 
використати перший дослідний зразок. У його 
конструкцію внесли ряд змін. Основне колесо 

замінили двома коробчастими поплавками, 
обладнаними шнуровою гумовою амортизаці-
єю. В районі установки костиля розташували 
третій поплавок. Оскільки потужності двигу-
нів було недостатньо, то їх замінили на поту-
жніші по 200 к.с. типу “Salmson”. 14 травня 
1914 р. І.І. Сікорський та лейтенант Г.І. Лав-
ров успішно провели випробування в польоті 
цього гідроплана “Илья Муромец”, після чого 
він був прийнятий на озброєння і включений 
до складу Балтійського флоту з базуванням на 
острові Езель. До 1917 р. він вважався найбі-
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льшим гідропланом у світі. Зовнішній вигляд 
його можна уявити із фото 5 [13], що зроблена 

під час перебування апарату на військово-
морській базі Балтійського флоту. 

 
 

Фото 5. “Илья Муромец” на поплавках 
 

Разом з тим, Ігор Сікорський продовжу-
вав демонстраційні польоти на другому “Илье 
Муромце”. Слід зазначити, що по відношен-
ню саме до цього літака став уперше вжива-
тися широко розповсюджений нині термін 
“повітряний корабель”. Не зважаючи на висо-
кі льотно-технічні характеристики аероплану 
в правлячих колах царської Росії було багато 
його противників. Серед аргументів назива-
лась неспроможність літака підніматися на 
висоту понад 1000 м і неможливість виконан-
ня ним тривалих польотів. 

Враховуючи це, головний конструктор 4 
червня 1914 р. взяв на борт літака 10 пасажи-
рів, 5 з яких були депутатами Державної Ду-
ми, піднявся на ньому в повітря над Санкт-
Петербургом і набрав висоту 2000 м [16]. За 
свідченням очевидців, пасажири після такого 
підйому стали дружньо просити повернутися 
на землю. Після цього випадку більше розмов 
щодо невеликої висоти польоту ніколи не бу-
ло [6]. А 5 червня 1914 р. І. Сікорський на 
цьому “Илье Муромеце” з 6 пасажирами на 
борту здійснив політ тривалістю 6 год. 33 хв., 
що було світовим рекордом. Останнє переко-
нало І. Сікорського в тому, що тепер можна 
виконувати перельоти на значні відстані. 

16–17 червня 1914 р. був здійснений леге-
ндарний переліт за маршрутом: Санкт-
Петербург – Київ з посадкою в Орші для до-
заправки паливом. Відстань від пункту злету 
до пункту дозаправки становила 700 верств, 
яку аероплан подолав за 8 год. 30 хв. Переліт 
здійснювався за тих обставин, що баки літака 
були заправлені майже тонною палива та чет-
вертю тонни оливи, на борту був екіпаж у 
складі 4-х осіб (командир – Ігор Сікорський, 

другий пілот – інструктор Гатчинської авіа-
школи штабс-капітан Христофор Пруссис, 
штурман і льотчик – товариш Сікорського по 
кадетському морському корпусу лейтенант 
Георгій Лавров, механік – Володимир Пана-
сюк) та 160 кг запасних частин (на випадок 
ліквідації поломок). Після перельоту цей апа-
рат отримав назву “Київський”. Через декіль-
ка днів на ньому було здійснено зворотній пе-
реліт з Києва до Санкт-Петербургу триваліс-
тю 12 год. 50 хв. з посадкою для дозаправки в 
Новосокольниках, що знову стало світовим 
рекордом [6]. Так було розпочато еру аеро-
планів, які могли здійснювати перельоти на 
великі відстані, виконуючи при цьому важли-
ві завдання. В майбутньому такі літаки склали 
особливий рід авіації, що отримав назву даль-
ньої або стратегічної авіації. 

Таким чином, постійний і тісний зв’язок 
наукової думки та безпосередньої перевірки її 
результатів на практиці дав дійсно важливий 
результат, який не підвладний навіть часові, 
на кшталт побудови Олександром Федорови-
чем Можайським першого у світі багатомото-
рного літака та створення Ігорем Сікорським 
літака із рядним розташуванням на крилі дви-
гунів. 

Розпочате М.В. Шидловським виробниц-
тво аеропланів засвідчило, що нові та перспе-
ктивні зразки озброєння і військової техніки 
необхідно започатковувати на існуючій з від-
повідним географічним місцем розташування 
потужній базі виробництва близьких за тех-
нологією створення виробів. При цьому необ-
хідною умовою повинна бути наявність поруч 
достатнього рівня наукового підґрунтя і ква-
ліфікованих кадрів. 
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Очолювати нові виробництва в галузі 
промисловості повинні цілеспрямовані люди, 
які вже показали уміння креативно мислити, 
мають визнані у широких колах суспільства 
вагомі результати та не вимагають на почат-
ковому періоді розробки і створення таких 
зразків значних державних інвестицій. Яскра-
вим прикладом у цьому може бути Ігор Сі-
корський. 

Розуміння та уміле володіння методом 
наукового прогнозування надає змогу отрима-
ти результат, який буде слугувати багатьом 
наступним поколінням. Визначними постатя-
ми у цьому можуть бути представлені генії 
своєї справи: О.Ф. Можайський, який у 1882 
р. створив літак, всі основні групи вузлів і аг-
регатів якого удосконалюються в сучасних лі-
таках: силова установка, проводка управління, 
шасі та планер, що включає в себе крило, фю-

зеляж і оперення; М.В. Шидловський, який 
розгледів в авіації, яка щойно зароджувалася, 
велику перспективу і спрямував будівництво 
літаків вірним шляхом; І.І. Сікорський, який 
не дивлячись на відверте скептичне ставлення 
і негативну оцінку оточуючих, продовжував 
конструювати багатомоторні літаки, які удо-
сконалюючись до цього часу продовжують 
бути найперспективнішими в світі. 

Механізми державного управління у сфе-
рі оборони країни повинні бути постійно го-
товими до появи нових викликів і загроз наці-
ональній безпеці та нових сфер у галузі про-
мисловості, з метою адекватного реагування 
на перші та ефективного використання остан-
ніх для зміцнення обороноздатності держави 
шляхом використання технологій подвійного 
призначення. 
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розкрито деякі аспекти воєнної стратегії Червоної армії в роки Громадянської війни. Ця 
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Найважчі потрясіння Перша світова війна 
викликала в Російській імперії. Тимчасовий 
уряд, який прийшов до влади навесні 1917 р., 
не зміг стабілізувати обстановку в країні. За 
владу боролися багато партій, але найактив-
нішими серед них були більшовики, меншо-
вики й есери. Восени 1917 р. у великих містах 
Росії активізувалися народні виступи під гас-
лом “Вся влада – Радам!”. Пізно ввечері 
24 жовтня (6 листопада) 1917 р., тобто на по-
чаток повстання революційні сили Петрогра-
да нараховували понад 20 тис. бійців Червоної 
гвардії і могли розраховувати на підтримку до 
150 тис. антиурядово налаштованих солдатів 
Петроградського гарнізону і до 80 тис. матро-
сів Балтійського флоту (майже 690 кораблів). 
Тимчасовий уряд зміг протиставити цим си-
лам до 30 тис. юнкерів, офіцерів, козаків і 
членів добровольчих загонів. У ніч з 24 на 
25 жовтня (з 6 на 7 листопада) збройні рево-
люційні сили Петрограда перейшли в рішучий 
наступ. Загони робітників і солдатів, скинув-
ши Тимчасовий уряд до 2.00 год. повністю за-
хопили владу в Петрограді у свої руки [3, 
с.458]. Населення Росії по різному віднеслося 
до революції. Радянську владу активно під-
тримала значна частина промислового і сіль-
ського пролетаріату, незначна частина інтелі-
генції, дрібних ремісників, міська і сільська 
біднота, а в армії – деяка частина нижчих офі-
церських чинів і солдатів. Це спричинило зна-
чний спротив тих соціальних верств, які втра-
чали панівне становище в економічному та 
політичному житті країни. Проти радянської 
влади активно виступили велика промислова і 

фінансова буржуазія, поміщики, переважна 
частина офіцерів та висококваліфікованої ін-
телігенції, поліції і жандармерії. Виникла си-
туація при якій одна сторона намагалася будь-
що повернути втрачене, а інша – не менш 
вперто утримувати захоплену владу. Розбіж-
ності, що виникли між прибічниками і проти-
вниками радянської влади, призвели до 
збройної боротьби, а згодом – Громадянської 
війни, яка поширилася по всій території ко-
лишньої імперії і тривала довгих п’ять років. 

Мета статті полягає у розкритті особливо-
стей стратегічних дій “білих” армій та воєнно-
го мистецтва іррегулярних військових форму-
вань на теренах України в роки Громадянської 
війни. 

Вважається, що розпочав Громадянську 
війну колишній глава Тимчасового уряду і 
верховний головнокомандувач збройними си-
лами Росії О.Ф. Керенський. Уникнувши 
арешту, він до ранку 26 жовтня (8 листопада) 
1917 р. добрався до штабу Північного фронту, 
що розміщувався у Пскові, і почав збирати 
війська для походу на Петроград. Сили, які 
підтримали контрреволюцію і на противагу 
загонам Червоної гвардії названі білогвардій-
ськими, нараховували до 1 тис. кавалеристів і 
до 1,1 тис. піхотинців, 18 гармат, бронепоїзд і 
бронеавтомобіль. Очолив ці війська командир 
3-го кінного корпусу генерал-лейтенант 
П.М. Краснов. 

До 27 жовтня (9 листопада) білогвардій-
ські війська захопили Гатчину, а наступного 
дня – Царське Село і створили безпосередню 
загрозу Петрограду. До 29 жовтня (11 листо-
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пада) 1917 р. проти сил Керенського – Крас-
нова вдалося зосередити до 10 тис. осіб із Че-
рвоної гвардії, солдатів і матросів, деяку кіль-
кість артилерії, кораблі Балтійського флоту і 
бронепоїзд. Вони були розгорнуті в трьох ос-
новних районах – біля Червоного Села, Пул-
кова та Пулковських висот. Загальне коман-
дування революційними силами здійснював 
колишній підполковник царської армії 
М.А. Муравйов. 

У ніч на 29 жовтня (11 листопада) в Пет-
рограді відбувся збройний виступ юнкерів, 
яких організував “Комітет порятунку батькі-
вщини і революції”. Генерал П.М. Краснов, не 
дочекавшись обіцяного підкріплення, висунув 
свої війська на Петроград для надання допо-
моги повсталим. Основний удар завдавався в 
районі Пулковських висот. Після тривалого 
бою білогвардійські війська були зупинені, а 
до ранку 30 жовтня (12 листопада) юнкерсь-
кий бунт у місті був придушений. Вечері того 
ж дня революційні війська перейшли у контр-
наступ і відбили Царське Село. 1 (14 листопа-
да) загони Червоної гвардії захопили Гатчину. 
Наступ був настільки стрімким, що генерал 
П.М. Краснов не встиг виїхати з міста і був 
заарештований разом зі своїм штабом. Керен-
ському і цього разу вдалося втекти, а Красно-
ва невдовзі звільнили під “чесне слово” не 
воювати проти радянської влади, проте зго-
дом він не дотримався свого слова і очолив 
білокозачу армію на Дону [3, с.460–461; 4, 
с.305, 368 7, с.8].  

Весною 1918 р. країни Антанти почали 
інтервенцію проти Радянської Росії. 6 березня 
в районі Мурманська було висаджено перший 
десант англо-американських військ. Просу-
ваючись у напрямку Онезького озера, вони до 
2 липня захопили місто Кем. 31 липня другий 
десант інтервентів висадився в районі Онеги і 
до вечора зайняв місто. Третій десант 2 серпня 
захопив Архангельськ. Загальна чисельність 
трьох десантів під загальним командуванням 
генерала Ф. Пуля складала до 30 тис. добре 
озброєних солдатів і офіцерів. Незабаром до 
військ інтервентів приєдналося до 5 тис. біло-
гвардійців, командування над якими прийняв 
генерал-лейтенант Є.К. Міллер. 

Основні удари вони завдавали в напрямку 
на Котлас, намагаючись з’єднатися з білогва-
рдійськими військами в Сибіру об’єднаними 
силами продовжити наступ у центральні ра-
йони країни. Допоміжні удари завдавалися в 
напрямку на Петрозаводськ і Вологду [3, 
с.463; 4, с.356]. 

Із закінченням Першої світової війни 
міжнародне становище Радянської республіки 
різко змінилося. Уряди країн Антанти одер-
жали можливість направити значну частину 
сил на підтримку “білого” руху в Росії. В кінці 
листопада 1918 р. британські та французькі 
кораблі висадили десанти в Новоросійську, 
Севастополі, Одесі та окупували райони цих 
міст. До того часу інтервенти захопили міста 
Батум (нині – Батумі), Тифліс (нині – Тбілісі), 
Баку. В грудні 1918 р. британські кораблі ви-
садили десанти в портах Прибалтики. До се-
редини лютого 1919 р. чисельність окупацій-
них військ досягнула 130 тис. осіб. У Польщі, 
Білорусі, Прибалтиці та Україні за сприяння 
Антанти були сформовані національні уряди 
[3, с.463–464].  

Весною 1919 р. військове становище Ра-
дянської Росії було дуже складним. На цей 
час революційні сили знаходилися у колі 
фронтів, загальна протяжність яких складала 
8 тис. км. Війська інтервентів і білогвардійців 
нараховували 511 тис. багнетів і шабель (без 
врахування франко-румунських військ на ро-
сійсько-румунському кордоні). Малі країни, 
межуючі з Радянською республікою, мали за 
розрахунками Антанти виставити 450 тис. со-
лдатів і офіцерів. Загалом збройні сили інтер-
вентів і білогвардійців нараховували майже 
1 млн. осіб. На морях панував флот країн Ан-
танти, використовуючи який здійснювалася 
широкомасштабна допомога “білим” арміям. 
На початок бойових дій країни Антанти на 
озброєння армій адмірала О.В. Колчака і ге-
нерала А.І. Денікіна передали понад 750 тис. 
гвинтівок, до 4 тис. кулеметів, сотні гармат, 
понад 100 танків і бронемашин, понад 200 лі-
таків, велику кількість спорядження та боє-
припасів. У білогвардійські війська було на-
правлено багато іноземних фахівців та інстру-
кторів. Основною ударною силою Антанти 
були армії адмірала О.В. Колчака та генерала 
А.І Денікіна. Війська діючої Червоної армії на 
той час досягли 440 тис. осіб (з яких 60 тис. у 
внутрішніх округах), у військах додаткового 
призначення – до 183 тис. осіб [3, с.466; 7, 
с.14]. 

У стратегічних діях “білих” армій було 
багато спільного зі стратегією Червоної армії. 
Основним видом воєнних дій вважався стра-
тегічний наступ, головною метою якого був 
розгром військ Червоної армії на різних теат-
рах воєнних дій (далі – ТВД), заволодіння 
найважливішими політичними й економічни-
ми центрами. Порівняно з операціями Черво-
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ної армії стратегічні наступальні операції “бі-
лих” армій відрізнялися відносно невеликим 
розмахом по фронту та глибині. Так, у берез-
ні-квітні 1919 р. війська адмірала О.В. Колча-
ка вели наступ на глибину 180–360 км, а у ве-
ресні-жовтні – 90–120 км. Збройні сили Пів-
дня Росії в серпні-вересні 1919 р. проводили 
стратегічні наступальні операції на глибину 
від 70 до 180 км [5, с.187]. 

Стратегічний наступ “білих” армій зазви-
чай розвивався безперервно протягом 1–
3 місяців і включав низку послідовних опера-
цій, об’єднаних єдиним задумом. Особливо 
характерним у цьому відношенні є наступ 
військ Добровольчої армії генерал-лейтенанта 
А.І. Денікіна у липні-жовтні 1919 р. Але час-
тіше за все наступ “білих”, незважаючи на пе-
рші успіхи, не призводив до досягнення по-
ставлених стратегічних цілей та повного зни-
щення військ Червоної армії. Це пояснюється 
тим, що поміж різними угрупованнями не бу-
ло єдності дій, до того ж не вистачало резервів 
і матеріальних засобів. Війська інтервентів, у 
зв’язку з відсутністю у їх складі об’єднань, 
стратегічні наступальні операції самостійно 
не планували та не проводили, а лише брали 
участь в операціях білогвардійців [6, с.118]. 

При підготовці стратегічного наступу ко-
мандування “білих” армій також приділяло 
значну увагу вибору напрямку головного уда-
ру. Зазвичай він завдавався на напрямку, що в 
найкоротші терміни виводив до життєво важ-
ливих економічних та воєнно-політичних 
центрів, або був спрямований проти того 
угруповання, від поразки якого залежала стій-
кість стратегічного фронту Червоної армії. 
Під час війни білогвардійці також завдавали 
удари з різних напрямків. Так, навесні 1919 р. 
головний удар був завданий на сході країни, а 
влітку весь тягар боротьби проти Червоної 
армії був перенесений на південь, у смугу дій 
Збройних сил Півдня Росії (далі – ЗСПР – 
офіційна назва військ під командуванням ге-
нерал-лейтенанта А.І Денікіна). Під натиском 
денікінських військ частини Червоної армії 
змушені були відступати в глиб країни. У чер-
вні 1919 р. війська “білих” захопили Донбас, 
Донську область і частину України. 24 червня 
війська Південного фронту залишили Харків, 
а 30 червня частини Південно-Східного фрон-
ту віддали противнику Царицин. 3 липня ге-
нерал А.І. Денікін видав “московську дирек-
тиву”, відповідно до якої метою його армії був 
похід на Москву. Пріоритетним напрямком 
вибрано найкоротший шлях: Курськ – Орел – 

Тула. Цією директивою передбачалося одно-
часне проведення кількох допоміжних ударів 
на Москву – з півночі військами генерала 
Є.К. Міллера, з північного заходу – генерала 
М.М. Юденича, із заходу – польською армією, 
зі сходу – військами адмірала О.В. Колчака [3, 
с.472; 6, с.119; 7, с.15]. 

На весну 1919 р. основне ударне угрупо-
вання військ адмірала О.В. Колчака нарахову-
вало до 130 тис. осіб (при вогневій підтримці 
211 гармат і 1,3 тис. кулеметів), що включала 
Сибірську, Західну, Оренбурзьку й Уральську 
армії та Південну армійську групу. Цій армії 
протистояли війська Східного фронту (з вере-
сня 1918 р. командувач С.С. Каменєв), що на-
раховували майже 101 тис. кавалеристів і пі-
хотинців(при вогневій підтримці 1882 куле-
метів і 374 гармат). 4 березня 1919 р. війська 
адмірала О.В. Колчака перейшли в наступ з 
метою захопити Середнє Поволжя і з’єдна-
тися з армією генерала А.І. Денікіна для пода-
льшого спільного походу на Москву. Голо-
вний удар на Уфу та Самару завдавали війсь-
ка Західної армії (до 50 тис. осіб). Допоміжні 
удари завдавалися на Іжевськ і Казань силами 
Сибірської армії чисельністю до 48 тис. осіб. 
14 березня війська Західної армії прорвали ра-
дянську оборону і зайняли Уфу. Розвиваючи 
наступ, вони значно потіснили війська 5-ї ар-
мії і до середини квітня вийшли на рубіж міст 
Нурлат – Сергієвськ – Малий Толкай чим 
створили реальну загрозу Самарі. Сибірська 
армія захопила Оханськ, Іжевськ та Осу, Оре-
нбурзька армія – Орськ та Актюбінськ, відтіс-
нивши частини Червоної армії до Оренбурга, 
перервавши зв’язок з Туркестаном і створив-
ши загрозу прориву Східного фронту. Найне-
безпечніше положення склалося на симбірсь-
кому та самарському напрямках, де утворився 
150-кілометровий розрив між 5-ю та 2-ю ра-
дянськими арміями, для закриття якого у ко-
мандувача Східним фронтом не було резервів. 
12 квітня О.В. Колчак видав директиву щоб 
Червону армію скинути у Волгу та захопити 
цей важливий стратегічний рубіж. 17 квітня 
Антанта поставила адміралу О.В. Колчаку за-
вдання з’єднатися з військами генерала 
А.І. Денікіна і розпочати спільний похід на 
Москву. Загроза виходу білогвардійців до Во-
лги змусила радянський уряд направити в ра-
йон прориву всі наявні резерви [3, с.466–468; 
4, с.256, 269; 7, с.14].  

Одночасно з наступом армії адмірала 
О.В. Колчака активні бойові дії на петроград-
ському напрямку розгорнули білогвардійсь-
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ких частин Північної армії під загальним ко-
мандуванням генерала від інфантерії М.М. 
Юденича (1862–1933). Наступ вівся за двома 
напрямками – на Петроград і Псков. 13 травня 
війська армії прорвали оборону 7-ї радянської 
армії (біля 16 тис. осіб, 162 гармати, до 420 
кулеметів) Західного фронту і, розвиваючи 
наступ, зайняли на петроградському напрямку 
місто Ямбург, а на псковському – Гдов, 
25 травня – взяли Псков. Активізував дії на 
Балтиці флот Антанти (12 крейсерів, 26 есмі-
нців, 12 підводних човнів та ін. кораблі). Ра-
дянський флот, що йому протистояв (2 лінко-
ри, крейсер, 12 есмінців, 4 підводних човни та 
ін. кораблі), вів нерівну боротьбу [7, с.15]. Над 
Петроградом нависла серйозна небезпека. Всі 
наявні резерви були кинуті на захист Петро-
града. Представником Ради Оборони в місто 
був направлений Й.В. Сталін. До середини 
червня були завершені всі заходи з оборони 
міста, яке розділили на оборонні ділянки, а в 
Неву увійшли бойові кораблі, всі важливі 
об’єкти взяли під охорону, мости замінували, 
побудували декілька поясів оборони. 21 черв-
ня війська 7-ї армії перейшли в контрнаступ і 
потіснили війська Північної армії “білих” (з 
1 липня перейменована в Північно-Західну 
армію). 5 серпня червоноармійці звільнили 
Ямбург, а до 26 серпня вибили “білих” із 
Пскова. Перший етап походу військ генерала 
М.М. Юденича на Петроград завершився по-
разкою [3, с.467–468; 4, с.693]. 

Складною для Радянської республіки була 
обстановка і на Південному фронті. В районі 
Астрахані важкі оборонні бої проти військ ге-
нерала А.І. Денікіна вела 11-а армія. Спроби 
військ Південного фронту оточити залишки 
розгромленої армії генерала П.М. Краснова в 
північній частині Донської області і під Цари-
цином не досягли цілей. Після взяття Харкова 
значні сили Українського фронту були напра-
влені в Крим і Правобережну Україну, що да-
ло змогу генералу А.І. Денікіну перекинути 
частину військ із Північного Кавказу в Донбас 
та активізувати дії. Становище на Південному 
фронті ускладнювалося в зв’язку з активізаці-
єю повстанського руху на чолі з отаманами 
Н.А. Григор’євим і Н.І. Махно. 31 травня Го-
ловнокомандування Червоної армії змушене 
було видати наказ про перехід військ Півден-
ного фронту до оборони. 

Після поразки основних сил армії адміра-
ла О.В. Колчака на Східному фронті та військ 
генерала М.М. Юденича під Петроградом Ан-
танта перенесла головні зусилля на південь, 

роблячи основну ставку на генерала А.І. Дені-
кіна та його армію. Ударне угруповання ЗСПР 
складалося з Добровольчої армії (командую-
чий генерал-лейтенант В.З. Май-Маєвський, 
1867–1920), Донської армії (командуючий ге-
нерал-лейтенант В.І. Сидорін, 1882–1943), Ка-
вказької армії (командуючий генерал-лейте-
нант, барон П.М. Врангель, 1878–1928) і за 
чисельністю доходило до 152 тис. осіб, маючи 
перевагу в кавалерії. 3–4 липня Пленум ЦК 
РКП(б) намітив заходи з мобілізації сил Рес-
публіки на боротьбу з Денікіним, рекоменду-
вав здійснити перестановки у Головнокоман-
дуванні та перелаштувати роботу Реввійськ-
ради згідно нових воєнних завдань. 9 липня 
1919 р. В.І. Ленін звернувся до партійних ор-
ганізацій з листом “Всі на боротьбу з Денікі-
ним!”. Проведена мобілізація дозволила до 
серпня 1919 р. зосередити на ділянці Півден-
ного фронту до 171 тис. багнетів і шабель [3, 
с.472–473; 7, с.15]. 

Головнокомандування Червоної армії, ви-
конуючи вказівки липневого Пленуму ЦК 
РКП(б), розробило план контрнаступу військ 
Південного фронту, яким головний удар пе-
редбачалося завдати лівим крилом фронту – 
особливою групою В.І. Шоріна в складі 9-ї і 
10-ї армій із району південно-західніше Сара-
това в напрямку на Царицин і далі уздовж за-
лізниці на Дон і Кубань; допоміжний удар – 
групою військ 8-ї і 13-ї армій (командувач 
В.І. Селівачов) із району південніше Курська і 
Воронежа на Купянськ з метою виходу в тил 
армій генерала А.І. Денікіна зірвати їх спроби 
переправитися через Волгу і з’єднатися з Пів-
денною армією адмірала О.В. Колчака. Проте, 
контрнаступ Південного фронту, розпочатий 
15 серпня 1919 р., не приніс успіху. Армії ге-
нерала А.І. Денікіна вдалося не лише зупини-
ти просування радянських військ, але й навіть 
потіснити їх на північ. Так, 12 вересня війська 
Добровольчої армії почали новий наступ на 
курсько-орловському напрямку, після чого 
20 вересня зайняли Курськ. Тим часом Донсь-
ка армія, посилена 3-м Кубанським корпусом 
А.Г. Шкуро, завдала удару в напрямку Воро-
нежа. 

Успішне просування денікінських військ 
заставляло серйозно задуматися про близьке 
закінчення радянської влади. На Південному 
фронті центр подій змістився в район Орла, до 
якого підходили війська Добровольчої армії, а 
від цього міста до Москви по прямій біля 
300 км. Тут вирішувалася доля Радянської Ро-
сії. Добровольча армія генерала В.З. Май-
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Маєвського наступала дуже широкою сму-
гою. Лівим флангом йшов 5-й кавалерійський 
корпус генерала Юзефовича, в центрі знахо-
дився 1-й армійський корпус генерала 
О.П. Кутєпова, ліворуч – 3-й Кубанський кор-
пус генерал-лейтенанта А.Г. Шкуро (спр. прі-
зв. – Шкура, 1887–1947) і 4-й Донський коза-
чий корпус генерал-лейтенанта К.К. Мамон-
това (спр. прізв. – Мамантов, 1869–1920). Ос-
новні сили 1-го армійського корпусу генерала 
О.П. Кутєпова становила 1-а піхотна дивізія, 
що наступала фронтом шириною до 200 км, 
діючи трьома оперативними групами. 13 жов-
тня частини 1-го армійського корпусу взяли 
Орел, що створило реальну загрозу захоплен-
ня Тули, а потім і Москви. Козачий корпус ге-
нерала К.К. Мамонтова (6 тис. шабель, 3 тис. 
багнетів, 12 гармат) 10 серпня прорвавши 
фронт Червоної армії в районі Новохоперстка, 
відправився в глибокий рейд по тилах Пів-
денного фронту з метою зірвати його підгото-
вку до контрнаступу [2, с.868, 1391; 3, с.474–
476; 4, с.121, 320, 343, 346, 682; 7, с.16]. 

До середини жовтня співвідношення сил 
на курсько-орловському напрямку змінилося 
на користь Червоної армії. З підкріпленнями 
війська Південного та Південно-Східного 
фронтів мали до 180 тис. особового складу, 
892 гармати, 4416 кулеметів. Волзько-Каспій-
ська флотилія нараховувала понад 100 кораб-
лів. Війська генерала А.І. Денікіна (Доброво-
льча, Донська і Кавказька армії) мали 112 тис. 
солдатів і офіцерів, 542 гармати, 2236 кулеме-
тів. До 27 жовтня склалася ситуація, коли ар-
мії генерала А.І. Денікіна змушені були пере-
йти до оборонних боїв, зустрівши опір з боку 
Червоної армії. В цей час армії Південного 
фронту перейшли в контрнаступ і в кровопро-
литних боях завдали поразки денікінським 
військам. Розпочавши в жовтні 1919 р. широ-
комасштабний наступ, війська Червоної армії 
повільно, але наполегливо тіснили армії гене-
рала А.І. Денікіна в південні райони країни. 
Дві значних перемоги, які отримала Червона 
армія під Орлом і Воронежем під час Орлов-
сько-Кромської та Воронезько-Касторнен-
ської операцій, які корінним чином змінили 
положення на Південному фронті і стали від-
правними точками у розгромі військ генерала 
А.І. Денікіна. У результаті цих операцій були 
звільнені 20 жовтня Орел, 24 жовтня – Воро-
неж, 15 листопада – Касторне, 17 листопада – 
Курськ [3, с.474–476; 7, с.16]. 

Одночасно з наступом армії генерала 
А.І. Денікіна активізувалися дії остальних сил 

“білого” руху. На півночі генерал Є.К. Міллер 
створив загрозу Петрозаводську і Вологді. В 
дні, коли країна Рад створювала перелом у 
боротьбі проти армії А.І. Денікіна, події вирі-
шальної ваги відбувалися під Петроградом. 
Восени 1919 р. за підтримки Антанти генера-
лу М.М. Юденичу вдалося значно посилити 
війська Північно-Західної армії (до середини 
вересня її чисельність доходила до 36 тис. пі-
хотинців і кавалеристів, при вогневій підтри-
мці 60 гармат, 500 кулеметів, а також броне-
поїздів, танків і літаків). У ході наступу армія 
М.М. Юденича могла розраховувати на під-
тримку з боку британського військового фло-
ту. На підступах до Петрограда і в самому мі-
сті розташовувалися війська 7-ї армії чисель-
ністю 25 тис. шабель і штиків, 150 гармат, де-
кілька десятків бронепоїздів і бронемашин, 23 
літаки. 28 вересня війська Північно-Західної 
армії завдали відволікаючі удари в напрямку 
Струги-Білі та Луги і захопили їх. Головні си-
ли генерала М.М. Юденича, зосереджені на 
петроградському напрямку, перейшли в на-
ступ 10 жовтня і, знову прорвавши оборону 7-
ї армії, зайняли Ямбург. До 20 жовтня вони 
захопили Гатчину, Пулково, Червоне Село і 
вийшли до околиць Петрограда. Після заходів 
оперативно-мобілізаційної роботи, проведе-
них ЦК РКП(б), чисельність 7-ї армії до кінця 
жовтня зросла до 40 тис. осіб. 21 жовтня вій-
ська 7-ї армії під командуванням Д.М. Надьо-
жного (1873–1945) при вогневій підтримці 
Балтійського флоту, а потім і 15-ї армії на чолі 
з А.І. Корком (1887–1937) перейшли в контр-
наступ і до грудня 1919 р. звільнили Лугу, 
Гдов, Ямбург і витіснили залишки армії 
М.М. Юденича на територію Естонії, де були 
роззброєні [2, с.757, 971; 3, с.469–472; 4, с.693; 
7, с.16]. 

Отже, здійснити план, намічений “мос-
ковською директивою” генерала А.І. Денікіна 
щодо запланованих ударів на Москву з різних 
напрямків їх арміям так і не вдалося, причи-
ною цьому стала відсутність чіткої взаємодії 
через бажання лідерів “білих” рухів діяти са-
мостійно. 

Проаналізувавши вищезазначене можна 
констатувати, що основним способом наступу 
“білих” армій був прорив оборони на двох та 
більше ділянках з метою розвитку успіху по 
напрямках, що сходилися, для подальшого 
оточення та знищення угруповань, які оборо-
нялися. Але через брак сил та засобів жодної 
операції з оточення білогвардійцям завершити 
так і не вдалося. Разом з тим, вони застосову-
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вали і такі способи, як розчленування та роз-
дроблення оборони (наступ восени 1919 р.), 
фронтальний удар на одному напрямку, стрі-
мкий вихід в оперативну глибину та захоп-
лення важливих оперативно-стратегічних 
об’єктів. 

В оборонних операціях характерною осо-
бливістю було широке застосування контр-
ударів. За досвідом ЗСПР, вони здійснювали-
ся великими силами піхоти та кавалерії за під-
тримки артилерії, бронепоїздів, танків і бро-
неавтомобілів. Контрудари, зазвичай, завда-
валися по флангах військ Червоної армії з ме-
тою охоплення головних сил, їх оточення та 
знищення. Часто вони завдавалися по стиках 
між дивізіями та арміями. 

Крім того, командування “білими” армія-
ми застосовувало також маневр силами та за-
собами. При цьому проводились як між ар-
мійські, так і міжтеатрові перегрупування. Як 
приклад міжтеатрових перегрупувань можна 
назвати перекидання кавалерійських з’єднань 
і частин восени 1919 р. з Кавказу на Донбас з 
метою посилення Добровольчої армії. Широ-
ко застосовувалися і міжармійські перегрупу-
вання. Так, у липні 1919 р. зі складу Доброво-
льчої армії на посилення Кавказької армії, що 
діяла на царицинському напрямку, були пере-
кинуті 7-а піхотна дивізія та танковий дивізіон 
[6, с.119–120].  

На відміну від Червоної армії, розгортан-
ня “білих” армій здійснювалося в районах, що 
мали в своєму тилу морські комунікації. За-
вдяки цьому здійснювалось їх матеріально-
технічне забезпечення за рахунок поставок 
Антанти. На Східному та Південному ТВД, 
що були головними, стратегічне розгортання 
армій адмірала О.В. Колчака та генерала 
А.І. Денікіна відбувалося вздовж найважли-
віших шляхів сполучення (переважно заліз-
ниці), що перетинали сільськогосподарські 
райони, де була міцна опора в особі заможно-
го селянина та козацтва. Але, хоч ці шляхи і 
були досить протяжними, вони не дозволяли 
повною мірою залучити необхідні сили, а го-
ловне – у найкоротші терміни увійти в межі 
Центрального промислового району [6, с.120]. 

На півночі білогвардійські війська та вій-
ська інтервентів розгорталися на вигідних 
операційних напрямках, маючи при цьому в 
тилу зручну для постачання морську комуні-
каційну лінію. Проте, мала населеність краю, 
співчуття більшості місцевого населення ра-
дянській владі, важкі природно-кліматичні 
умови не дозволили створити на цьому театрі 

численні збройні сили. 
Оборона вважалася тимчасовим видом 

воєнних дій та, зазвичай, організовувалася по-
спішно. Метою оборонних операцій був зрив 
наступу військ Червоної армії, утримання за-
хопленої території, виграш часу для накопи-
чення сил та підготовки контрнаступу. Обо-
ронні угруповання створювалися в ході бойо-
вих дій. У деяких випадках інтервенти та бі-
логвардійці на пасивних ділянках фронту за-
стосовували дротові загородження. Іноді обо-
ронні позиції та рубежі були підготовлені в 
інженерному відношенні завчасно. Так, у дру-
гій половині 1920 р. війська барона П.М. Вра-
нгеля за підтримки французьких військових 
фахівців створили у своєму тилу на Перекоп-
ському та Чонгарському перешийках міцну 
довготривалу лінію оборони. Польські війська 
в липні – серпні того ж року використовували 
для оборони лінію німецьких позицій, що за-
лишилися після Першої світової війни. До неї 
входили довготривалі оборонні споруди з бе-
тонованими бліндажами та кулеметними гніз-
дами. Прикладом добре оснащеної оборони є 
позиції військ адмірала О.В. Колчака на 
р. Вагай, у смузі дій 3-ї армії Східного фронту. 
Тут були відриті окопи повного профілю з 
трьома рядами колючого дроту на обох бере-
гах ріки [5, с.188]. 

Спираючись на природні перешкоди (ве-
ликі річки, перешийки на Кримському півост-
рові) командування боєздатних “білих” армій 
розраховувало стабілізувати фронт. 

Найгірше у білогвардійців та інтервентів 
було з резервами. Незважаючи на низку при-
мусових мобілізацій у прифронтовій смузі та 
в глибокому тилу, вони так і не змогли ство-
рити великі стратегічні резерви. Тому коман-
дування “білих” армій змушене було знімати з 
фронту та відводити в тил добряче “потріпа-
ні” частини, де вони за можливістю поповню-
валися. Так у грудні 1919 р. вчинило коман-
дування Добровольчої армії. У цьому ж місяці 
командування Збройних сил Півдня Росії 
спробувало організувати стратегічний резерв 
у районі Царицина шляхом формування 5-го 
Кавказького кінного та зведеного піхотного 
корпусів. Однак, стрімке просування військ 
Південного фронту до передгір’їв Північного 
Кавказу зірвало цей план. Загалом військова 
стратегія командування “білих” армій багато в 
чому поступалася стратегії Червоної армії, що 
послужило важливим фактором перемоги бі-
льшовиків у Громадянській війні [6, с.121]. 

Таким чином, у роки Громадянської війни 
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воєнне мистецтво збагатилося досвідом засто-
сування всіх родів військ: піхоти, кінноти та 
бронетехніки (танків, бронеавтомобілів і бро-
непоїздів). Для досягнення перемоги над про-
тивником обидві сторони застосовували най-
рішучіші форми, види, способи та методи 
збройної боротьби. Воєнні дії протиборчих 
сторін поєднувалися з повстаннями, парти-
занськими діями та диверсіями у ворожому 
тилу. Головним видом бойових дій сторін у 
війні був наступ (контрнаступ). Оборона за-
стосовувалася як вимушений захід, з метою 
виснажити, обезкровити противника, виграти 
час, накопичити та перегрупувати свої сили, 
після чого перейти в контрнаступ. 

Рішучі цілі війни впливали на всі складові 
воєнного мистецтва: стратегію, оперативне 
мистецтво і тактику. Стратегія як вища галузь 
воєнного мистецтва повністю підпорядкову-
валася воєнно-політичним цілям і стратегіч-
ним завданням протиборчих сторін і втілюва-
лася в теорію і практику підготовки та веден-

ня як війни в цілому, так і окремих стратегіч-
них операцій (наступальних, оборонних). При 
цьому, на наш погляд, під стратегічною опе-
рацією Громадянської війни потрібно розумі-
ти не лише операцію груп фронтів, але й са-
мостійну фронтову операцію або операцію 
окремої (однієї) “білої” армії. Це розуміння 
засноване на тому, що в більшості випадків 
проведенням фронтової операції або операції 
“білої” армії досягалися значні воєнно-
політичні та економічні 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 різні 
періоди війни. Багато розбіжностей було в 
підготовці та проведенні ними конкретних 
операцій. Більшість операцій Червоної армії 
мали рішучіший характер, що забезпечило їй 
перемогу над об’єднаними силами інтервентів 
і “білого” руху. 
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ЗАХІДНИХ ФРОНТІВ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВЕДЕННЯ 
ОБОРОННИХ ДІЙ У ПОЧАТКОВОМУ ПЕРІОДІ ВІЙНИ (червень-липень 1941 р.) 

 
У статті подається аналіз оперативного розгортання західних фронтів Червоної армії 

СРСР з початком агресії фашистської Німеччини та ведення радянськими військами оборон-
них та стримуючих дій у початковий період війни (червень – липень 1941 р.). 



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 1(11) / 2014 87 

Ключові слова: вермахт, група армій, замисел, контрудар, механізований (танковий) ко-
рпус, оперативне розгортання, оборонна операція, оточення, протитанкова оборона, стріле-
цька (танкова, моторизована, кавалерійська) дивізія, ударні угруповання противника, укріпле-
ний район, фронт. 
 

У зв’язку із зростаючою загрозою агресії з 
боку фашистської Німеччини, Наркомат обо-
рони і Генеральний штаб Робітничо-селян-
ської Червоної армії (далі – РСЧА) СРСР не 
тільки вносили корективи в розроблені опера-
тивний і мобілізаційний плани для відбиття 
можливого нападу на Радянський Союз, але і 
проводили ряд важливих заходів щодо поси-
лення обороноздатності держави. Так, з сере-
дини травня 1941 року, згідно директив Гене-
рального штабу РСЧА, розпочалося висуван-
ня ряду армій – до 28 дивізій – із внутрішніх 
округів у прикордонні, започаткувавши тим 
самим виконання плану зосередження й опе-
ративного розгортання радянських військ на 
західному кордоні.  

У травні та на початку червня 1941 р. на 
навчальні збори було призвано із запасу біля 
800 тис. військовозобов’язаних. Всі вони були 
направлені на поповнення військ прикордон-
них західних військових округів. У цей же пе-
ріод залізницею до України на рубіж річок За-
хідна Двіна та Дніпро були перекинуті 19-а, 
21-а та 22-а армії з Північно-Кавказького, 
Приволзького та Уральського військових 
округів, 25-й стрілецький корпус з Харківсь-
кого та 16-а армія із Забайкальського військо-
вих округів. 

Із 149 дивізій та однієї бригади чотирьох 
західних прикордонних округів, 48 дивізій 
входили до складу першого ешелону армій 
прикриття і були розміщені на відстані 10–
50 км (стрілецькі – ближче, танкові – дальше) 
від державного кордону. Головні сили прико-
рдонних військових округів розташовувалися 
від 80 до 300 км від державного кордону. 
Фланги приморських військових округів 
(фронтів) прикривалися Військово-Морським 
Флотом і береговою обороною, яка в основ-
ному включала артилерію. Безпосередньо на 
кордоні знаходилися прикордонні частини 
НКВС [4, с.279]. 

До ранку 22 червня 1941 року в усіх захід-
них прикордонних округах диверсійно-розві-
дувальними групами вермахту був поруше-
ний дротовий зв’язок з військами і штабами 
округів та армій, внаслідок чого вони не мали 
можливості передавати свої розпорядження. 

На основі агентурних даних і аналізу опе-
ративної обстановки, нарком оборони СРСР 

підписав директиву, яку о 00.30 год. 22 червня 
1941 р. відправили командуванню Ленінград-
ського, Прибалтійського особливого, Західно-
го особливого, Київського особливого та Оде-
ського військових округів. Крім інформації, 
що 22–23 червня очікується раптовий напад 
німецьких військ на фронтах цих округів, ви-
магав не піддаватися на провокації противни-
ка. Разом з тим, вона зобов’язувала команду-
вачів округів протягом ночі військами прихо-
вано зайняти вогневі позиції укріплених ра-
йонів на державному кордоні; до ранку роз-
осередити на польових аеродромах всю авіа-
цію, у т. ч. і військову, ретельно її замаскува-
ти; всі військові частини привести у повну бо-
йову готовність. 

Головне командування вермахту Німеч-
чини у складі стратегічного наступального 
угруповання проти Радянського Союзу ввело 
в дію 153 дивізії, укомплектованих за штата-
ми воєнного часу, з яких 29 дивізій – проти 
Прибалтійського округу, 50 дивізій, з яких 15 
танкових – проти Західного особливого окру-
гу, 33 дивізії, з яких 9 танкових і моторизова-
них – проти Київського особливого округу, 12 
дивізій проти Одеського округу і до 5 дивізій 
знаходилися у Фінляндії. 24 дивізії вермахту 
складали стратегічний резерв і просувалися на 
основних стратегічних напрямах за наступаю-
чими військами [2, с.106; 4, с.280]. 

22 червня Прибалтійський, Західний та 
Київський особливі військові округи були пе-
ретворені в Північно-Західний фронт (коман-
дувач генерал-полковник Ф.І. Кузнєцов, нача-
льник штабу – генерал-майор П.С. Кленов) 
який мав у своєму складі 25 дивізій, у т. ч. – 4 
танкових, 2 моторизовані та одну стрілецьку 
бригаду), Західний фронт (командувач – гене-
рал армії Д.Г. Павлов, начальник штабу – ге-
нерал-майор В.Є. Клімовських), мав у своєму 
складі 24 дивізії, у т. ч. 12 танкових, 6 мотори-
зованих, 2 кавалерійські), Південно-Західний 
фронт (командувач – генерал-полковник 
М.П. Кирпонос, начальник штабу – генерал-
лейтенант М.А. Пуркаєв) мав у своєму складі 
32 стрілецьких дивізій, 16 танкових, 8 мотори-
зованих та 2 кавалерійські. Одеський військо-
вих округ пізніше був перетворений у Півден-
ний фронт (командувач – генерал-лейтенант 
Я.Т. Черевиченко, начальник штабу – гене-
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рал-майор М.В. Захаров), мав у своєму складі 
13 стрілецьких дивізій, 4 танкових, 2 мотори-
зованих та 3 кавалерійських [4, с.268, 279]. 

В цілому у смузі наступу німецької групи 
армій «Південь», у смузі відповідальності Пі-
вденно-Західного та Південного фронтів угру-
повання загальновійськових з’єднань нарахо-
вувало 80 дивізій (стрілецьких – 45, танкових 
– 20, моторизованих – 10, кавалерійських – 5).  

Війна, що розпочалася 22 червня 1941 р., 
характеризувалася могутніми авіаційними 
бомбардуваннями та артилерійськими удара-
ми по пунктах управління, аеродромам, війсь-
ковим містечкам та іншим об’єктам на тери-
торії Прибалтійського, Західного та Київсько-
го особливих військових округів. Глибина ма-
сованого впливу авіації противника досягала 
300–400 км. Радянські війська з перших годин 
зазнали великих втрат в особовому складі та 
бойовій техніці, особливо в авіації. Тільки на 
аеродромах західних військових округів фа-
шистам вдалося знищити до 800 літаків (по-
над 17% їх загальної кількості) [6, с.126]. 

З початком війни широкого розмаху набу-
ли диверсійні і підривні дії противника. Зав-
часно, в західні райони Білорусії, України та 
Прибалтики, гітлерівське командування заки-
нуло велику кількість диверсійно-розвідуваль-
них груп підготовлених у спеціально сформо-
ваному абвером полку «Бранденбург-800». В 
ніч на 22 червня 1941 р. зусилля нарощували-
ся за рахунок засилання диверсійних підроз-
ділів зі складу груп армій «Північ», «Центр» і 
«Південь». Крім того, в західні райони СРСР 
противник висадив понад 140 повітряних де-
сантів чисельністю від 10 до 100 осіб кожний. 

Результатом дій диверсійних груп і бом-
бардувань на ранок 22 червня 1941 р. стало 
глобальне порушення управління військами 
та зв’язку у ланці «фронт – армія – корпус – 
дивізія», що забезпечило сприятливі умови 
для вторгнення головних сил вермахту на ос-
новних стратегічних напрямках. Слід зазначи-
ти, що будь-яких ефективних контрзаходів та-
ким діям радянське командування у перші дні 
війни протиставити не змогло. 

Заходи щодо приведення військ прикор-
донних військових округів у повну бойову го-
товність почали практично здійснювати біля 
01.00 год. 22 червня, з отриманням шифртеле-
грам Генерального штабу Червоної армії. Че-
рез 1–1,5 години аналогічні розпорядження 
були надані арміям та укріпленим районам, 
однак уже із запізненням. Наявність у шифр-
телеграмі Генштабу застереження про те, щоб 

«не піддаватися ні на які провокаційні дії, які 
можуть визвати серйозні ускладнення», знач-
но «скувало» ініціативу командування округів 
та армій, призвело до того, що військам були 
поставлені досить обмежені завдання. За бра-
ком часу розпорядження у війська нерідко на-
давалися відкритим текстом. Разом з тим, до 
багатьох з’єднань сигнали бойової тривоги 
довести так і не вдалося. Деякі з них були під-
няті по тривозі за ініціативою тільки після по-
чатку артилерійської підготовки противника. 
Війська Прибалтійського, Західного та Київ-
ського округів (з 22 червня відповідно Пів-
денно-Західного, Західного, Північно-Західно-
го фронтів) війна застала на початковій стадії 
відмобілізування. З’єднання мали обмежену 
кількість автотранспорту, артилерію, не по-
вністю укомплектовану засобами тяги. Фрон-
ти й армії вступали у війну при гострому де-
фіциті засобів зв’язку і фактично без тилових 
з’єднань і частин. 

23 червня 1941 р. було створено Ставку 
Головного Командування – вищий орган кері-
вництва воєнними діями Збройних сил [4, 
с.267, 312], яку з 8 липня було перетворено в 
Ставку Верховного Головнокомандування 
(далі – ВГК), а Й.В. Сталіна призначено Вер-
ховним Головнокомандувачем Збройних Сил 
СРСР. 

Оперативне розгортання військ (сил) про-
ходило у складних умовах і не було заверше-
ним. Упевнившись, що агресія почалася, ко-
мандувачі армій намагалися втілити у життя 
розроблені плани прикриття державного кор-
дону, але вони вже не відповідали обстановці. 
Противник випередив з’єднання першого 
ешелону у розгортанні і зірвав планомірне за-
йняття оборони головними силами армій. 
Оборонні угруповання створювалися під вог-
невим впливом, в умовах глибокого вклинен-
ня рухомих з’єднань противника при поруше-
ному управлінні військами. Спроби висунути-
ся до державного кордону частіше всього ус-
піху не мали. Колони військ потрапляли під 
удари авіації та артилерійські обстріли, зазна-
вали значних втрат. У такій обстановці доці-
льно було б війська розгортати на рубежах, 
поблизу пунктів постійної дислокації, як на-
приклад, в ініціативному порядку зробив ко-
мандир 87-ї стрілецької дивізії 5-ї армії Київ-
ського особливого військового округу [3, 
с.22–23]. Однак вимоги директиви Головної 
військової ради №2 на ведення переважно ак-
тивних дій проти противника, що вторгнувся, 
стримувало командування фронтів і армій у 
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прийнятті подібних рішень. Досвід свідчить, 
що результати оперативного розгортання зна-
чно залежали від боєготовності військ, перед-
бачуваності та ініціативи в діях командних 
кадрів. Так, рішенням командувача військ 
Прибалтійського особливого військового 
округу генерала Ф.І. Кузнєцова з’єднання 8-ї 
армії ще 18 червня почали висування і на по-
чаток війни зайняли оборонні смуги відповід-
но до плану прикриття [9, арк.1–9]. 

Командир 86-ї стрілецької дивізії 10-ї ар-
мії Західного особливого військового округу, 
о 02.00 год. 22 червня отримав розвіддані про 
підготовку противника до форсування 
р. Західний Буг, в ініціативному порядку під-
няв частини по бойовій тривозі і вивів їх у ра-
йони оборони. Загалом 8-а армія та 86-а стрі-
лецька дивізія 10-ї армії виявилися більш під-
готовленими до відбиття наступу німецьких 
військ. 

По іншому здійснювалося оперативне роз-
гортання військ там, де противник у перші дні 
війни не проявив активності або ж діяв обме-
женими силами. У порівняно спокійній об-
становці висунулися до кордону і зайняли 
оборону з’єднання 12-ї та частково 26-ї армії 
Київського особливого військового округу. 
Повчальним є досвід завчасного відмобілізу-
вання та розгортання військ Ленінградського 
та Одеського військових округів, активні дії 
противника у смугах оборони яких почалися 
29 червня і 1 липня відповідно. 

Війська Ленінградського військових окру-
гу 22 червня були підняті по тривозі і почали 
висуватися до кордону. З ранку 23 червня 
штаб округу видав розпорядження про мобілі-
зацію та перехід на штати воєнного часу. 24 
червня округ був перетворений у Північний 
фронт. До 25 червня частини прикриття, заве-
ршивши відмобілізування, зайняли райони бі-
ля держкордону і до 29 червня облаштували їх 
в інженерному відношенні. Перші удари агре-
сора вони зустріли організовано. Тільки на 
мурманському напрямку, де в з’єднаннях 14-ї 
армії мали місце випадки порушення управ-
ління військами, на кінець першого дня про-
тивнику вдалося просунутися на 8–12 км [12, 
арк.17]. 

Відмобілізування і розгортання військ 
Одеського військового округу супроводжува-
лося заходами по реорганізації структури 
управління. 22 червня округ був перетворений 
у 9-у армію, яка разом з 18-ю армією увійшла 
до складу Південного фронту. Сформований 
на базі управління Московського військових 

округу його штаб майже до 26 червня знахо-
дився на марші, обстановкою не володів, вій-
ськами не керував. Польове управління 18-ї 
армії було розгорнуто тільки 27 червня. По-
милковість рішення про реорганізацію з поча-
тком війни управління та командування 
військ призвело до того, що мобілізаційні ре-
сурси в них, замість двох-трьох діб поставля-
лися майже тиждень. Особливо незадовільно 
була організована мобілізація автотранспорту 
та тракторів. В операційному зведенні 17-го 
стрілецького корпусу відмічалося, що: «Час-
тини відчувають велику нестачу автотранспо-
рту. По мобілізації не отримано ні одної авто-
машини» [10, арк.287–289; 11, арк.5–10, 14–
17]. 

Таким чином, відмобілізування й операти-
вне розгортання військ (сил) на початку війни 
здійснювалося в складних умовах обстановки 
і реально завершене не було. Війська Північ-
но-Західного, Західного та Південно-Західно-
го фронтів опинилися під могутніми авіацій-
ними та артилерійськими ударами противни-
ка, і вступили у війну не повністю відмобілі-
зованими та розгорнутими.  

Група армій вермахту «Південь» (5, 11, 
17-а армії, 1-а танкова група) (командувач – 
фельдмаршал фон Рундштедт) мала в своєму 
складі 26 піхотних, 4 моторизованих, 4 єгер-
ських та 5 танкових дивізій, всього – 39 диві-
зій і вела наступальні дії у смузі ведення обо-
ронних дій Південно-Західного фронту. Голо-
вний удар завдавала своїм лівим крилом з ви-
сунутими вперед рухомими силами у напрям-
ку на Київ, із завданням знищити радянські 
війська у Галичині та Західній Україні, захід-
ніше Дніпра і оволодіти переправами через 
р. Дніпро в районі Києва та нижче за течією 
для продовження операції по ту сторону річ-
ки.  

11-у армію очолював генерал-полковник 
Р. фон Шоберта. В ударне угруповання на лі-
вому крилі входили 6-а і 17-а армії разом з 1-
ю танковою групою (5 танкових, 4 моторизо-
ваних дивізії). 17-у армію очолював генерал 
фон Штюльпнагель, 6-у армію – фельдмар-
шал фон Рейхенау. 1-у танкову групу очолю-
вав генерал-полковник фон Клейст, яка отри-
мала завдання у взаємодії з двома арміями 
прорватися через позиції радянських військ 
між Рава Руською і Ковелем, а потім через 
Бердичів і Житомир, досягнути Дніпра в ра-
йоні Києва і нижче. Німецьке керівництво 
сподівалося, що 1-а танкова група зможе звід-
ти просунутися дальше на південний схід, 
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щоб ударом з тилу противника перегородити 
йому відхід через р. Дніпро. 

Дії першого ешелону радянських фронтів 
з початком війни носили характер зустрічних 
боїв, впертих оборонних дій на розрізнених 
напрямках з послідовним відходом у глибину, 
протидії противнику в обходах і обхватах, бо-
їв в оточенні і спроб виходу до головних сил. 
Дивізії проявляли високу активність, що ви-
являлося у проведенні великої кількості 
контратак. Поряд з позитивними прикладами 
рішення бойових завдань (67-а стрілецька ди-
візія 27-ї армії Південно-Західного фронту, 
87-а і 124-а стрілецькі дивізії 5-ї армії, 41-а 
стрілецька дивізія 6-ї армії, 99-а стрілецька 
дивізія 26-ї армії Південно-Західного фронту 
та ін.) [4, с.272–273] дії з’єднань характеризу-
валися серйозними недоліками, особливо у 
застосуванні сил і засобів вогневого уражен-
ня. Так, внаслідок оборони на широкому фро-
нті артилерія використовувалася найчастіше 
децентралізовано, знаходячись у підпорядку-
ванні: корпусна – командирів дивізій, дивізій-
на – командирів полків. Такий підхід загалом 
був оправданий, але намагання загальновійсь-
кових командирів, при досить слабкому вико-
ристанні штатного озброєння, основний обсяг 
вогневих завдань перекласти на додану арти-
лерію, був неправомірним і недоцільним. 

Значний вклад у відбиття вторгнення про-
тивника зробили військово-повітряні сили 
(далі – ВПС) фронтів і армій, основні зусилля 
яких зосереджувалися на боротьбу з його тан-
ковими угрупованнями та підтримку стріле-
цьких з’єднань. У перші дні удари з повітря 
завдавалися силами трьох-чотирьох ескадри-
лій; у подальшому – ланками і одинокими лі-
таками. Ударами авіації, завданням відчутних 
втрат противнику, вдавалося на деяких на-
прямках затримати його наступ. Однак суттє-
во ослабити наступальні можливості ворожих 
угруповань зусиллями ВПС фронтів і армій в 
цілому не вдалося. 

Зазначені негативні явища обумовлювали-
ся насамперед непідготовленістю військ і 
штабів до оборони у надзвичайно складних 
умовах і тим, що напередодні і з початком 
війни не вистачало досвідчених, професійних 
кадрів. Ряд командирів тактичної ланки підда-
валися паніці, проявляли боягузтво. Напри-
клад, у донесенні 4-ї армії Західного фронту 
від 24 червня, зазначалося: «Від постійного і 
жорстокого бомбардування піхота деморалі-
зована і впертості в обороні не проявляє. Від-
ступаючі неорганізовані війська приходилося 

зупиняти силою і повертати на фронт коман-
дирам усіх ступенів».  

Виконуючи директиву Головної військо-
вої Ради №3 від 22 червня, яка вимагала «рі-
шучих контрударів» фронти і армії застосову-
вали численні спроби ліквідувати прориви 
противника. До проведення армійських і фро-
нтових контрударів залучалися досить великі 
сили. Їх основу, зазвичай, складали механізо-
вані корпуси. До складу контрударних угру-
повань включалися також резервні та відсту-
паючі стрілецькі з’єднання й артилерійські 
протитанкові бригади. Однак ні армійські, ні 
фронтові контрудари поставлених цілей не 
досягли. Вони лише на короткий час затриму-
вали просування противника. 

Причин тому було декілька: насамперед 
необхідно звернути увагу на неправильну оці-
нку центральними органами військового 
управління обстановки, що склалася у перші 
дні війни і наступні за цим необґрунтовані рі-
шення по розгрому угруповань противника 
активними діями військ. «У своєму рішенні, – 
визнає Г.К. Жуков, який підписав директиву 
№3, – Головне Командування виходило не з 
аналізу реальної обстановки і обґрунтованих 
розрахунків, а з інтуїції і намагання до актив-
ності без урахування можливостей військ, чо-
го ні в якому разі не можна робити у відпові-
дальні моменти збройної боротьби» [4, с.282]. 

Ось що записав у своєму службовому що-
деннику начальник генштабу сухопутних 
військ вермахту генерал-полковник Гальдер: 
«Противник весь час підтягує з глибини нові, 
свіжі сили проти нашого танкового клину… 
Як і очікувалося, значними силами він пере-
йшов у наступ на південний фланг 1-ї танко-
вої групи. На окремих ділянках відмічено пе-
ресування військ». Так, військами Південно-
Західного фронту успішно був завданий один 
із перших контрударів по німецьким військам. 
Його сила могла бути ще більшою, якби у ру-
ках керівництва фронту, була більш могутня 
авіація та взаємодія з механізованими корпу-
сами і хоча б ще 1–2 стрілецьких корпуса. 

Бойовим діям радянських військ у почат-
ковому періоді війни був притаманний цілий 
ряд характерних рис: однією з найбільш хара-
ктерних рис в їх діях була – активна діяль-
ність. Вона виявилася в завдаванні багаточи-
сельних контратак і контрударів сухопутних 
військ, ударів авіації та артилерії по військам 
противника, що наступали та його об’єктам у 
тилу. 

Уже в перший тиждень війни (з 23 по 
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29 червня) згідно рішення Верховного Голо-
внокомандування Північно-Західний, Захід-
ний і Південно-Західний фронти завдали 
контрудари по наступаючим угрупованням 
противника на трьох важливих стратегічних 
напрямах (північно-західному, західному і пі-
вденно-західному). В цих контрударах на ко-
жному з напрямків брали участь по декілька 
корпусів при активній підтримці фронтової 
авіації. Організація та проведення контрударів 
здійснювалися у важких і складних умовах. 
Ряд із запланованих до завдавання контруда-
рів корпусів, і насамперед механізованих, бу-
ли втягнуті з початком війни у важкі оборонні 
бої і зазнали значних втрат, а механізовані ко-
рпуси фронтового підпорядкування знаходи-
лися на значній відстані від рубежів розгор-
тання для наступу, а їх висування проходило 
під масованими ударами авіації противника, із 
значними втратами. 

Більшість механізованих корпусів не були 
повністю укомплектовані ні людьми, ні бойо-
вою технікою та озброєнням. Укомплектова-
ність бойовою технікою (з урахуванням танків 
застарілих конструкцій) в середньому склада-
ла 53%. Артилерія механізованих корпусів і 
стрілецьких з’єднань, не маючи необхідної кі-
лькості засобів тяги, не могла своєчасно зосе-
редитися на вихідному рубежі для наступу, а 
за порушення роботи органів тилу та нестачу 
транспортних засобів танкові з’єднання інко-
ли залишалися без боєприпасів і палива. 

У таких складних умовах командуванню 
фронтів не вдавалося повністю залучити до 
контрудару всі заплановані для цього сили та 
засоби. Так, із запланованих у Північно-
Західному фронті для контрудару двох меха-
нізованих корпусів (3-й і 12-й) і частини стрі-
лецьких з’єднань 8-ї і 11-ї армій, змогли взяти 
участь у його завданні тільки 12-й механізо-
ваний корпус і одна дивізія 3-го механізовано-
го корпусу. Решта сил ще напередодні були 
втягнуті у важкі бої. Аналогічне становище 
було у Західному та Південно-Західному фро-
нтах [5, с.38–42]. 

Організація та проведення контрударів у 
таких складних умовах вимагали рішучої волі, 
великої мужності й організаторських здібнос-
тей воєначальників оперативної і тактичної 
ланки управління. 

Хоча перші контрудари усіх трьох фронтів 
і не забезпечили загалом виконання поставле-
них оперативних завдань по розгрому угрупо-
вань військ противника, що вклинилися, тим 
не менш, вони зіграли помітну роль у зриві 

його першочергових задумів. Проведенням 
цих контрударів радянські війська завдали 
противнику значних втрат, розосередили зу-
силля ударних угруповань, тимчасово затри-
мали на окремих ділянках його просування, 
знизили темпи його наступу і дозволили ви-
грати час для організації подальшої оборони у 
глибині. 

Контрудар 12-го і частини сил 3-го меха-
нізованих корпусів Північно-Західного фрон-
ту в районі Шауляя затримав наступ против-
ника на три доби, що дозволило організувати 
відведення військ 8-ї армії та зайняття ними 
оборони по берегу Західної Двіни. 

Контрудар 6-го і частини сил 11-го меха-
нізованих корпусів Західного фронту в районі 
Гродно зупинив противника і «скував» на де-
кілька діб у цьому районі дії його шести піхо-
тних дивізій та декількох авіаційних з’єднань, 
які через значні втрати не змогли розвивати 
наступ у східному напрямку [5, с.6]. Оцінюю-
чи підсумки ведення боїв у районі Гродно, на-
чальник генерального штабу сухопутних 
військ Німеччини генерал-полковник Гальдер, 
29 червня зробив у своєму службовому що-
деннику досить характерний запис: «Впертий 
опір росіян заставляє нас вести бої по всім 
правилам наших бойових статутів. У Польщі і 
на Заході ми могли дозволити собі відомі ві-
льності і відступити від статутних принципів, 
тепер це вже недопустимо» [1, с.42]. 

Більш відчутними для противника вияви-
лися контрудари військ Південно-Західного 
фронту силами шести механізованих і трьох 
стрілецьких корпусів. З 23 червня у районі 
Луцьк – Броди – Рівне розгорнулася одна із 
найбільших у початковому періоді війни зу-
стрічна танкова битва. І хоча радянським вій-
ськам не вдалося оточити і знищити головні 
сили 1-ї танкової групи противника, вони на 
цілий тиждень затримали його просування і 
завдали йому значних втрат [5, с.40]. 

Більш висока результативність контрудару 
Південно-Західного фронту була забезпечена 
відносно швидким створенням ударного 
угруповання, завданням ударів по флангах 
танкової групи противника, твердим і безпе-
рервним управлінням військами. 

Завдання сильних фронтових і армійських 
контрударів по наступаючим військам проти-
вника широко застосовувалося на другому 
етапі початкового періоду війни, з переходом 
Червоної армії до ведення стратегічної оборо-
ни. Так, при проведенні фронтових і армійсь-
ких оборонних операцій завданням контруда-
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рів командування намагалося зупинити на-
ступ противника, завдати йому суттєвих 
втрат, виграти час для організації оборони на 
новому рубежі або створити сприятливі умови 
для ліквідації загрози оточення. Нерідко такі 
контрудари приводили до досягнення значних 
оперативних результатів. 

Контрудари готувалися поспішно і часто 
невміло. Висування механізованих корпусів 
на рубежі здійснювалося низькими темпами, 
під ударами авіації противника та незадовіль-
ному зенітному й авіаційному прикритті. Не-
достатня забезпеченість корпусів засобами 
ремонту й евакуації (від 10 до 30%) стала од-
нією з причин втрат значної кількості танків 
при перегрупуванні. Так, у 10-й танковій диві-
зії 15-го механізованого корпусу Південно-
Західного фронту втрати танків через неспра-
вності склали 38% загальної кількості [5, с.9, 
42, 75]. Майже половину їх при виконанні ма-
ршу втратив 8-й механізований корпус [7, 
с.205–209]. На рубежі контрударів механізо-
вані з’єднання в цих умовах виходили ослаб-
леними, з великим запізненням. У битву вони 
вводилися безпосередньо з маршу, без певно-
го вогневого забезпечення і нерідко частина-
ми. Наприклад, контрудар 6-го механізовано-
го корпусу здійснювався дивізіями і полками 
[7, с.169]. 

Невисокою ефективністю відзначалися і 
дії авіації з підтримання військ, що залучалися 
до контрудару. Її зусилля зосереджувалися по 
фронту і слабо пов’язувалися з завданнями 
з’єднань і частин, які вони підтримували. Ха-
рактеризуючи роль ВПС, Ставка ВГК у дире-
ктиві від 11 липня зазначала: «За минулі 20 
днів війни наша авіація діяла головним чином 
по механізованим і танковим військам проти-
вника. В бій з танками вступили сотні літаків, 
але дійсного ефекту досягнуто не було, нена-
дійно здійснювалося і прикриття контрударів 
угруповань радянських військ з повітря». 

Невдало вибиралися час і місце завдаван-
ня контрударів, а проводилися вони часто по 
зупиненим та переважаючим у силах і засобах 
угрупованням противника. Наприклад, на на-

прямку контрудару 4-ї армії 23 червня діяли 
п’ять піхотних і чотири танкових дивізії про-
тивника (до 750 танків), а до контрудару залу-
чалися 14 механізованих корпусів (біля 500 
танків) і частина сил 28-го стрілецького кор-
пусу. При цьому не враховувалося, що біль-
шість цих сил були задіяні в боях. І не дивля-
чись на складну обстановку, контрудар все ж 
був проведений. Однак, участь у ньому взяла 
тільки 30-та танкова дивізія, яка при його про-
веденні втратила майже всі танки і, як резуль-
тат, завдання не виконала [8, арк.293]. 

Відносно вдалим був контрудар Північно-
Західного фронту на шауляйському напрямку. 
Напередодні командувач армією розгорнув 
моторизовану дивізію й артилерійську проти-
танкову бригаду з метою зупинити наступ 
противника. Вжиті заходи дозволили виграти 
час для підготовки контрудару 12-м механізо-
ваним корпусом. 

При завдаванні контрударів значні недолі-
ки допускалися в управлінні військами. Так, 
командувач військами Південно-Західного 
фронту генерал-полковник М.П. Кирпонос за-
лучив до контрудару на дубненському напря-
мку три механізованих корпуса із свого резер-
ву і два корпуси із складу 35-ї і 26-ї армій. 
При цьому 9, 19 і 22-й механізовані корпуси 
були підпорядковані командувачу 5-ї армії, а 
іншими управляв командувач військами фро-
нту. Досвід показав, що таке рішення призве-
ло, по-перше, до розпорошення зусиль, і, по-
друге, суттєво ускладнило організацію, під-
тримання управління та взаємодію контруда-
рного угруповання військ. 

Одна з причин незавершеності контруда-
рів була і в тому, що ударні угруповання про-
тивника частіше всього намагалися уникнути 
зустрічних битв з механізованими корпусами, 
обходили їх і продовжували наступ в опера-
тивну глибину. Тому механізовані корпуси 
змушені були діяти проти добре оснащених 
протитанковими засобами піхотних з’єднань 
противника, які надійно прикривались авіаці-
єю з повітря. 
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У статті розглянуто особливості застосування стратегічної авіації США у локальних 

війнах і збройних конфліктах 1990-х років. Розкриті цілі й завдання, що вирішувалися в даний 
період, особливості організації управління стратегічною авіацією та її взаємодії з іншими ро-
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Досвід локальних війн і збройних конфлі-
ктів 1990-х років свідчить про зростання ролі 
авіації в досягненні перемоги над противни-
ком. Упродовж ХХ ст. значний обсяг завдань 
вирішувала стратегічна авіація. Аналізуючи 
події 1990-х років у зоні Перської затоки та в 
Югославії, автор констатує, що у воєнному 
мистецтві стратегічної авіації відбулися суттє-
ві зміни, які помітним чином вплинули на 
розвиток способів її застосування, озброєння, 
організації управління, взаємодії та всебічного 
забезпечення в перших десятиліттях ХХІ сто-
ліття. В період, що розглядається, як рід сил 
стратегічна авіація існувала у складі ВПС Ро-
сійської Федерації та США, при цьому саме 
американцями вона застосовувалася найбільш 
активно. Тому дана стаття присвячена аналізу 
саме американського досвіду. 

Традиційно стратегічна авіація розгляда-
лася американським військово-політичним 
керівництвом як один із провідних засобів, що 
дозволяв забезпечувати глобальне домінуван-
ня США. На початку 1990-х років основними 
завданнями стратегічної авіації США були: 

завдання в короткі терміни ударів по 
об’єктах в будь-якому районі земної кулі, зок-
рема й по мобільних звичайними і ядерними 

авіаційними засобами ураження; 
запобігання захопленню противником (в 

разі агресії проти третьої сторони) ключових 
об’єктів інфраструктури (аеродромів, портів 
тощо) і створення тим самим сприятливих 
умов для перекидання і розгортання в регіоні 
контингентів своїх військ; 

авіаційна підтримка військ під час підго-
товки і ведення операції; 

ведення систематичних бойових дій у 
складі експедиційних сил [1]. 

При цьому враховувалися такі властивості 
стратегічної авіації, як: 

висока бойова готовність; 
спроможність завдавати удари по будь-

якому району у світі при базуванні на конти-
нентальній частині США; 

велике і багатоваріантне бойове наванта-
ження; 

здатність до швидкого переходу від вико-
нання одного завдання до іншого; 

можливість змінювати бойові задачі в по-
вітрі; 

незалежність від метеоумов, часу доби та 
пори року. 

Сприятливими для американської страте-
гічної авіації факторами для успішного вирі-
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Рис. 1. Порівняльні можливості ударних літаків ВПС США  

за бойовим навантаженням 

шення завдань були також: 
наявність розгалуженої системи базуван-

ня, яка дозволяла надійно захистити аеродро-
ми на території США від впливу противника і 
здій-снювати маневр силами в глобальному 
масштабі; 

широка номенклатури високоефективних 
авіаційних засобів ураження, в тому числі й 
високоточних, застосування яких було мож-
ливим без входу в зони ураження засобів ППО 
противника;  

неспроможність сил ППО переважної бі-
льшості країн світу чинити адекватний опір, 

особливо в разі завдання масованого ракетно-
авіаційного удару; 

високий рівень підготовки особового 
складу; 

наявність найсучасніших засобів розвідки, 
управління і РЕБ. 

Важливо зазначити, що на відміну від так-
тичної авіації, велике бомбове навантаження 
та можливість застосовувати високоточну 
зброю дозволяла стратегічній авіації уражати 
в одному бойовому вильоті декілька цілей, в 
тому числі значно віддалених одна від одної 
(рис. 1) [2]. 

 

Вперше після війни у В’єтнамі американ-
ська стратегічна авіація проявила свої нові 
можливості під час війни в зоні Перської зато-
ки (1990–1990 рр.). Під час операції “Буря в 
пустелі” стратегічні бомбардувальники В-52Н 
завдавали удари крилатими ракетами AGM-86 
по захищеним командним пунктам та позиці-
ям сил ППО Іраку, чим значно полегшували 
виконання бойових завдань тактичної і палуб-
ної авіації. В деяких джерелах [3, с.94] наво-
дяться також відомості про використання з В-
52Н ракет AGM-142 “Popeye” ізраїльського 
виробництва, проте цей факт викликає певний 
сумнів, адже з політичних міркувань мало-
ймовірно, щоб американці застосували б у 
війні проти арабської країни ізраїльську 
зброю.  

Напередодні операції “Меч пустелі” бом-
бардувальники В-52Н використовувалися для 
попередньої авіаційної підготовки наступу, 
завдаючи удари по великих площах некерова-
ними авіаційними бомбами. При цьому вони 
виконували свої завдання в умовах повністю 
знищеної ППО противника і загроза для них 

носила скоріш теоретичний характер. 
Аналізуючи участь стратегічної авіації у 

цій війні, хотілося б відзначити наступне. 
Стратегічна авіація застосовувалася у щільній 
взаємодії з іншими родами сил авіації та ВМС. 
При завданні масованих ракетно-авіаційних 
ударів виділення наряду сил, завдання, боєко-
мплект і час зльоту бомбардувальників ув’язу-
вався не лише з діями тактичної авіації, але й з 
пусками крилатих ракет бойовими кораблями. 
Діями всіх родів сил авіації і флоту керував 
штаб Об’єднаного центрального командуван-
ня, розгорнутий в Ер-Ріяді. Вирішення навіга-
ційних завдань, зв’язок і цілевказування за-
безпечувалося космічним угрупован-ня Бага-
тонаціональних сил (насамперед США). Та-
кож широко використовувавлися повітряні 
пункти управління на літаках Е-З і Е-8. Такий 
рівень координації, а також практична відсут-
ність протидії з боку ППО противника стали 
причинами того, що авіація виконала значний 
обсяг поставлених завдань і не зазнала суттє-
вих втрат. Американцям вдалося більш успі-
шно, аніж у попередні роки, реалізувати ряд 
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положень теорії повітряної війни, перші роз-
робки якої почалися ще після Першої світової 
війни в працях Дж. Дуе [4, с.150–151]. Разом з 
тим, звертає на себе увагу, що у війні із двох 
наявних на той час основних типів літаків на 
озброєнні стратегічної авіації США застосо-
вувався лише В-52. Надзвуковий В-1В, кіль-
кість яких у строю складала 70 машин, у війні 
не застосовувався [1]. На нашу думку, це було 
пов’язане з проблемами, що виникли на поча-
тку 1990-х років з озброєнням цього літака, 
адже він не призначений для застосування 
крилатих ракет, а в аеробалістичних AGM-
69A SRAM уже закінчився визначений ре-
сурс, до того ж неядерної бойової частини для 
таких ракет (через їх незадовільну влучність), 
так розроблено і не було [5].  

Проблему із застосуванням В-1В частково 
вирішили в подальші роки, коли після модер-
нізації ці літаки одержали на озброєння керо-
вані авіаційні бомби, створені за програмою 
JSOW. Вперше модернізований бомбардува-
льник був застосований в операції “Лис пус-
телі” 16–20 грудня 1998 року. На відміну від 
операції “Буря в пустелі”, стратегічна авіація 
практично не застосовувала некеровані засоби 
ураження. Так, із 412 крилатих ракет 90 були 
випущені зі стратегічних бомбардувальників. 
Знов, як і в попередній війні, всі роди сил 
авіації діяли за єдиним планом, скоординова-
но, при цьому В-1В перебували в бойових по-
рядках тактичної авіації [3, с.111]. Істотної 
протидії з боку ППО Іраку англо-американ-
ське угруповання не зустріло. Як і в 1991 році, 
управління здійснювалося з широким викори-
станням космічних систем, а взаємодія органі-
зовувалася вищим командуванням. 

У зазначених подіях звертає на себе увагу 
той факт, що сили стратегічної авіації, залуче-
ні до операції, були розосереджені в просторі, 
адже американці діяли не лише з континента-
льної частини США, але й з авіаційних баз в 
Європі, Індійському океані та безпосередньо з 
Аравійського півострова. 

Важливим етапом у розвитку воєнного 
мистецтва стала операція “Союзницька сила”, 
проведена Об’єднаними військами НАТО у 
1999 році проти Югославії. Операція готува-
лася і проводилася в значно кращих умовах, 
аніж в 1991 році. Крім завчасно створеної чи-
сельної і якісної переваги засобів морського та 
повітряного нападу, важливу роль грало те, 
що всі події відбувалися у Європі, з розвину-
тою інфраструктурою, що забезпечувала базу-
вання та застосування авіації і флоту. Страте-

гічна авіація США у другій половині 1990-х 
років поповнилася принципово новим літаком 
– стратегічним бомбардувальником В-2А 
Spirit, спроможного проникати в глибину те-
риторії противника, як вважалося, непомітно 
для його радіолокаційних засобів. Перевірити 
вірність цього твердження на прикладі війни в 
Югославії навряд чи можливо, адже відверта 
слабкість морально і фізично застарілої юго-
славської системи ППО не дозволяє встанови-
ти реальні спроможності В-2А. Стратегічна 
авіація брала участь як у масованих, так і гру-
пових ракетно-авіаційних ударах, при цьому в 
цій війні вперше вдалося реалізувати ідею 
комбінованого вогневого ураження противни-
ка. Цьому сприяло не лише наявність у війсь-
ках НАТО різноманітних вогневих засобів, 
спроможних завдавати чітко скоординовані в 
часі ракеті та авіаційні удари з різних висот та 
напрямків. Головну роль, на думку автора, 
стала зміна самого підходу до організації 
управління військами (силами) під час удару, 
який став можливим завдяки створенню на 
театрі воєнних дій (далі – ТВД) розвідуваль-
но-ударної бойової системи, яка складалася з 
інформаційних датчиків різної фізичної при-
роди (від розвідувальних космічних апаратів 
до бортових радіолокаційних станцій ударних 
літаків), системи автоматичної передачі даних 
та спеціальних серверів, за допомогою яких 
був створений своєрідний інформаційний 
простір. Використовуючи можливості цього 
простору, командування угруповання військ 
НАТО мало більш вірогідну інформацію про 
обстановку на всьому ТВД, і могло не лише 
більш оперативно вносити корективи у свої 
плани, але й ставити конкретні завдання на-
віть окремим екіпажам, якщо цього вимагала 
ситуація. Дії стратегічної авіації носили гло-
бальний розмах, удари завдавалися як з євро-
пейських аеродромів, так і з території США, 
при цьому в операції були задіяні всі три типи 
стратегічних бомбардувальників, що перебу-
вали на озброєнні Стратегічного авіаційного 
командування [6].  

Результати війн 1990-х років дозволили 
ряду фахівців зробити висновки про те, що 
людство входить в період війн нового, так 
званого, “шостого” покоління, для якого бу-
дуть характерними перенесення основних зу-
силь збройної боротьби у повітряно-косміч-
ний простір, основними цілями для вогневого 
ураження стануть об’єкти промисловості та 
інфраструктури, а удари будуть завдаватися 
високоточними засобами з відстані, недосяж-
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ної для противника. Отже, настає епоха безко-
нтактних війн [7].  

Такі твердження ґрунтувалися на досвіді 
застосування авіації, зокрема стратегічної, та 
ВМС у війнах 1990-х років, з урахуванням на-
прямів розвитку інформаційних та космічних 
технологій. На нашу думку, робити такі ви-
сновки дещо передчасно. По-перше, умови, в 
яких діяла авіація США, можна вважати для 
неї майже полігонними. Противник не мав 
ППО, адекватної повітряній загрозі. Сили сто-
рін були нерівними апріорно. По-друге, як в 
Іраку, так і в Югославії головним завданням 
стратегічної авіації США було руйнування 
об’єктів, які для противника мали критичне 
значення і їх втрата могла примусити його до 
прийняття вимог американців та їх союзників. 
Принципово важливим було те, що завдання 
захоплення території Іраку або Югославії не 
ставилося, відповідно, перед американцями в 
майбутньому не поставало завдання експлуа-
тації ресурсів території, використання проми-
слової бази та інфраструктури, а отже не по-
ставало б і завдання проводити своїми силами 
широкомасштабних робіт щодо відновлення 
всього, що було зруйновано під час ракетних 
та авіаційних ударів. Як свідчить досвід пода-
льших інших воєнних конфліктів за участі 

США, в разі необхідності захоплення терито-
рії, потужність ракетно-авіаційних ударів була 
значно меншою, а їх вибірковість – більшою. 
До того ж, важко передбачити, які результати 
може мати застосування стратегічної авіації у 
тому випадку, коли вона зіткнеться з потуж-
ною, сучасною, ешелонованою системою 
ППО, яка за технічним рівнем не поступати-
меться засобам повітряного нападу. 

Досвід війни у В’єтнамі свідчить, що 
втрати сторони, яка нападає, значно переви-
щують успіхи досягнуті під час ударів. При 
цьому ППО В’єтнаму не можна було вважати 
повністю еквівалентною за своїми можли-
востями ППО СРСР того часу, все ж таки ма-
сштаби дещо відрізнялися. Проте, досвід 
1990-х років висвітлив важливу тенденцію, 
яка полягала у підвищенні рівня інтеграції за-
собів управління, розвідки і вогневого ура-
ження, яка повною мірою мала відношення і 
до стратегічної авіації. В подальшому ця тен-
денція призвела до по справжньому револю-
ційних змін у воєнному мистецтві, пов’язаних 
з переходом від ієрархічного до мережевоцен-
трічного підходу в управлінні збройною боро-
тьбою, що проявилося у локальних війнах із 
самого початку ХХІ століття. 
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МІННИЙ ЗАГОРОДЖУВАЧ “ПРУТЪ”: ВІРНИЙ ПРАПОРУ 
 

Висвітлено подвиг мінного загороджувача “Прутъ” Чорноморського флоту Росії під час 
бою з кораблями німецько-турецького флоту у роки Першої світової війни. Дається історична 
довідка корабля, оцінка дій його екіпажу та командування російського Чорноморського флоту. 

Ключові слова: мінний загороджувач “Прутъ”; Перша світова війна, Чорноморський 
флот Росії, військово-морські традиції. 
 

Кораблі як і люди мають свою долю, про 
що знає кожен моряк. Життя одних може бути 
довгим, але сірим і буденним, імена яких по-
тім зберігають лише пильні архівні справи. 
Інші мають коротке, але насичене гучними 
видатними подіями життя, ім’я яких потім як 
приклад для наслідування передається через 
віки багатьма поколіннями моряків. 

Одним з таких кораблів, який мав склад-
ну, але одночасно героїчну долю, який назав-
жди вписав своє ім’я в літопис бойової слави 
Чорноморського флоту є мінний загороджу-
вач Російського Імператорського флоту 
“Прутъ” (фото 1 [7]). Далі у статті назви вій-
ськових кораблів і суден подаються мовою 
оригіналу (прим. авт.). 

 

 

 

Фото 1. Мінний загороджувач “Прутъ” у Севастопольській бухті. 
 

Нажаль сьогодні зустрічаються певні 
“знавці історії флоту” які не будучі фахівцями 
у військово-морській справі та обізнаним у 
флотських традиціях, зневажливо описують 
подвиг цього корабля, який загинув, не спус-
тивши перед ворогом військово-морський 
прапор. Так, П. Усенко у своїй публікації “З 
історії Великої війни 1914–1917 pp. на Чор-

ному морі” використовуючи термінологію, 
що не притаманна військово-морському сере-
довищу, як-то, “панцерники-лінкори” (c. 73), 
“корабельні пушкарі” (с. 74) тощо, наводить 
абсурдні відомості щодо вищевикладених по-
дій: “… 199 матросів із трьома офіцерами, 
скориставшись двома шлюпками, повеслува-
ли навтіки…” [13, с. 75]. Таке викривлення 
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історичних подій не сприятиме, на нашу дум-
ку, вихованню моряків Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України у кращих флотсь-
ких традиціях, особливо у складних умовах 
сьогодення. 

Мінний загороджувач “Прутъ”, колишній 
поштово-пасажирський пароплав Доброволь-
чого флоту “Москва”, був побудований у 
1879 р. За час своєї служби у складі Чорно-
морського флоту він неодноразово змінював 
класифікацію: військовий транспорт, навча-
льне судно, мінний загороджувач. Уперше 
“Прутъ” став добре відомим після революцій-
них подій 1905 р., коли екіпаж корабля під-
тримав повсталий броненосець “Князь Поте-
мкинъ-Таврическій”. Команда підняла черво-
ний прапор, арештувала офіцерів і направила 
корабель до Одеси на зустріч з “мятежним 
броненосцем”. Але у морі “Прутъ” був пере-
хоплений міноносцями та відконвойований до 
Севастополя. Після суду над “заколотниками” 
частина їх була розстріляна, а сам корабель, за 
іронією долі, був перетворений з навчаьного в 
плавучу в’язницю, де незабаром утримували-
ся деякі революційні матроси. 

У жовтні 1905 р., під час чергового зако-
лоту вже на крейсері “Очаковъ”, “Прутъ” зно-
ву підняв червоний прапор та увійшов разом з 
колишнім броненосцем “Князь Потемкинъ-
Таврическій” (перейменованим у “Св. Панте-
леймонъ”) до “революційної ескадри” “лейте-
нанта” Петра Петровича Шмідта (1867–1906). 
Після розгрому “бунтівних” кораблів “Прутъ” 
знов використовувався як в’язниця, де пере-
бували моряки з крейсера “Очаковъ” й інших 
кораблів. Цікаво, що саме “Прутъ” доставив з 
Севастополя до Очакова, до місця суду, “чер-
воного адмірала” П.П. Шмідта [6, с.133, 154; 
10]. 

У 1909 р. “Прутъ” був переобладнаний у 
мінний загороджувач, який станом на 1914 р. 
мав наступні тактико-технічні дані: водотон-
нажність – 5459 т, довжина – 113 м, ширина – 
13 м, осідання – 7,32 м, швидкість – 12 вузлів. 
Артилерійське озброєння: 8 – 47-мм гармат, 2 
– 37-мм гармати, три кулемети. Корабель був 
єдиним загороджувачем Чорноморського 
флоту, який міг брати на борт 750 мін, тоді як 
решта всіх разом узятих загороджувачів фло-
ту – “Великая княгиня Ксенія”, “Великій 
князь Алексей”, “Цесаревич Георгій” і “Вели-
кій князь Константин” – мали запас близько 
800 мін. Слід зазначити, що екіпаж корабля (9 
офіцерів, лікар, ієромонах і 296 осіб нижчих 
чинів) мав достатні практичні навички в по-

становці мін. Крім того на борту знаходилася 
мінна школа та штаб начальника дивізіону за-
городжувачів контр-адмірала Миколи Георгі-
йовича Львова (1869–1918). З лютого 1913 р. 
кораблем командував капітан 2 рангу (з 
1918 р. – капітан 1 рангу) Георгій Олександ-
рович Биков 1-й (1874–1936?) [1; 3]. 

Перша світова війна перегорнула чергову 
славетну і, одночасно, трагічну сторінку істо-
рії мінного загороджувача “Прутъ”. Так, 15 
(28) жовтня 1914 р., близько 14-ї год. корабель 
повернувся з ескадрою до Севастополя після 
маневрів.  

Але, за заявкою сухопутного командуван-
ня та розпорядженням Ставки Верховного 
Головнокомандувача командувач флотом ад-
мірал Андрій Августович Ебергард (9.11.1856–
19.04.1919) віддав наказ, за яким “Прутъ” був 
відправлений до Ялти для перевезення бата-
льйону піхотинців 247-го Маріупольського 
піхотного полку 62-ої дивізії [14]. На нашу 
думку це було необдумане рішення, яке, у по-
дальшому, призвело не лише до втрати самого 
загороджувача, але й негативно позначилося 
на діяльності усього Чорноморського флоту, 
особливо у перші місяці війни. 

Так, напередодні офіційного початку вій-
ни з Туреччиною, яку очікували з дня на день 
у Росії і до чого готувався довгі роки Чорно-
морський флот, командування флоту заздале-
гідь було повідомлене по радіо про прохід за-
гону німецько-турецьких кораблів на чолі з 
лінійним крейсером “Goeben” (тур. “Sultan 
Selim Yavuz”, рос. “Гебен” [9]) через протоку 
Босфор. Це зробили пароплави судноплавної 
компанії Російського товариства пароплавства 
і торгівлі (рос. РОПиТ), які здійснювали рейси 
до Константинополя та уздовж берегів Анато-
лії і розвідували обстановку на Чорному морі. 

Зазначимо, що російський Чорноморсь-
кий флот значно поступався німецько-туре-
цькому флоту. У загрозливий період, згідно 
плану розгортання Чорноморського флоту, 
одним з першочергових його завдань була по-
становка оборонних мінних загороджень на 
підходах до головної бази – Севастополя, яке 
покладалося, головним чином, на мінний за-
городжувач “Прутъ”. На його борту знаходи-
лося 710 мін загородження, а екіпаж був най-
краще підготовлений для їх постановки. Від-
сутність цього корабля в головній базі у загро-
зливий період, як саме і його втрата, ламала 
весь план дій Чорноморського флоту з почат-
ком війни. Тому відволікати “Прутъ” при цих 
обставинах на виконання невластивих йому 
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транспортних завдань було недоцільно та без-
розсудно. Але адмірал А.А. Ебергард, який 
напевне усвідомлював загрозу зустрічі з кора-
блями німецько-турецького флоту, все ж таки 
відправив завантажений мінами корабель про-
ти ночі в море, поступившись тим самим 
стратегічним інтересам флоту [14]. Цікаво, що 
своє побоювання щодо рішення командувача 
флотом капітан 2 рангу Г.О. Биков висловив 
начальнику охорони рейдів капітану 1 рангу 
Віктору Захаровичу Бурхановському (1866–
1939 рр.) під час погодження певних обставин 
переходу до Ялти [1], але …. 

Перед виходом у море контр-адмірал 
Н.Г. Львов зі своїм штабом перейшов на ін-
ший загороджувач, а особовий склад мінної 
школи відправили до флотського екіпажу. 
16 (29) жовтня після 5-ти годин дня “Прутъ” 
знявся з бочки та затемнений і без ходових во-
гнів вийшов у море.  

Близько 21-ї год. було розшифровано за-
гальне радіо флоту: “Положення вельми сер-
йозне. “Goeben” бачили біля Амастри. Зі сві-
танком бути готовими до зйомки з якоря”. 
Після півночі, коли вже відкрилися вогні Ял-
ти, “Прутъ” отримав телеграму: “Ніч трима-
тися в морі. Після світанку повертайтеся до 
Севастополя, розкривши, якщо з’явиться во-
рог, пакет 4-Ш” (пакет з розпорядженнями 
на випадок війни та планами мінних загоро-
джень). Трохи згодом було отримане загальне 
радіо загороджувачам: “Завтра приготува-
тися ставити міни” [1]. 

Побоюючись нічної зустрічі з російськи-
ми дозорними кораблями, що крейсували між 
мисами Херсонес і Лукулл, капітан 2 рангу 
Г.О. Биков вирішив тримати корабель подалі 
в морі, вийшовши на траверз Севастополя, та 
лише після світанку підійти до умовної точки 
“А”, що позначала прохід через мінні загоро-
дження. Він припускав, що удосвіта в цьому 
районі його прикриють кораблі флоту та за-
безпечать вхід до Севастополя. 

Але все пішло не за планом. О 5 год. 
20 хв. було отримано загальне радіо флоту: 
“Війна почалася”. Лише 1-й дивізіон Чорно-
морської мінної дивізії (пізніше 4-й, командир 
капітан 1 рангу князь Володимир Володими-
рович Трубецький (1868–1931 рр.), що знахо-
дився в дозорі (три застарілих міноносця типу 
“Ж” – “Лейтенант Пущин”, “Жаркій” і “Жи-
вучій”), отримав від командувача флотом ра-
діо: “У разі появи ворога підтримаєте 
“Прутъ”. Залишається незрозумілим, чому у 
цей час сам мінний загороджувач не отримав 

ніяких розпоряджень щодо його подальших 
дій. Не маючи ніяких нових інструкцій, 
“Прутъ”, знаходячись на траверзі Севастопо-
ля, повернув на точку “А”. Після побудки ко-
мандир корабля наказав готуватися до поста-
новки мінного загородження, але сильний ра-
нішній туман заважали цьому.  

О 6 год. 33 хв. було відмічено заграву з 
боку берега, як від сильної канонади, що три-
вала біля 18 хв. З цього командир загороджу-
вача припустив, що між ним і Севастополем 
знаходяться кораблі противника. Аби уникну-
ти з ними зустрічі, “Прутъ”, збільшивши хід 
до найповного, повернув у напрямі на Балак-
лаву. Знов таки, не маючи жодних розпоря-
джень від командування флоту капітан 2 ран-
гу Г.О. Биков о 7 год. повідомив по радіо своє 
місцеположення – 44°34' пн. ш. і 33°01' сх. д. 
(14 миль від Херсонеса) – але відповіді не 
отримав [1]. 

Незабаром з’явився загін німецько-туре-
цьких кораблів на чолі з крейсером “Goeben”, 
які відходили від Севастополя. “Прутъ” спро-
бував зманеврувати та ухилитися від зустрічі з 
ними, але маневр не вдався.  

Зазначимо, що загін російських мінонос-
ців, якому було визначено конкретне бойове 
завдання прикрити “Прутъ” у випадку небез-
пеки, не зміг протидіяти крейсеру “Goeben”. 
Після пошкодження міноносця “Лейтенант 
Пущин” командир дивізіону капітан 1 рангу 
князь В.В. Трубецький доповів по радіо: “До-
помогти не можу, маю пошкодження”. При 
цьому інші два міноносці – “Жаркій” і “Жи-
вучій” – не були пошкоджені та могли хоча б 
“викликаючи вогонь на себе” відволікти увагу 
німецько-турецького крейсера від безпорад-
ного загороджувача, поки той не відійде у не-
безпечне місце. Але командир дивізіону міно-
носців вирішив, що можливості його дивізіо-
ну вичерпані. Командири міноносців також не 
виявили ініціативи та повернулися у базу, за-
лишивши тихохідний малоозброєний “Прутъ” 
сам-на-сам з переважаючим противником. У 
цьому випадку “Прутъ” був приречений на за-
гибель [14].  

З метою недопущення захоплення проти-
вником корабля з усім мінним запасом, а та-
кож уникнення безглуздої загибелі понад 
трьох сотень осіб екіпажу від його вибуху при 
вдалому попаданні снаряду, капітан 2 рангу 
Г.О. Биков вирішив затопити загороджувача, 
як це вимагали багатовікові флотські традиції, 
оголосив “водяну тривогу” та наказав екіпажу 
покинути корабель. Інструкція командувача 
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флотом у подібних випадках передбачала для 
загороджувачів певні заходи: додатково до 
відкриття кінгстонів, ілюмінаторів і портиків, 
повинні були підриватися підривні патрони, 
які закладалися під холодильною установкою 
та в інших місцях трюму, дроти від яких ви-
водилися в одне місце на житловій палубі; по 
тривозі ці дроти приєднувалися до комутатора 
(детонатора) [1]. Одночасно з наказом про за-
топлення корабля було віддано розпоряджен-
ня готувати до спуску шлюпки та надіти всім 
рятувальні пояси. Цим зайнявся старший офі-
цер загороджувача старший лейтенант Юрій 
Людвигович Лонткевич (Єжи Казимеж, 1881–
1940?) [14]. 

Екіпаж розпочав дії за “водяною триво-
гою”. На кораблі, відповідно до інструкцій, 
окрім командира повинні були залишатися 
старший офіцер старший лейтенант Ю.Л. Ло-
нткевич, старший мінний офіцер лейтенант 
Олександр Владиславович Рогуський (16.04. 
1887–16.10.1914, фото 2 [11]) і декілька ви-
значених фахівців з команди для затоплення 
загороджувача [1]. 

Командир поставив машинний телеграф 
на “Стоп” і наказав відкрити кінгстони та тру-
їти пару з котлів. Екіпаж під керівництвом 
офіцерів без паніки та метушні [14] залишав 
тонучий корабель, який поступово, уповіль-
нюючи свою швидкість, продовжував рухати-
ся вперед. Це давало можливість шлюпкам, 
що відходили від загороджувача, і людям, 
яким не вистачило в них місця і які трималися 
у воді за кинуті за борт ліжка і рятувальні по-

яси, опинитися якнайдалі від корабля. Існува-
ла небезпека попадання ворожих снарядів і 
вибуху 710 мін, що він ніс [1]. 

Пройшовши по носу мінного загороджу-
вача, “Goeben” підняв на щоглі трьохпрапор-
ний сигнал по міжнародному зведенню: 
“Пропоную здатися”. “Прутъ” міг би бути 
непоганим призом, а мінний запас, що був на 
його борту, значно поповнив би невеликі ту-
рецькі мінні арсенали. Але у відповідь 
“Прутъ” відхилив пропозицію. На його фок-
щоглі було піднято великого розміру парад-
ний шовковий військово-морський Андріївсь-
кий прапор. Командир наказав підняти також 
сигнальний і стеньгові прапори, що згідно 
Морському Статуту робилося з метою показа-
ти противнику свій намір вести бій [14]. Ко-
мандир і старший штурманський офіцер ко-
рабля лейтенант Олексій Олексійович Ігнать-
єв 3-й (1884–1970) приступив до знищення 
шифрів і секретних документів [1].  

На жаль, російські сигнальники з поста 
спостереження та зв’язку на мисі Фіолент, що 
спостерігали за розвитком подій з відстані по-
над 10 миль, сприйняли підняті на загороджу-
вачі прапори за сигнал про здачу, про що до-
повіли командуванню флоту, чим ввели його 
в оману [14]. 

О 7 год. 35 хв. “Goeben”, зайшовши з пра-
вого борту, з відстані близько 25 кабельтов 
відкрив артилерійський залповий вогонь з 6" 
(150-мм) гармат. У цей час “Прутъ” вже помі-
тно осів кормою. Снаряди першого залпу (о 
7 год. 43 хв. [14]) лягли перельотом, але дру-
гого влучили у півбак, спричинивши пожежу і 
убивши боцмана корабля (…?) Калюжного та 
ще декількох осіб. 

З метою прискорення затоплення загоро-
джувача, капітан 2 рангу Г.О. Биков наказав 
лейтенантові О.В. Рогуському підірвати біля 
днища підривні патрони, що і було ним вико-
нано разом з мінним кондуктором (…?) За-
дніпровським. Ці заходи значно прискорило 
осідання корабля, але сам О.В. Рогуський за-
гинув. Слід зазначити, що ніхто з врятованого 
екіпажу не бачив дійсних обставин загибелі 
лейтенанта О.В. Рогуського. Існувала навіть 
версія, що він, залишившись один на борту, 
намагався підвести “Прутъ” впритул до крей-
сера “Goeben” і підірвати міни, що знаходили-
ся на борту. Також є версія загибелі лейтенан-
та О.В. Рогуського від вибуху турецького сна-
ряду, коли він прямував по спардеку до ко-
мандирського містка з телеграмою від коман-
дувача флотом про затоплення корабля. Ця 

Фото 2. Лейтенант О.В. Рогуський, старший 

мінний офіцер мінного загороджувача “Прутъ” 
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версія знайшла відображення в емігрантській 
періодиці у статті П. Варнека “Последние ми-
нуты минного заградителя “Прут”, яку він на-
писав зі слів командира корабля капітана 
1 рангу Г.О. Бикова [1]. Однак, якими би не 
були обставини загибелі лейтенанта О.В. Ро-
гуського, він гідно виконав свій офіцерський і 
флотський обов’язок. Високим наказом по 
Морському відомству № 487 від 4 листопада 
1914 р. “…в воздаяние самоотверженного 
подвига, смертью запечатленного, при ист-
реблении посредством взрыва заградителя 
“Прутъ” в бою 16-го октября сего года с си-
льнейшим неприятелем…” [4] його було на-
городжено (посмертно) вищою офіцерською 
нагородою – Орденом Святого Георгія 4-го 
ступеню, він став першим георгіївським кава-
лером Першої світової війни [2]. 

Після підриву корабля командир наказав 
тим, що ще залишалися на борту рятуватися, а 
сам, як того вимагали флотські традиції, ви-
рішив корабель не залишати [1]. Заслуговує 
на увагу вчинок старшого інженер-механіка 
лейтенанта Ореста Миколайовича Кашеріні-
нова (1882–…? рр.), який з почуття обов’язку 
в останню мить перед посадкою в напівбаркас 
повернувся у машинне відділення, щоб ще раз 
упевнитися, як відбувається затоплення кора-
бля. Біля допоміжних казанів він побачив ко-
чегара Семена (…?) Руденка, який не чув на-
казу рятуватися і залишався на своєму бойо-
вому посту. Лише упевнившись, що затоп-
ленню корабля нічого не перешкоджає і в ма-
шинному відділенні не залишилося більше 
його підлеглих, лейтенант О.М. Кашерінінов 
піднявся на палубу і залишив корабель [14]. 

“Прутъ” палав і швидко осідав, він мав 
значний диферент на корму та крен на правий 
борт. Але, не зважаючи на те, що його участь 
фактично була вирішена, німецько-турецькі 
кораблі все ж таки продовжували обстріл за-
городжувача, що спричиняло нові пожежі. 
Один снаряд надломив фок-щоглу, вона нахи-
лилася під кутом, проте великий парадний 
військово-морський прапор продовжував на 
ній майоріти [1].  

Лише о 7 год. 56 хв. у штаб флоту від сиг-
нальників з мису Фіолент надійшло нове по-
відомлення про те, що “Прутъ” горить, після 
чого адмірал А.А. Ебергард наказав послати 
несвоєчасну радіограму на загороджувач: 
“Якщо становище безвихідне, топіться і 
знищить секрети”. Але ця радіограма, що 
надійшла із запізненням, до командира кораб-
ля не дійшла (за версією з нею загинув лейте-

нант О.В. Рогуський).  
Одним із останніх покинув “Прутъ” ста-

рший офіцер корабля старший лейтенант 
Ю.Л. Лонткевич, який подякував за службу 
рульовому боцманмату Василю (…?) Пицен-
ку (залишався на бойовому посту біля штур-
валу до найостаннішого моменту загибелі за-
городжувача), наказавши йому рятуватися 
[14]. 

Сорокалітній командир мінного загоро-
джувача “Прутъ” капітан 2 рангу Г.О. Биков, 
який прийняв і виграв свій перший і останній 
у житті бій, наодинці стояв на містку. Він зро-
бив усе можливе для спасіння більшої части-
ни екіпажу та щоб його корабель не став тро-
феєм противника. А це заслуговує на добру 
пам’ять багатьох поколінь військових моря-
ків. 

Через 10–15 хв. стрільби “Goeben” дав хід 
і пішов у бік мису Сарич. Але міноносці 
“Samsun” і “Tashos”, що супроводжували 
“Goeben”, продовжували обстрілювати 
“Прутъ”. Один з них обстрілював загороджу-
вач зі сторони його носу, але снаряди, не влу-
чаючи в корабель, лягали за кормою, де зна-
ходилися шлюпки і плавали люди. Одним з 
цих снарядів був убитий мічман Костянтин 
Сергійович Смірнов (1889–1914) [1]. Окрім 
того міноносці з відстані 8–10 кабельтових 
випустили дві торпеди, але обидві пройшли 
мимо: одна по носу, інша по кормі [14]. 

Капітан 2 рангу Г.О. Биков, який залиши-
вся на кораблі, хотів відігнати міноносець по-
стрілами з носової 47-мм гармати, але високо 
піднятий ніс загороджувача унеможливлював 
стрільбу під великим кутом. Під час бою ко-
мандир був легко поранений у спину уламком 
снаряда та контужений, а розривом одного з 
останніх снарядів викинутий за борт. До нього 
підійшла переповнена корабельна шлюпка, 
але він, зачепившись руками за планшир, від-
мовився зайняти в ній місце та наказав ряту-
вати плаваючих поблизу матросів [1]. 

Не можна не відмітити подвиг сімидеся-
тирічного суднового священика, православно-
го ієромонаха Бугульмінського Олександро-
Невського монастиря Саратовської губернії 
о. Антонія (у миру Івана Івановича Смірнова 
[5], фото 3 [12]).  

Коли “Прутъ” під час бою почав занурю-
ватися у воду, о. Антоній залишаючись на па-
лубі, благословляв Св. Хрестом і Євангелієм, 
співаючи “Врятуй Господи людей твоїх” свою 
паству, що боролася зі смертю. Йому пропо-
нували зайняти місце в шлюпці, на яке він мав 
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право згідно Морського Статуту, але о. Анто-
ній відмовився, щоб не відняти його у ближ-
нього. О. Антоній загинув разом з кораблем. 
За цей подвиг він був посмертно нагородже-
ний орденом Святого Георгія 4-го ступеня та 
став першим серед 14-ти священиків, які були 
нагороджені цим орденом за роки Першої сві-
тової війни (один був удостоєний солдатсько-
го Георгія 4-го ступеня). 

Біля 8 год. 40 хв. “Прутъ” встав вертика-
льно і з піднятим Андріївським прапором, що 
майорів на зламаній фок-щоглі, пішов під во-
ду (за останніми даними місце його загибелі – 
44°38' пн. ш. і 33°12' сх. д., глибина 124 м). 
Моряки, які знаходилися в шлюпках і у воді, 
прощаючись зі своїм кораблем, який гідно за-
гинув не спустивши перед ворогом військово-
морський прапор, хрестилися та кричали 
“Ура” [14]. З екіпажу загинули лейтенант 
О.В. Рогуський, мічман К.С. Смірнов, ієро-
монах о. Антоній, боцман (…?) Колюжний і 
25 нижчих чинів [1].  

У цей час турецький міноносець “Samsun” 
підійшов до однієї зі шлюпок і узяв усіх лю-
дей до себе на борт. Міноносець “Tashos” узяв 
із води ще деяку кількість матросів, після чого 
обидва вони пішли наздоганяти “Goeben”. У 
турецький полон потрапили: капітан 2 рангу 
Г.О. Биков, старший лейтенант Ю.Л. Лонтке-
вич, мічман Олександр Володимирович Ар-
хангельський (1894–1951 рр.), судновий лікар 
Володимир Іванович Альошин (надвірний ра-
дник і флагманський лікар загону загороджу-

вачів [14]), два кондуктори-надстроковики і 
69 осіб команди. У таборі військовополонених 
Кютахія, куди були доставлені полонені, ба-
жаючи полегшити життя двох кондукторів, 
капітан 2 рангу Г.О. Биков заявив туркам, що 
їх чин офіцерського рангу, і тому було повід-
омлено, що в полон було узяло 6 офіцерів [1]. 
Доля примушувала цих людей пройти ще че-
рез випробування турецького полону. У кон-
тексті цього вірно, на нашу думку, висловився 
І. Франчук у статті “Флаг не спустивший”: 
“… Але совість тих, кому так не пощастило 
попасти в полон до турків, була чиста. Свій 
військовий обов’язок вони виконали до кінця! 
Ніхто на Батьківщині не мав права дорікну-
ти їм ні в чому! Вони в полон не здавалися, 
вони в полон потрапили!” [14].  

Решта команди корабля на переповнених 
шлюпках пішла під веслами у напрямку до 
берега і через 4 години була зустрінута підво-
дним човном “Судакъ”, що вийшов з Балакла-
ви, який передав їх вітрильно-моторній яхті 
“Колхида”. До Севастополя з числа екіпажу 
повернулися три офіцери і 199 нижчих чинів 
[1]. Загиблих моряків поховали у Севастополі 
на цвинтарі Комунарів (фото 4) [8]. 

Але, незважаючи на здійсненний подвиг, 
слава обійшла стороною чорноморський заго-
роджувач і його мужній екіпаж. Командуван-
ня флоту в той час схильне було розглядати 
загибель корабля лише як прикрий інцидент, з 
яким треба формально розібратися та скоріше 
забути. Аж надто в непривабливому вигляді 
опинився командувач Чорноморським флотом 
адмірал А.А. Ебергард і його штаб. У своїй 
доповіді Морському міністрові адмірал А.А. 
Ебергард зокрема писав: “У наслідок знахо-
дженні командира та офіцерів “Прута” в 
полоні, тепер не можна встановити причину, 
чому “Прутъ” опинився вранці далеко в морі 
та поблизу броненосного крейсера “Гебен”. 
Вважаємо, що командувач флотом негідно 
намагався ввести в оману вище своє начальст-
во та перекласти відповідальність за те, що 
сталося по його провині, на свого підлеглого 
офіцера, полоненого командира загороджува-
ча [14]. 

На весь врятований екіпаж загороджувача 
“за рознарядкою” було виділено усього три 
Георгіївських хреста. Згідно наказу № 820 від 
26 жовтня 1914 р. “За відмінність у боях з во-
рогом 16 цього жовтня, нагороджуються 
Георгіївським хрестом 4-го ступеню, згідно 
статуту зазначеного хреста, наступні пора-
нені нижні чини. Водолаз – Степан Однорог, 

Фото 3. Судновий священик мінного  

загороджувача “Прутъ” ієромонах  

о. Антоній (І.І. Смірнов). 
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кочегар 1 статті Терентій Петріченко, коче-
гар 2 статті Ілля Будюк”.  

Хоча офіцери корабля та начальник диві-
зіону загороджувачів контр-адмірал М.Г. 
Львов у своїх рапортах клопотали про заохо-
чення десятків нижніх чинів, що до кінця за-

лишалися на своїх бойових постах і особливо 
відзначилися, але усі вони були проігноровані 
у штабі командувача. Їх дії були визнані ко-
мандуванням такими, що не потрапляють “під 
статут” почесної нагороди. Не були заохочені 
нагородами і офіцери корабля. 

 

 
 

Фото 4. Пам’ятник на могилі моряків мінного загороджувача “Прутъ” у Севастополі. 
 

При цьому абсолютно нетактовним є на-
каз А.А. Ебергарда від 29 січня 1915 р., яким 
він нагородив “…за мужність, холоднокров-
ність і винахідливість…” при порятунку лю-
дей із загиблого загороджувача “Прутъ” , “…у 
присутності ворога…” командира підводного 
човна “Судакъ” лейтенанта Миколу Олексан-
дровича Зарубіна (орденом Св. Анни 3-го 
ступеня з мечами та бантом) і вахтового нача-
льника лейтенанта Анатолія Івановича Кам-
люхіна (мечами та бантом до ордена Св. Ста-
ніслава 3-го ступеню), хоча відомо, що підво-
дний човен “Судакъ” ніякого зіткнення з про-
тивником не мав.  

Цікаво, що у 1915 р. до складу російсько-
го Чорноморського флоту увійшов трофейний 
турецький крейсер “Medjidieh”, що затонув 

21 березня цього ж року біля Одеси в резуль-
таті підриву на російських мінах. Корабель 
був піднятий російськими моряками та після 
ремонту йому було присвоєно ім’я “Прутъ”, 
на честь героїчно загиблого мінного загоро-
джувача [9]. 

У підсумку слід додати, що у жовтні 
2014 р. виповнюється 100-річчя від дати геро-
їчної загибели мінного загороджувача 
“Прутъ”. Як свідчить історія війн на морі, пе-
вна подія обов’язково повториться у тому чи 
іншому ракурсі навіть через сотню років. Це 
треба пам’ятати кожному військовому моряку 
і до цього треба готуватися, щоб у призначе-
ний час з честю виконати свій флотський 
обов’язок. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ АВІАЦІЇ В ІНТЕРЕСАХ ПАРТИЗАНСЬКИХ 
ФОРМУВАНЬ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ 

 
У роботі представлена узагальнена картина польотів радянської авіації різного відомчо-

го підпорядкування для всебічного забезпечення та бойової підтримки дій радянських партиза-
нів у роки Великої Вітчизняної війни. 

Ключові слова: польоти, партизанський рух, літаки, забезпечення, евакуація, роль авіації. 
 

Найважливішою сферою бойового засто-
сування транспортної авіації в роки Великої 
Вітчизняної війни була доставка боєприпасів, 
озброєння, радіоапаратури, медикаментів, 
продовольства та інших матеріальних засобів 
партизанським загонам, а також заходи з ева-
куації поранених і хворих партизанів, ротація 
командних кадрів; активно проводилося заки-
дання в партизанські загони військовослуж-
бовців спеціальних підрозділів та організато-
рів боротьби на окупованій території. 

Партизанський рух у тилу ворога набув 
масштабного розмаху. Якщо продовольство і 
одяг радянські партизани часто отримували 

від місцевого населення, то одним з основних 
джерел постачання їх зброєю, боєприпасами і 
спецзасобами для проведення диверсій стали 
повітряні перевезення з «Великої землі». 

Централізація керівництва партизанським 
рухом і встановлення стійкого радіозв’язку з 
партизанськими загонами створили можли-
вість організації авіаперевезень в інтересах 
партизанського руху. Розпочавшись з невели-
кої кількості вильотів літаків на добу, авіапе-
ревезення безперервно розширювалися, зрос-
тала також і кількість задіяних формувань, а 
до середини 1943 р. в інтересах партизанів 
уже діяли дві авіатранспортні дивізії, 12 окре-
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мих авіаполків, кілька полків авіації дальньої 
дії, ескадрильї фронтової та армійської авіації 
і авіації повітрянодесантних військ [1, с.83]. 

Щодо технічних засобів доставки, то ще 
на початку першого періоду дії авіації в інте-
ресах радянських партизанів (весна – зима 
1942 р.) з’ясувалося, що найбільш пристосо-
ваними для специфічних польотів у тил були 
легкомоторні і середні літаки У-2 (По-2), Як-
6, Р-5, Іл-4, Лі-2. Але справжніми лідерами, на 
яких трималася основна робота по зв’язку 
«Великої землі» з партизанами стали легкий і 
невибагливий У-2 і двомоторний транспорт-
ний Лі-2, що відрізнявся економічністю, висо-
кою надійністю і простотою експлуатації. В 
операціях по закиданню в ворожий тил ван-
тажів і людей застосовувалися планери А-7, 
М-11, КЦ-20, а також різноманітне парашут-
но-десантне майно, людські десантні та ван-
тажні парашути [2, с.7-8]. 

Центральний штаб партизанського руху 
(далі – ЦШПР) обслуговували Внуковський, 
Монінський, Чкаловський, Реутовський, Ра-
менський, Астафьєвский аеродроми; регіона-
льні та республіканські партизанські штаби – 
Андріанополь, Адлер, Краснодар та ін. Украї-
нський штаб партизанського руху (далі – 
УШПР), зокрема обслуговували аеродроми в 
Липецьку, Гайвороні, Лебедені, Конотопі [3, 
с.40].  

«Авіація Цивільного Повітряного Флоту 
(далі – ЦПФ) СРСР, з 23 червня 1941 р. підпо-
рядкована Народному комісарові оборони 
СРСР, – писав безпосередній учасник подій, 
згодом головний маршал авіації Б. Бугайов, – 
за роки Великої Вітчизняної війни виконала 
близько двадцяти тисяч польотів до партиза-
нів, з них більше десяти тисяч з посадкою на 
партизанських аеродромах. Вона перевезла 
5871 людини, 3672 т боєприпасів та озброєння 
977 т інших вантажів. Від партизанів вивезено 
більше шістнадцяти тисяч поранених» [1, 
с.83]. 

1-а авіатранспортна дивізія ЦПФ, якій за 
бойову діяльність, у тому числі за польоти до 
партизанів, присвоєно найменування 10-ї гва-
рдійської авіатранспортної дивізії (командир 
генерал-майор М.П. Казьмин), що працювала 
в основному на партизанів України і Криму, 
Білоруської, Литовської РСР, Смоленської і 
Орловської областей, здійснила до партизанів 
3029 польотів, доставила 2462 т зброї і боє-
припасів, 518 т медикаментів, газети, пошту 
для партизанів та інші вантажі і евакуювала 
понад 3600 поранених, дітей та членів сімей 

партизанів. За відмінну роботу окремі авіа-
ційні полки – 1-й (командир І.В. Сулімов), 2-й 
(Е.Т. Клуссон), 6-й (В.М. Трутаєв), 7-й (Ш.Л. 
Чанкотадзе) – отримали найменування «окре-
мих гвардійських полків» [1, с.83–84]. 

Кілька тисяч польотів до партизанів Укра-
їни, Білорусії та інших областей і республік 
СРСР здійснив 101-й авіаційний полк даль-
ньої дії (командир – Герой Радянського Союзу 
В.С. Гризодубова). Взагалі ж авіація далекої 
дії (далі – АДД, командувач – маршал аіації 
А.Е. Голованов) за час війни в інтересах пар-
тизанів здійснила понад 7000 літако-вильотів 
у тил ворога. Так, з 1 серпня 1942 р. до 18 ли-
пня 1943 р. льотчики вищеназваного полку 
зробили 208 вильотів у партизанські загони 
Білорусії і доставили 265 осіб і до 80 т бойо-
вих вантажів. Літаки, що виконували завдання 
з посадкою на партизанські аеродроми, зворо-
тними рейсами в радянський тил евакуювали 
664 поранених партизанів і дітей. Льотчики 
цього ж полку з січня до жовтня 1943 р. здійс-
нили 669 літако-вильотів у партизанські заго-
ни України і доставили 567 осіб і 869,4 т бо-
йових вантажів, у тому числі 204 протитанко-
вих рушниці, 138 мінометів, 72,7 т вибухових 
речовин, 11,5 млн. патронів, 28106 гранат, 400 
мішків медикаментів, засоби зв’язку і багато 
мільйонів примірників листівок, газет, журна-
лів та іншої пропагандистської літератури [4, 
с.48–50]. 

Про розмірах постачання радянських пар-
тизанів зброєю, боєприпасами та іншими ван-
тажами можна судити за наступними даними. 
В 1943 р. українські партизани отримали пові-
тряним шляхом близько 500 тонн вантажів. 
Білоруським партизанам з 17 квітня 1943 до 
13 січня 1944 р. було викинуто 1045 тонн ван-
тажів, головним чином озброєння, боєприпаси 
та мінно-підривне майно. За період з 17 квітня 
1943 до 13 січня 1944 рр. було викинуто: ле-
нінградським партизанам – близько 250 тонн 
вантажів (в основному зброя, боєприпаси і 
мінно-підривне майно, зокрема 14266 гвинті-
вок, 7013 автоматів, 1179 ручних кулеметів, 
31 станковий кулемет, 112 мінометів, 126 про-
титанкових рушниць, 6,7 млн. гвинтівкових 
патронів, 10,4 млн. патронів ТТ, 10730 мін до 
мінометів, 46211 гранат, 114 тонн толу, 23.970 
протитанкових і протипіхотних мін); калінін-
ським партизанам – 180 тонн вантажів (у тому 
числі 31 тонна продовольства), евакуйовані 
від них 552 хворих і поранених [5, с.204]. 

У 1944 р. авіація 3-го Білоруського фрон-
ту перекинула партизанам 949 літако-



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 1(11) / 2014 106 

вильотами (725 вильотів По-2, 168 – Р-5, 56 – 
Лі-2) 250 тонн вантажів. Всього з початку вій-
ни до березня 1944 р. білоруським партизанам 
було перекинуто понад 60 тис. гвинтівок, по-
над 5 тис. кулеметів, 15 тис. автоматів, 400 
тонн вибухової речовини, 100 млн. патронів, 
багато іншого майна та медикаментів. УШПР 
відправив партизанам 20 гармат, 1255 кулеме-
тів, 272 міномета, 12 622 автомата, 3507 гвин-
тівок, 409 протитанкових рушниць. У період з 
квітня 1942 р. до лютого 1944 р. кримським 
партизанам було доставлено 662,3 т усіх ван-
тажів різного характеру (в основному продо-
вольства), а в порівнюваний період з 1.10.1943 
до 01.02.1944 рр. літаками викинуто 111 т ва-
нтажів, доставлено з посадкою 47,8 тонн, бі-
льшість вантажів – озброєння [5, с.204–205]. 

Згідно загальноприйнятим даними, всього 
авіація ЦПФ, дальньої дії, фронтова й армій-
ська, а також повітряно-десантних військ 
упродовж війни до партизанів здійснила 
109 тис. літако-вильотів, 96% польотів було 
проведено вночі [1, с.84]. 

Постачання партизанів проходило нерів-
номірно і залежало від їх бойової діяльності і 
можливостей авіації. За 14 днів напружених 
боїв орловських партизанів з великими сила-
ми німців у травні-червні 1943 р. було вики-
нуто лише в розпорядження начальника опе-
ративної групи підполковника Горшкова 
1,1 млн. патронів і близько 150 тонн продово-
льства [6, арк.42–44]. Цікавою є операція 
УШПР з постачання партизанів у районі Ов-
руча, де вони утримували фланги прориву; з 
10 грудня 1943 до 25 березня 1944 рр. загони 
отримали повітрям і відвезли на 2638 парти-
занських підводах близько 750 тонн вантажів 
зброї, боєприпасів, мінно-підривного майна і 
деяку кількість обмундирування [5, с.205]. 

Суттєвою була роль авіації при проведен-
ні великих спеціальних операцій радянських 
партизанів. Так, для виконання завдань з під-
риву рейок та інших об’єктів на залізницях за 
планом операції «Рейкова війна» в тил до пар-
тизанів необхідно було додатково доставити 
200–250 тонн вибухових речовин. Для пере-
кидання в тил противника вибухових речовин 
та інших засобів необхідно було 400 літако-
вильотів протягом липня-серпня, в тому числі 
180 вильотів протягом 5–6 днів, починаючи з 
12 липня для підготовки до першого дивер-
сійного удару [7, арк.118–120]. Істотна залеж-
ність успіху операції від дій авіації підтверди-
ла значний вплив даного чинника на масштаб 
і зміст диверсійних та інших спеціальних дій у 

тилу противника. Необхідність перекидання в 
тилу противника для партизанів сотень тонн 
вантажів вимагало централізованого і систе-
матичного застосування авіаційних з’єднань і 
частин. 

Використання авіації в інтересах партиза-
нів виявила ряд суттєвих вимог і особливос-
тей бойового застосування авіаційних сил і 
засобів. Результати першого удару і подаль-
ших диверсійних дій протягом серпня спра-
вили значний вплив на роботу залізниць, од-
нак повністю паралізувати рух не вдалося. 
Всього з 20 липня до 16 вересня 1943 р., за да-
ними оперативного відділу ЦШПР у ході опе-
рації «Рейкова війна» було виведено з ладу 
214 705 рейок і становило 4,3% усіх рейок на 
ділянках залізниць, що експлуатувалися [7, 
арк.235–236].  

За підсумками минулої операції керівниц-
твом ЦШПР були зроблені висновки, і в ході 
наступної операції на залізничних комунікаці-
ях «Концерт», що тривала з 20 вересня до 30 
листопада 1943 р., диверсійні дії партизанів 
переважно спрямовувалися на виведення з ла-
ду рухомого залізничного складу противника. 
Одночасно протягом вересня-листопада 1943 
р. за планом ЦШПР проводилася спеціальна 
операція «Пустеля» руйнування системи во-
допостачання на залізничних комунікаціях. У 
результаті цієї операції було виведено з ладу 
43 водокачки. Однак суттєве зниження бойо-
вих можливостей по здійсненню диверсій че-
рез нестачу мінно-вибухових засобів не до-
зволило партизанським формуванням паралі-
зувати роботу залізничних комунікацій про-
тивника. 

Для вивезення поранених і для доставки 
вантажів, які не могли бути скинуті парашу-
тами, партизани в тилу противника обладнали 
десятки аеродромів, у тому числі придатні для 
посадки і зльоту транспортних літаків. Біло-
руські партизани мали в різний час до 15 по-
садкових майданчиків; орловські – до 6 май-
данчиків, кримські – три основних [5, с.205]. 
Влітку, через коротку тривалість ночі, частина 
літаків не встигала повернутися тієї ж ніч на-
зад і залишалася на день в тилу противника; 
незважаючи на це, не було жодного випадку 
зради або розшифрування радіограм про ці 
польоти. Збереження літаків сприяло також 
знаходження посадкових майданчиків на те-
риторії т. зв. «партизанських країв», тобто те-
риторій, що контролювалися партизанами. У 
період рейдів українських партизанів і в 
кримських умовах, наприклад, такого ніколи 
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не було. Посадкові майданчики партизани ко-
нтролювали постійно, зазвичай лише під час 
перельотів, причому не завжди є дані про по-
вернення літаків через те, що розгоралися бої 
в районі майданчика (жовтень-листопад 1942 
р.). За весь час війни в загальному масштабі 
авіацією евакуйовані понад 90% з усіх еваку-
йованих у тил людей становлять, переважно 
важкопоранені [1, с.84]. 

Для радянських авіаторів польоти до пар-
тизанів мали специфічний характер і були 
пов’язані з подоланням великих труднощів. 
Льотчикам доводилося перетинати лінію 
фронту часом при зенітному вогні і атаках ви-
нищувачів противника, безпомилково знайти 
потрібний район посадки, приземлитися на 
невеличку галявину. Потім злетіти з партиза-
нами, які евакуйовуються, і пройти такий же 
маршрут у зворотному напрямку. В цілому ж, 
вони носили характер спеціального бойового 
польоту – дій авіації по виконанню бойових 
завдань, як правило, не пов’язаних із застосу-
ванням засобів ураження [8, с.9]. 

Важливою була авіаційна вогнева підтри-
мка дій партизанських формувань – завдавання 
бомбових і ракетних (реактивними снарядами 
– РС) ударів і штурм зі стрілецької бортової 
зброї бомбардувальників, штурмовиків і ви-
нищувачів, у тому числі і переобладнаних ти-
пів авіатехніки. Бойовий досвід підтвердив не-
обхідність спеціальних авіаційних засобів для 
всебічного забезпечення дій партизанів, у тому 
числі для вирішення завдань вогневої підтрим-
ки в їх боротьбі з каральними загонами. Втім, 
дослідження зазначених дій і, насамперед бо-
йових вильотів за ознаками – потребує більш 
докладнішого розгляду в майбутньому. 

За роки війни авіація, в тому числі спеціа-
льна і транспортна, пережила бурхливий роз-
виток. Це дозволило кількісно активізувати 
процес забезпечення партизанських форму-
вань, починаючи з перших дій з постачання та 
евакуаційних заходів з весни 1942 р. силами 
невеликих груп літаків різних типів, і до акти-
вної діяльності декількох спеціальних форму-
вань – регулярних частин ЦПФ та АДД сила-
ми авіаполків транспортних і спеціальних лі-
таків у 1944 р. Зросла кількість і літаків, що 
брали участь у бойовій підтримці партизанів – 
з кількох епізодів застосування окремих типів 
авіатехніки в першій половині 1942 р. до ма-
сованого застосування бомбардувальної і 
штурмової авіації в кінці 1943 – на початку 
1944 рр., і в подальшому звільнення радянсь-
кої території – силами авіаційних полків. 

Під час Великої Вітчизняної війни радян-
ська авіація не тільки стрімко зростала кількі-
сно, але й удосконалювалася якісно. Так, ос-
новні зусилля з постачання партизанів у всіх 
регіонах, на початковому етапі несли застарілі 
легкомоторні літаки і бомбардувальники, а 
вже з 1943 р. забезпеченням займалися авіача-
стини на той час сучасних транспортних літа-
ках, спеціально обладнаних для виконання 
поставлених завдань [9, с.33–40]. 

Авіація різної відомчої приналежності під 
час взаємодії з партизанами провела велику 
кількість окремих польотів і цілісних опера-
цій, що проходили, зазвичай у різноманітних 
умовах. Найбільш важкими для авіації стали 
польоти, зокрема в роки першого періоду пар-
тизанської боротьби в 1942 р. В умовах хроні-
чної нестачі необхідних літальних апаратів, 
дефіциту паливо-мастильних матеріалів, не-
комплекту запасних частин, засобів доставки 
вантажів, зв’язку і розвідки радянські авіатори 
виконали своє головне задання – відпрацюва-
ли форми і методи взаємодії і в цілому нала-
годили шляхи постачання радянських парти-
занів продовольством, зброєю, медичними 
препаратами та матеріально-технічними засо-
бами, зуміли провести евакуаційні заходи, а 
також стали закидати в ліс кваліфікованих 
фахівців (диверсантів, мінерів, радистів, ін-
структорів, спеціалістів психологічної війни) і 
начальницького складу. В подальшому зазна-
чені заходи істотно вдосконалювались. Так, 
наприклад, з метою забезпечення виконання 
весняно-літнього плану 1943 р. УШПР трьома 
літаками ЦПФ перекинув у тил 14 організа-
торських груп загальною чисельністю 152 
особи, а також 380 осіб командного складу та 
спеціалістів, у т. ч. 67 інструкторів мінно-
підривної справи, 87 радистів і шифрувальни-
ків, 34 медика [10, с.100]. 

Роль авіації у розвитку і діяльності парти-
занського руху в усіх періодах війни була ва-
жливою, у т. ч. і в плані морально-психоло-
гічного протиборства. Очевидно, що радянсь-
ка авіація від одного періоду до іншого зрос-
тала не тільки кількісно і посилювалася якіс-
но, але й завжди посилювалася фактором пси-
хологічного протиборства окупантам і, в ці-
лому стала головною ланкою постачання про-
пагандистськими матеріалами та інформацій-
ної складової, яка зміцнила віру в роль «Вели-
кої землі» і перемогу [11, с.44–45]. 

Починаючи з весни 1943 р., ідеї активного 
забезпечення партизанів засобами авіації були 
успішно реалізовані радянськими авіаторами 
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на практиці. Бойове застосування авіації хара-
ктеризувалося збільшенням спеціальних літа-
ко-вильотів, активізацією служб постачання і 
евакуації, морально-психологічним підйомом. 
Це особливо розкрито в аналізі бойової взає-
модії і постачання вантажів і фахівців, а також 
евакуаційних заходів на матеріалах кримсько-
го партизанського руху. Якщо на червень 
1942 р. було проведено 80 успішних вильотів 
літаками основних типів (транспортними та 
спеціальними), то на жовтень 1943 р. було ви-
конано 507 літако-вильотів, а до лютого 
1944 р. – 653 літако-вильоти [12, арк.107, 110–
122].  

Слід звернути увагу і на таке питання, що 
раніше було закрите у радянській історіогра-
фії, як втрати авіації різної відомчої принале-
жності упродовж всього процесу забезпечен-
ня партизанів. Найбільші втрати радянська 
авіація зазнала в 1942 р., коли тільки відпра-
цьовувався процес становлення забезпечення, 
враховуючи характер рельєфу і погодно-
кліматичних умов, активний вплив сил і засо-
бів противника [13, с.236–239].  

Разом з тим радянські льотчики набули 
величезного досвіду із забезпечення партиза-
нів, що в подальшому був використаний для 
розгортання партизанського руху в окупова-
них країнах Європи. За час війни багато льот-

чиків відзначилися в цих складних польотах у 
глибокий тил противника. Так, наприклад, 
Герой Радянського Союзу капітан Б.А. Лахтін 
здійснив на партизанських майданчиках 91 
посадку, Герой Радянського Союзу майор 
Р.А. Таран – 1 посадку, гвардії капітан Н.С. 
Жуков – 120 посадок, гвардії старший лейте-
нант І.А. Тарасов – 181 посадку [14, с.129].  

За відвагу і мужність льотного і технічно-
го складу, які забезпечували доставку ванта-
жів радянським партизанам, два окремих 
авіаполки, одна окрема авіаескадрилья і одна 
авіадивізія ЦПФ були перейменовані в гвар-
дійські, 12 частин були удостоєні почесних 
найменувань, а сім полків і дві дивізії ЦПФ 
нагороджені бойовими орденами [2, с.16–17].  

Всього ж за всю війну льотчики, штурма-
ни, інженери, техніки та механіки за бойові 
подвиги при наданні допомоги партизанам 
отримали понад 15 тис. нагород, багато з них 
удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 
До їх числа входять військові льотчики 
Ф.Ф. Герасимов, А.В. Груздін, П.Т. Кашуба, 
Д.Е. Єзерський, Б.А. Лахтін, А.С. Лимарьов, 
Б.Р. Лунц, В.І. Масленніков, П.М. Михайлов, 
В.Ф. Павлов, Ф.Р. Радугін, І.І. Рижков, Р.В. 
Фроловський, В.А. Шипілов, П.Н. Якимов, а 
військовий льотчик ЦПФ Г.А. Таран удостоє-
ний цього високого звання двічі [15; 16]. 
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У статті висвітлено бойові дії бронетанкових військ 2-го і 3-го Українських фронтів при 

проведенні Яссько-Кишинівської стратегічної наступальної операції з розгрому німецьких 
військ групи армій “Південна Україна”. Показано уміле поєднання застосування танків безпо-
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Постановка проблеми та її актуаль-
ність. Майже сімдесят років віддаляють нас 
від проведення радянськими військами 2-го і 
3-го Українських фронтів у взаємодій з Чор-
номорським флотом і Дунайською воєнною 
флотилією надзвичайно вдалої Яссько-Киши-
нівської стратегічної наступальної операції у 
розгромі німецького угруповання. 

Потужному наступу радянських військ на 
південному сході Європи передувала велика 
оперативна пауза, що входила в загальні за-
вдання стратегічного наступу радянських 
військ. Особливістю цього наступу було те, 
що він розгортався у безперервних послідов-
них ударах на всьому радянсько-німецькому 
фронті. Успіхи, досягнуті Червоною армією в 
Білорусії і західних областях України, створи-
ли сприятливі умови для наступу радянських 
військ у глиб південно-східної Європи. Всере-
дині серпня 1944 р. лінія бойового зіткнення 
радянських і німецьких військ проходила за-
хідніше Чернівців (Черновіц), на північ від 
Ясс і далі Дністром до Чорного моря. Німець-
ке командування особливу увагу приділяло 
утриманню Молдавії і Румунії, оскільки вихід 
радянських військ у ці райони відкривав шлях 
для наступу на Балкани [1, с.217]. 

Аналіз попередніх досліджень. У радянсь-
кій історіографії [1–6, 9] і в мемуарній літера-
турі [15–17, 19] достатньо уваги приділялося 
Яссько-Кишинівській стратегічній наступаль-
ній операції. Серед російських дослідників 

поглиблений науковий інтерес викликали і 
викликають події, що розгорталися на півден-
ному сході Європі під час Другої світової вій-
ни [7, 8, 11]. У вітчизняній військово-істо-
ричній науці досліджувана проблема ще не 
знайшла належного висвітлення. 

Мета статті полягає в тому щоб пока-
зати важливість бронетанкових військ під час 
підготовки і проведення однієї з найбільших 
операцій Другої світової війни, як взірець ви-
ключного цілеспрямованого планування Ста-
вки Верховного Головнокомандування (далі – 
ВГК) спільно з командувачами фронтів. До-
сить вдале застосування танків безпосередньої 
підтримки піхоти з масованим застосуванням 
танкових військ при розвитку тактичного ус-
піху в оперативний. 

До початку серпня 1944 р. німці створили 
перед 2-м і 3-м Українськими фронтами гли-
бокоешелоновану оборону. Особливо сильно 
була укріплена ділянка (побудовано три обо-
ронні смуги) перед 2-м Українським фронтом, 
у межиріччі Пруту і Серета. Перед 3-м Украї-
нським фронтом також облаштували три сму-
ги оборони, з яких найбільш підготовленою і 
розвинутою в інженерному відношенні була 
головна смуга [2, с.457; 3, с.420]. 

Підготовлену оборону противника займа-
ли війська групи армій “Південна Україна” 
(командувач – генерал-полковник Г. Фріснер), 
що нараховувала 47 дивізій (включаючи три 
танкові і моторизовану дивізії) і п’ять бригад. 
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За іншими даними 53 дивізії [4, с.439] Вона 
нараховувала 640 тис. особового складу, 7600 
гармат і мінометів, 400 танків і штурмових га-
рмат, 810 бойових літаків, до складу якої вхо-
дило дві групи – “Вєлєр” (8-а німецька і 4-а 
руминська армії, 17-й німецький корпус і 
“Думітреску” (6-а німецька і 3-я румунська 
армії). Найбоєздатніші війська займали обо-
рону на виступі в районі Ясс і Кишинева [5, 
с.285; 6, с.825–826]. 

Радянські війська нараховували 1,25 млн. 
осіб, 16 тис. гармат і мінометів, 1870 танків і 
самохідно-артилерійські установки (далі – 
САУ) (в інших джерелах – 1493 [4, с.439]) і 
2200 бойових літаків (з урахуванням авіації 
флоту). Співвідношення сил було на користь 
радянських військ: за особовим складом у 1,4, 
в артилерії – 2,1–2,2, у танках і САУ – 4,7 і в 
авіації – 2,1–2,7 разів [5, с.285; 7, с.513]. Арти-
лерійська щильність на ділянках прориву до-
сягала 240–280 гармат і мінометів на 1 км 
фронту [8, с.556; 9, с.85]. 

Підготовка Яссько-Кишинівської операції 
розпочалася завчасно до її проведення. Радян-
ське командування за військово-політичну 
мету вважало розгром групи армій “Південна 
Україна”, звільнення Молдавської РСР і виве-
дення із війни союзниць Німеччини – Румунії 
і Болгарії. Для досягнення цієї мети Ставка 
ВГК планувала здійснити два потужних уда-
ри, з тим щоб оточити і знищити основні сили 
групи армій “Південна Україна” в районі Ясси 
– Кишинів – Бендери. В подальшому плану-
валося розвинути наступ у глиб Румунії і Бол-
гарії [4, с.443]. 

Командувачі військами 2-м Українським 
фронтом (генерал армії Р.Я. Малиновський) і 
3-м Українським фронтом (генерал армії 
Ф.І. Толбухін) отримали директиву Ставки 
ВГК від 2 серпня 1944 р. за №220170, на під-
готовку Яссько-Кишинівської наступальної 
операції. Мета операції – силами 2-го і 3-го 
Українських фронтів розгромити угруповання 
противника в районі Ясси – Кишинів – Банде-
ри і оволодіти рубежем Бакеу – Леово – Тару-
тино – Молдавка, зважаючи у подальшому 
наступати на Фокшани – Галац і Ізмаїл. І 
отримали завдання: 

2-му Українському фронту прорвати обо-
рону противника, завдаючи удару силами 27-ї, 
52-ї, 53-ї армій (далі – А), 6-ї танкової армії 
(далі – ТА) в загальному напрямі Ясси – Вас-
луй – Фелчиу. На першому етапі операції ово-
лодіти Бакеу – Васлуй – Хуши, захопити пе-
реправи через р. Прут на ділянці Хуши – Фел-

чиу і спільно з військами 3-го Українського 
фронту розбити кишинівське угруповання 
противника, не допускаючи їх відходу на Фо-
кшани. 

Після розгрому кишинівського угрупо-
вання противника розвивати наступ у загаль-
ному напрямку на Фокшани, забезпечуючи 
правий фланг ударного угруповання з боку 
Карпат, на південь від Пьятри. 5-му гв. кава-
лерійському корпусу (далі – КК) форсувати р. 
Сирет і забезпечити праве крило фронту із за-
ходу. 

3-му Українському фронту прорвати обо-
рону противника на південь від Бендер і за-
вдати удару силами 57-ї, 37-ї і правого флангу 
46-ї А у напрямі Опач – Селемет – Хуши, мі-
цно � а безпечуючи ударне угруповання фро-
нту з півдня [10, с.124]. 

Вихід рухомих військ фронтів на шляхи 
відходу угруповань противника в районі Ясси 
– Кишинів планувалося на третій день, а ство-
рення суцільного внутрішнього фронту й ото-
чення стрілецькими з’єднаннями на – п’ятий-
шостий день операції [4, с.443]. 

Дії військ фронтів підтримували 5-а і 17-а 
повітряні армії (далі – ПА). Чорноморський 
флот (командувач – адмірал Ф.С. Октябрсь-
кий) отримав завдання підтримати вогнем 
приморського флангу 3-й Український фронт, 
порушити прибережні морські комунікації 
противника, завдати авіаційні удари по його 
військово-морським базам. Координацію дій 
фронтів здійснював представник Ставки ВГК 
Маршал Радянського Союзу С.К. Тимошенко 
[11, с.646]. 

Згідно плану до стратегічної наступальної 
операції із танкових військ долучалися 6-а ТА 
(генерал-лейтенант танкових військ (далі – 
ТВ) А.Г. Кравченко), 18-й танковий корпус 
(далі – ТК, генерал-майор ТВ В.І. Полозков, з 
29.08.1944 р. – полковник І.М. Колєсніков) і 
23-й ТК (генерал-майор ТВ О.О. Ахманов, з 
13.09. 1944 – генерал-лейтенант), 4-й гв. меха-
нізований корпус (далі – МК) (генерал-майор 
В.І. Жданов) і 7-й МК (генерал-майор ТВ 
Ф.Г. Катков), чотири окремі танкові і самохі-
дно-артилерійські бригади (далі – сабр), 7 тан-
кових і самохідно-артилерійських полків (далі 
– тп, сап) [12, с.88–89]. 

Командувач 2-м Українським фронтом 
планував ввести в прорив рухомі війська фро-
нту (6-а ТА і 18-й ТК після оволодіння стріле-
цькими з’єднаннями рубежу по р. Бахлуй. 6-а 
ТА отримала завдання розвивати наступ у на-
прямку Васлуй – Бирлад, а 18-й ТК – до пере-
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прав на р. Прут на ділянці Котумори – Леово. 
Забезпечення правого флангу ударного угру-
повання покладалося на 7-му гв. А і кінно-
механізовану групу (далі – КМГ) (5-й гв. КК і 
23-й ТК) під командуванням генерал-майора 
С.І. Горшкова. КМГ заплановано ввести в 
прорив у смузі 7-ї гв. А для розвинення насту-
пу на Роман і далі вздовж правого берега р. 
Серет [4, с.444; 13, схема 27]. 

Головний удар вибрано по найбільш вра-
зливому місці в обороні противника – між Ти-
ргу-Фрумоським і Ясським укріпленими ра-
йонами. На цьому напрямку оборонялися 
менш боєздатні війська противника. Обраний 
напрямок забезпечував розвинення наступу 
вздовж проміжних рубежів, між річками Прут 
і Сирет, що сприяло найкоротшим шляхом 
вийти у тил головного угруповання против-
ника [5, с.287]. 

Згідно рішення командувача 3-м Україн-
ським фронтом 7-й і 4-й гв. МК передбачалося 
ввести у прорив після подолання головної 
смуги оборони противника загальновійсько-
вими з’єднаннями. 7-й МК був оперативно 
підпорядкований командувачу 37-ї А і при-
значався для розвинення успіху армії у на-
прямку Леово. 4-й гв. МК знаходився у розпо-
рядженні командувача фронтом. Корпус 
отримав завдання зранку другого дня операції 
війти у прорив у смузі 46-ї А і завдати удар у 
напрямку Тарутино. Після оволодіння Тару-
тино бути готовими до розвитку успіху, зале-
жно від обстановки, або у смузі 37-ї А на Ху-
ши, або у смузі 46-ї А для сприяння їй в ото-
ченні і ліквідації 3-ї румунської армії [4, 
с.446–447; 13, схема 27]. 

Використання танків безпосередньої під-
тримки піхоти (далі – БПП) схвалено викори-
стовувати масовано на головних напрямках, 
що забезпечувало щільність 14–17 танків на 
1 км фронту. В 2-му Українському фронті та-
нки БПП централізовано підпорядковувалися 
командирам дивізій. Командири дивізій не 
мали права залишити у своєму резерві жодно-
го танка. Це дозволило досягти щільностей 
під час атаки окремих опорних пунктів до 30–
40 бойових машин, що забезпечило завдаван-
ня масованих ударів по противнику на вирі-
шальних ділянках. У розпорядження груп та-
нків БПП призначалися 27-а танкова бригада 
(далі – тбр), 6-а самохідно-артилерійська бри-
гада (далі – сабр), 25 тп, 637 і 1458 сап. Зага-
лом у цих з’єднаннях і частинах було 263 тан-
ки і САУ. В 3-му Українському фронті до 
груп танків БПП долучалися – 96-а отбр, 5-й 

гв. і 52-й тп, 396, 864, 336, 1201,1202 і 1891-й 
сап. Всього у складі цих з’єднань і частин бу-
ло 246 танків і САУ [4, с.445–447; 5, с.290]. 

16 серпня командувачі 3-м і 2-м Україн-
ськими фронтами отримали директиви Ставки 
ВГК за №220178 і №220179 відповідно, на 
проведення перегрупування військ [10, с.127]. 
Великомасштабне перегрупування військ 
проводилося в обмежені терміни і приховано. 
Артилерія і танки 2-го Українського фронту 
виводилися в нові райони протягом двох 
останніх ночей і зайняли свої вихідні позиції в 
ніч на 20 серпня [4, с.466–467]. 

З метою дезорганізації ворога відносно 
напрямку головного удару 2-м Українським 
фронтом, артилерія з’єднань, що були розта-
шовані західніше р. Серет, розпочала методи-
чно руйнувати довгочасні споруди противни-
ка, справляючи враження підготовки наступу 
на цьому напрямку [14, с.123]. Тільки за пів-
тори доби до наступу радянських військ німе-
цьке командування в цілому правильно ви-
значило напрямок ударів 2-го і 3-го Українсь-
ких фронтів. Але помилково вважало, що удар 
з Кицканського плацдарму 3-м Українським 
фронтом буде допоміжним, а головний удар 
завдасть з району південно-східніше Дубоссар 
у загальному напрямку на Кишинів [14, 
с.127]. 

Наступ військ 2-го і 3-го Українських 
фронтів розпочався вранці 20 серпня (див. 
рис. 1) після потужної артилерійської і авіа-
ційної підготовки, які виявилися надзвичайно 
ефективними. Вогнева система противника 
була подавлена. Ворог зазнав великих втрат у 
живій силі і бойовій техніці, особливо в голо-
вній смузі. Управління військами в ланці ба-
тальйон – полк – дивізія ворогом було втраче-
но. Цю сприятливу обстановку використали 
війська ударних угруповань фронтів для роз-
витку високих темпів наступу і прориву так-
тичної оборони противника в найкоротші те-
рміни. Найбільший успіх був досягнутий на 
напрямку головного удару 2-м Українським 
фронтом. Стрілецькі з’єднання 27-ї А за під-
тримки вогню артилерії у взаємодії з танками 
і САУ швидко прорвавши головну смугу обо-
рони, передовими частинами форсували р. 
Бахлуй, а також захопили уцілілі мости і об-
лаштовані броди. Успішні дії з’єднань загаль-
новійськових армій створили сприятливі умо-
ви для введення в бій ешелонів, що сприяло 
розвитку успіху фронту [1, с.219]. Використо-
вуючи успіх першого ешелону командувач 
військами фронту ввів у бій 6-у ТА (506 тан-
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ків і САУ). Це був єдиний випадок, коли тан-
кова армія була успішно введена в прорив уже 
всередині першого дня наступу [11, с.647]. 
Для забезпечення вводу в бій танкової армії 
інженерні частини 27-ї А проклали до р. Бах-
луй чотири маршрути [15, с.266]. Введення в 
прорив армії забезпечувалося послідовним зо-
середженням вогню чотирьох гарматних ар-

тилерійських бригад (далі – габр), а також ар-
тилерією стрілецьких дивізій, що діяли у смузі 
6-ї ТА. І до кінця першого дня операції части-
ни 6-ї ТА підійшли до третього оборонного 
рубежу противника, що розташовувався по 
гірському хребту Маре, де зустріли значний 
спротив піхоти і танків противника [4, с.473; 
7, с.515–516; 14, с.129–130]. 

 

 
 

Рис. 1. Яссько-Кишинівська наступальна операція. Звільнення Румунії і Болгарії. 20 серпня – 25 жовтня 1944 р. 
 

Вранці 21 серпня в бій були введені 18-й 
ТК (250 танків) і 23-й ТК (190 танків). Проти-
вник контратаками, особливо силами 1-ї тан-
кової дивізії (далі – тд) і 10-ї моторизованої 
дивізії (далі – мд), неодноразово намагався за-
тримати наступ фронту на проміжних і тило-
вих рубежах, але безуспішно. Потужними 
ударами 6-а ТА, 18-й і 23-й ТК відкинули во-
рожі з’єднання на південь та за два дні бойо-
вих дій у взаємодії із з’єднаннями загально-
військових армій завдали важкої поразки про-
тивнику і просунулися до 40 км [1, с.219–220]. 

На 3-й Український фронт за 50 хв. до за-
кінчення артилерійської підготовки було здій-
снено 15-хвилинне обманне перенесення вог-
ню в глибину оборони противника, одночасно 
піхота, що знаходилася в першій траншеї, від-

крила сильний рушнично-кулеметний вогонь і 
з криками “Ура” стала піднімати вверх завча-
сно підготовлені чучела піхотинців. Німці по-
вилазили із укриттів і приготувалися до від-
биття атаки. В цей час артилерія фронту здій-
снила декілька вогневих налетів по передньо-
му краю. Оманні дії вдалися. Противник поніс 
значні втрати [16, с.45–46]. 

Успішно розвиваючи наступ 3-й Україн-
ський фронт, у смузі якого 21 серпня були 
введені в бій, як це й передбачалося планом, 
рухомі з’єднання 7-й МК (203 танки) і 4-й 
гв. МК (237 танків). Розвиваючи успіх загаль-
новійськових з’єднань, 4-й гв. МК до кінця 
дня вийшов у район Тарутина, просунувшись 
у глибину на 50–55 км. 7-й МК, який брав 
участь у розгромі резервів противника, прой-
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шов на 30 км, що фактично відсікли 6-у німе-
цьку від 3-ї румунської армій [3, с.430; 16, 
с.41–42]. 

Підтримуючи сухопутні війська 5-а ПА 
завдавала ударів по військах противника, 
знищуючи мости і переправи на шляхах від-
ходу, вела повітряні бої. Штурмова авіація 
протягом всього дня групами під прикриттям 
винищувачів завдавала бомбоштурмові удари 
по колонах противника, що відходили доро-
гою Тиргу-Фрумос – Роман, знищувала пере-
прави через річку Серет і скупчення автома-
шин на переправах у районі Могоетити – Ми-
клаушапи – Ротунда – Сарна, подавляла во-
гонь ворожих батарей на позиціях, а також ре-
зерви, що висувалися з району Васлуя [17, 
с.177–178]. 

Отже, до кінця другого дня операції війсь-
ка обох Українських фронтів прорвали оборо-
ну противника на всю тактичну глибину, роз-
громили найближчі оперативні резерви і ство-
рили вигідні умови для оточення головних сил 
групи армій “Південна Україна” і для розвитку 
наступу в оперативну глибину. Ввечері 21 сер-
пня Ставка ВГК наказала фронтам якнайшви-
дше вийти в район Хуши, щоб завершити ото-
чення угруповання противника і відкрити до-
рогу до основних економічних і політичних 
центрів Румунії [10, с.129; 18, с.134]. 

Ввечері 22 серпня німецькі війська розпо-
чали відхід, але, як згадував генерал Фріснер, 
було вже надто пізно. Виконуючи вимоги 
Ставки ВГК війська 6-ї ТА швидко і рішуче 
переслідували розбиті німецькі з’єднання і до 
кінця дня оволоділи м. Васлуй. Одночасно для 
підвищення темпів наступу загальновійсько-
вих армій у стрілецьких дивізіях були створе-
ні рухомі загони із танкових і самохідно-
артилерійських частин, посилених артилерією 
і саперами. 18-й ТК, розвиваючи наступ, з бо-
ями просунувся за день на 50 км і підійшов до 
м. Хуши [4, с.477]. 

Основні сили ударного угруповання 3-го 
Українського фронту, включаючи мехкорпу-
си, наступали назустріч військам 2-го Україн-
ського фронту в райони Леово – Мінжир – 
Карпиняни з метою оточення військ против-
ника в районі Ясси – Кишинів і не допустити 
прориву угруповання військ противника на 
захід і південний захід. 5-а мотострілецька 
бригада (далі – мсбр), 53-й мотоциклетний 
полк (далі – мцп) із 4-й гв. МК отримали за-
вдання вийти до гирла р. Когильник і не допу-
стити відходу 3-ї румунської А у західному 
напрямку [3, с.431]. 

Командувач 2-м Українським фронтом 
наказав 6-й ТА частиною сил завдати удар у 
напрямку р. Прут і замкнути кільце оточення 
навколо головних сил 6-ї А противника. З цим 
завданням успішно справилися 9-а мбр 5-го 
МК і 64-й мцп. Їх вихід у район Хуши по-
сприяв 18-му ТК швидше здолати противника 
і вийти на підступи до міста. Спільними зу-
силлями 24 серпня м. Хуши було звільнено 
від німецьких військ [11, с.649]. 

Одночасно з оточенням німців у районі 
Кишинева, здійснювався маневр на оточення 
3-ї А румунів у районі Аккермана. З цією ме-
тою 5-а мсбр із засобами підсилення завдала 
удар у напрямку гирла р. Когильник, охвати-
вши з північного заходу лівий фланг ворога і 
зайнявши в районі Татарбунари оборону фро-
нтом на схід, відрізала шляхи відходу на захід 
[3, с.432]. 

Головні сили загальновійськових армій 
ущільнили внутрішній фронт оточення, ство-
рений рухомими частинами, і стиснули про-
тивника на площі, що прострілювалася арти-
лерійським і мінометним вогнем. Дивізії про-
тивника опинилася в котлі. 

Успішні дії радянських військ вплинули і 
на обстановку в Румунії. 23 серпня уряд Ан-
тонеску був повалений [7, с.518]. 

Таким чином війська групи армій “Пів-
денна Україна” опинилася роздільно оточе-
ними у двох районах, що знаходилися на від-
стані один від одного приблизно в 150 км, що 
не дозволяло німецькому командуванню здій-
снити взаємодію між ними. В результаті смі-
ливих і рішучих дій військ обох Українських 
фронтів і цілеспрямованого застосування тан-
кових військ у кільці оточення опинилося 18 
дивізій противника [3, с.432; 19, с.197]. 

24 серпня розпочалася ліквідація оточено-
го угруповання німецької 6-ї А. Німці намага-
лися вийти з оточення завдаючи потужних 
ударів по військах 18-го ТК, 7-ї і 4-ї гв. МК. 
Але ці спроби були марними. 

Радянські війська, що діяли на зовніш-
ньому фронті, продовжували стрімкий наступ. 
До 25 серпня з’єднання 6-ї ТА просунулися на 
170–180 км, коли середньодобовий темп на-
ступу становить 40–45 км. У результаті стрім-
кого переслідування противник не встигав 
здійснити перегрупування військ і підтягнути 
з глибини оперативні резерви, які могли б за-
вадити наступу радянських військ. Щоб зупи-
нити війська 2-го Українського фронту на під-
ступах перед Фокшанами завчасно було по-
будовано оборонний рубіж з багатьма надов-
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бами, дзотами, протитанковими ровами і вла-
штовано інженерні загородження. Але і цей 
рубіж не допоміг німцям. Його розрізненні 
частини, що відходили, буквально зміталися 
під стрімким, потужним натиском танкістів 5-
го гв. ТК 6-ї ТА. Майстерно проведена опера-
ція з ліквідації фокшанського гарнізону одно-
часним потужним ударом з декількох напрям-
ків, завершилася 27 серпня оволодінням міста 
Бузеу військами 6-ї ТА [11, с.650–651]. 

Стрімко розвивали наступ війська 3-го 
Українського фронту, що діяли на зовнішньо-
му фронті. 26 серпня 5-а мсбр спільно з 53-м 
мцп звільнила місто і фортецю Ізмаїл. Війська 
46-ї А у взаємодії з десантними частинами 
Чорноморського флоту і Дунайської військо-
вої флотилії оволоділи м. Констанца і портами 
Суліма і Тульча [4, с.483; 13, схема 28]. 

29 серпня війська обох Українських фро-
нтів завершили ліквідацію оточеного угрупо-
вання противника і вийшли на лінію східніше 
Брецку – Плоєшть – Бухарест – Констанца. 

Отже, війська 2-го і 3-го Українських 
фронтів успішно провели Яссько-Кишинів-
ську стратегічну наступальну операцію. В хо-
ді операції радянські війська за короткий тер-
мін повністю розгромили групу армій “Пів-
денна Україна”, знищили 22 німецькі дивізії, 
розгромили майже всі румунські дивізії, що 
знаходилися на фронті. У полон було взято 
208,6 тис. солдатів і офіцерів, виведено зі 
строю і захоплено понад 3,5 тис. гармат, 830 
танків і штурмових гармат, 338 літаків, 33 тис. 
автомашин. Така рішуча поразка противника 
привела до краху німецьку оборону на пів-
денному крилі радянсько-німецького фронту, 
що повністю змінило воєнно-політичну об-
становку на Балканах. Румунія вийшла із вій-

ни на боці Німеччини і оголосила їй війну. 
Втрати радянських військ склали: безповоро-
тні – 13,2 тис. і санітарні – 54 тис. осіб, 75 тан-
ків і САУ, 108 гармат і мінометів, 111 бойових 
літаків [11, с.651–652]. 

Розгром німецьких військ у районі Ясс і 
Кишинева різко змінив всю стратегічну об-
становку на південному крилі радянського 
фронту і дозволив розпочати охоплення всьо-
го південного стратегічного флангу німецьких 
військ. 

Високі темпи наступу танкових військ 2-
го і 3-го Українських фронтів забезпечувалися 
масованим їх застосуванням і тим, що вони 
вводилися у прорив після того, як загально-
військові армії долали всю тактичну глибину 
оборони противника. Завдячуючи цьому ру-
хомі війська не витрачали свої сили і засоби 
на долання тактичної зони оборони противни-
ка і вийшовши в його оперативну глибину, 
зберігали ударну силу для вирішення основ-
них завдань у швидкому темпі. 

Виділення основних рухомих військ для 
дій на зовнішньому фронті, зумовлювало те, 
що одночасно з завершенням оточення військ, 
сприяло їм не створювати стабільного зовні-
шнього фронту, а стрімко продовжувати на-
ступ з метою розвитку наступу в глиб Румунії. 
В результаті чого до моменту оточення німе-
цького угруповання зовнішній фронт був від-
сунутий на 80–100 км від внутрішнього, що не 
дало можливості противнику організувати 
взаємодію його оточеного угруповання військ, 
з військами, що діяли на зовнішньому фронті. 

Танкові війська в цій наступальній опера-
ції відіграли вирішальну роль при оточенні 
противника і особливо під час його пересліду-
вання. 
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Минуло двадцять п’ять років як заверши-
лася війна в Афганістані за участю вояків 
Збройних Сил колишнього СРСР. Війна яка 
певною мірою до цих пір залишається незро-
зумілою, загадковою та таємничою. Участь у 
бойових діях Прикордонних військ Комітету 
державної безпеки (далі – ПВ КДБ) СРСР 
тривалий час замовчувалися, так як офіційно 
прикордонники бойові дії на території Афга-
ністану не вели. Офіцери, прапорщики, солда-
ти які загинули в Республіці Афганістан (далі 
– РА) офіційно рахувались загиблими при 
охороні та захисту державного кордону. В той 
же час прикордонні війська відіграли у війні в 
Афганістані надзвичайну та дуже важливу 
роль. 

Участь Прикордонних військ КДБ СРСР в 

афганській війні є особливою сторінкою в їх 
історії. Саме Прикордонні війська прикрили 
підступи до кордонів колишнього СРСР, за-
безпечили захист та безпеку прикордоння. 
Сформовані в Прикордонних військах десан-
тно-штурмові, мотоманеврені та маневрені 
групи показали надзвичайну ефективність при 
ведені бойових дій. За роки війни в Афганіс-
тані прикордонники масово проявили героїзм, 
мужність і патріотизм. Серед прикордонників 
не було жодного військовослужбовця який би 
пропав без вісті, а тим паче не було жодного 
прикордонника який би перейшов на сторону 
ворога (моджахедів), не було залишено на 
чужій землі жодного трупу. Прикордонники 
останніми покидали гарячу афганську землю 
[17, с.485]. 
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Про участь Прикордонних військ КДБ 
СРСР у бойових діях на території Афганіста-
ну написано дуже мало наукових робіт, прак-
тично відсутні архівні матеріали. Після виво-
ду прикордонників з Афганістану, начальник 
ПВ КДБ СРСР генерал армії В.О. Матросов 
віддав наказ про знищення всіх архівних ма-
теріалів які відносяться до цього періоду [1, 
с.89]. Мало відомостей про діяльність спеціа-
льних підрозділів ПВ КДБ СРСР містять спо-
гади і мемуари. У висвітлені цього питання 
допомогли роботи Ю.А. Нешумова, В.І. Носа-
това, Г.Ф. Кривошеєва, В.І. Боярського в яких 
фрагментарно, в контексті інших важливих 
проблем описуються бойові дії спеціальних 
підрозділів ПВ КДБ СРСР в РА [1, с.76; 8, 
с.167; 9, с.90; 10, с.159; 11, с.25]. Важливі ві-
домості про результати виконання прикордон-
никами поставлених завдань, понесені втрати 
містяться в фундаментальному статистичному 
дослідженні «Гриф секретности снят: Потери 
Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых 
действиях и военных конфликтах» за загаль-
ною редакцією Г. Кривошеєва [3, с.206]. 

Важливим джерелом для дослідження є 
мемуари. Так, генерал-полковник І.П. Вертел-
ко (1-й заступник начальника ПВ КДБ СРСР) 
достатньо детально та документально описує 
бойові дії спеціальних підрозділів ПВ КДБ 
СРСР в Республіці Афганістан [2, с.94]. Фра-
гментарне висвітлення участі прикордонників 
у бойових діях в Афганістані міститься в ме-
муарах Б.В. Громова [4, с.89]. Окремі прикла-
ди бойових дій прикордонників в Афганістані 
наводять у своїх спогадах В. Монастирьов, 
В. Сисоєв, Б. Грибанов, І. Ярков [12, с.77; 13, 
с.92; 14, с.155]. Детально описує дії спеціаль-
них підрозділів Прикордонних військ у зоні 
відповідальності Тахта-Базарського прикор-
донного загону М.П. Троян [16, с.156–180]. В 
той же час необхідно відмітити, що мемуари 
та спогади ветеранів не завжди відзначаються 
хронологічною точністю, та глибоким аналі-
зом подій які висвітлюються, хоча в цілому 
вони залишаються цінним історичним джере-
лом [15, с.120–135]. 

Так, в одних джерелах загальні втрати ПВ 
КДБ СРСР в афганській війні зазначено 518 
осіб, а в інших 538. Відмічається деяке розхо-
дження і в результатах бойових дій, а саме в 
кількості проведених бойових операцій, зни-
щених бойовиків, кількості знищеної та захо-
пленої зброї, боєприпасів, транспортних засо-
бів. Разом з тим, відомості які містяться в 
джерелах в цілому дають можливість висвіт-

лити як хронологію, так і результати бойових 
дій прикордонників у зазначеній військовій 
компанії [3, с.56–63; 5, с.120–123; 6, с.34–42; 
7, с.101–109]. 

Мета даної статті полягає в аналізі та роз-
криті діяльності спеціальних підрозділів При-
кордонних військ КДБ СРСР по забезпеченню 
безпеки державного кордону СРСР у період 
військової кампанії 1979–1989 років. 

У період з грудня 1979 до 15 лютого 1989 
рр. у бойових діях на території Афганістану 
взяли участь понад 62 тис. прикордонників. 
386 офіцерів ПВ КДБ СРСР були радниками 
при керівництві прикордонних бригад РА. 

Загальні втрати ПВ КДБ СРСР в афгансь-
кій війні склали 518 осіб (усього загинуло вій-
ськовослужбовців КДБ СРСР – 598 осіб), з 
яких 83 офіцери. Санітарні втрати – 2540 осіб, 
у тому числі – 393 офіцери. Поранення та ко-
нтузії отримали близько 12500 прикордонни-
ків [3, с.156; 5, с.90; 6, с.62; 17, с.1109]. 

Орденами та медалями було нагороджено 
близько 22 тис. прикордонників, з них: орде-
ном Леніна – 19; орденом Червоного прапора 
– 298; орденом Жовтневої революції – 2; 
звання Героя Радянського Союзу присвоєно 8 
прикордонникам – полковнику Г.І. Бояринову 
(посмертно), підполковникам В.І. Ухабову 
(посмертно), Ф.С. Шагалєєву, майорам А.П. 
Богданову (посмертно), І.П. Барсукову, капі-
танам М.М. Лукашову, В.Ф. Попкову, стар-
шині В.Д. Капшуку [17, с.457]. 

Участь Прикордонних військ КДБ СРСР 
умовно поділяється на чотири періоди впро-
довж яких прикордонники забезпечували 
охорону та захист радянсько-афганського ко-
рдону, безпеку жителів прикордоння та вели 
активні бойові діями з формуваннями моджа-
хедів, які діяли в зоні їх відповідальності. 

Перший період (початок 1980 – січень 
1982 рр.) – прийнято рішення про введення на 
територію РА перших прикордонних підроз-
ділів. Прикордонники забезпечували ввід Об-
меженого контингенту радянських військ в 
Афганістан окремими рейдовими діями. Були 
створені угруповання спеціальних підрозділів 
ПВ КДБ СРСР. Прикордонники по всьому ра-
дянсько-афганському кордону очистили від 
душманів і взяли під охорону північні райони 
Афганістану на глибину 10–15 км, допомогли 
закріпитись органам місцевої влади та забез-
печили безпеку південних кордонів СРСР. 
Особливістю цього періоду є також те, що за-
безпечення безпеки кордону, захист місцевих 
жителів, а також бойові дії безпосередньо на 
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території Афганістану здійснювалися поза-
штатними підрозділами Середньо-Азійського 
та Східного прикордонних округів ПВ КДБ 
СРСР. Такі підрозділи формувалися за раху-
нок сил і засобів прикордонних загонів, які 
називалися зведеними бойовими загонами 
(далі – ЗБЗ). Штатна чисельність таких загонів 
складала 70–80 прикордонників, які зазвичай 
діяли на бронетехніці та мали на озброєнні 
120-мм або 82-мм міномети, СПГ-9 та стріле-
цьку зброю. 

Кожний ЗБЗ мав зону відповідальності з 
конкретним завданням не допустити в ній 
провокацій на державному кордоні та захис-
тити місцевих жителів від безчинств душма-
нів. Завдання виконувалися шляхом вистав-
лення засад на шляхах міграції формувань 
моджахедів, організації рейдів, оборони клю-
чових районів на підступах до населених пун-
ктів. У короткі терміни прикордонні підрозді-
ли за активної підтримки авіації зуміли очис-
тити свої зони відповідальності від формувань 
душманів, забезпечити безпеку кордону і за-
хистити місцеве населення. Своїми діями 
прикордонники зуміли заслужити повагу у 
жителів афганського прикордоння, що дозво-
лило органам прикордонної розвідки в короткі 
терміни створити і налагодити достатньо доб-
рі оперативні позиції. Це в подальшому до-
зволило як попереджати, так і випереджати дії 
противника, уникнути великих втрат. 

Показовими для цього періоду є низка 
операцій які були проведені прикордонника-
ми. В лютому – березні 1980 року проведена 
перша масштабна операція «Гори-80» по 
очищенню від озброєних душманів смуги в 
північній провінції Бадахшан. Керував опера-
цією начальник штабу Середньо-Азійського 
прикордонного округу полковник В.М. Хари-
чев. Підрозділи 66-го Хорогського, 117-го 
Московського та 48-го Пянджського прикор-
донних загонів на 30-ти БТР і БМП, під при-
криттям 11 вертольотів МІ-8, переправились 
через річку Пяндж та провели зачистку ряду 
районів і ліквідацію бойових груп польового 
командира А. Вахоба. Смуга місцевості гли-
биною до 10 км та протяжністю понад 150 км 
була очищена від душманів, захоплено багато 
одиниць зброї. Після завершення операції в 
ключових населених пунктах були виставлені 
гарнізони Прикордонних військ. Крім цього 
впродовж 1980 року ПВ КДБ СРСР було про-
ведено серію операцій «Весна-80», «Літо-80», 
«Осінь-80». Усього за 1980–1981 роки спеціа-
льними підрозділами ПВ на території РА було 

проведено десятки планових і окремих опера-
цій, сотні бойових рейдів і засад. Це дозволи-
ло стабілізувати обстановку і забезпечити 
безпеку кордонів. 

На початку 1981 р. у Москві, при штабі 
Прикордонних військ було сформовано опе-
ративну групу Головного управління ПВ КДБ 
СРСР, а в Середньо-Азійському прикордон-
ному окрузі – оперативну групу в Пянджі. Та-
ким чином, на кінець 1981 року було сформо-
вано угруповання прикордонних військ і сис-
тема управління спеціальними підрозділами, 
які діяли на території Афганістану. По сутті 
це угруповання і було своєрідним поясом без-
пеки, що забезпечувало охорону та захист 
південних кордонів СРСР. Прикордонниками 
було ліквідовано загрозу захоплення зброй-
ними формуваннями моджахедів районів, що 
безпосередньо прилягали до радянсько-афган-
ських кордонів. Було розгромлено практично 
всі великі збройні формування моджахедів, 
що спонукало їх відійти від кордону в глиб 
Афганістану. Чисельність угруповання спеці-
альних підрозділів ПВ була близько 2500 сол-
датів і офіцерів з урахуванням мобільних ре-
зервів і авіації, які діяли з території СРСР. 

Другий період (січень 1982 – літо 1986 рр.) 
– характеризується вдосконаленням організа-
ційної структури спеціальних підрозділів 
Прикордонних військ, проведенням повнома-
сштабних операцій, розширенням їх зон від-
повідальності, а також значною мірою стабілі-
зації обстановки в північних провінціях РА. 

У кінці 1981 року було прийнято рішення 
про введення штатних підрозділів ПВ у півні-
чні провінції Афганістану. Прикордонникам 
було відведено смугу відповідальності. Зона 
відповідальності протягнулась по фронту по-
над 2300 км, а в глибину – на 100–150 км, що 
отримала умовну назву «зеленка». Ця зона 
включала усі провінційні центри півночі Аф-
ганістану, основну рокадну дорогу вздовж ко-
рдону та високогірні райони Бадахшана і Та-
хара. 

У цей період було значно збільшено угру-
повання спеціальних підрозділів Прикордон-
них військ. Середньо-Азійський прикордон-
ний округ отримав сім однотипних мотомане-
врених груп (далі – ММГ). 8 січня 1982 р. у 
результаті серії операцій «Долина-88» в півні-
чні провінції РА були введені штатні прикор-
донні підрозділи – мотоманеврені групи. Без-
посереднє керівництво спецпідрозділами здій-
снювали сформовані для цього польові опера-
тивні групи, які очолювали заступники нача-
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льників прикордонних загонів. У цей же пері-
од вперше в Прикордонних військах було 
сформовано дві десантно-штурмові маневрені 
групи (далі – ДШМГ). Пізніше, практично в 
кожному прикордонному загоні були сформо-
вані аналогічні десантно-штурмові маневрені 
групи, які дислокувалися в прикордонних за-
гонах але діяли по всій зоні відповідальності 
прикордонних військ. Завданням ММГ, МГ, 
ДШМГ було ліквідація організованого банди-
тизму в зонах відповідальності, знищення баз 
і складів зброї моджахедів.  

Після сформування окремого авіаполку в 
м. Мари та окремої авіаескадрилії в м. Ду-
шанбе значно зросли маневрені можливості 
спецпідрозділів ПВ КДБ СРСР. На початок 
1982 року Середньо-Азійський прикордонний 
округ мав у своєму складі 40 вертольотів, а пі-
сля переформування в 1984 р. Душанбинської 
авіаескадрилії в авіаційний полк в окрузі на-
раховувалося 62 вертольота та 6 літаків. 

У липні 1986 року угруповання спецпід-
розділів ПВ включало 28 мотоманеврених 
груп. 20 прикордонних застав розміщувались 
в 55-ти гарнізонах на території Афганістану. В 
бойових діях брали участь 151 БМП, 248 БТР, 
більше 200 мінометів, а також інша техніка та 
озброєння. Загальна чисельність угруповання 
прикордонників складало близько 7500 осіб. 

З лютого 1982 року розпочалась планова 
зачистка в смузі відповідальності ПВ КДБ 
СРСР. Протягом 1982–1986 років спецпідроз-
діли ПВ провели понад 800 операцій як само-
стійно, так і у взаємодії з частинами 40-ї армії 
та афганських збройних сил. Особливо актив-
но бойові дії велися в гірських районах де ба-
зувалися або переховувалися душмани. По 
сутті в гірських районах бойові дії велися по-
стійно. Так, перша операція була проведена в 
провінції Кундуз, у квітні 1982 року було виз-
волено м. Ташкурган (провінція Саманган), 
ліквідовано бази та місця базувань душманів в 
м. Андхой (Балхська провінція), м. Талукан 
(провінція Тахор) [1, с.54; 4, с.102–105; 17, 
с.568–570, 601–603]. 

Показовою є операція по звільненню 
м. Ташкурган, яке захищало 16 бойових заго-
нів моджахедів. До операції були залучені: 6 
ММГ на 51-му БМП і БТР, ДШМГ Східного 
прикордонного округу, 8 вертольотів, мото-
стрілецький батальйон, артилерійський диві-
зіон і батарея «Град» 201-ї мотострілецької 
дивізії. В операції брали участь 10 піхотних 
батальйонів 18-ї та 20-ї афганських дивізій. 
Керівництво операцією здійснював генерал-

майор Г.О. Згерський. 
Відповідно до плану операції, афганські 

пошукові групи діяли з двох напрямів. Вогне-
ву підтримку їм надавали спецпідрозділи ПВ 
на бронетехніці. Послідовно звужувався пе-
риметр блокування. Прикордонники спільно з 
силами безпеки РА виявляли бойовиків та їх 
поплічників, склади зі зброєю та боєприпаса-
ми, схрони і тайники. Опорні пункти душма-
нів подавлялися вогнем артилерії, авіація за-
вдавала ракетно-бомбові удари. З метою не-
допущення прориву моджахедів із району 
операції широко застосовувалися засадні дії та 
блокування. 

Ще однією показовою операцією є роз-
гром угруповання моджахедів у м. Андхой 
(Балхська провінція). Загальне керівництво 
операцією здійснював генерал-майор 
Г.О. Згерський, допомогали йому полковники 
І.М. Коробейников і В.М. Смірнов. Моджахе-
ди в м. Андхой створили надзвичайно потуж-
ний оборонний вузол який було оснащено 
броньованими підземними спорудами підходи 
до яких було заміновано керованими фугаса-
ми. Під час проведення операції з ліквідації 
угруповання душманів, прикордонники впе-
рше використали саперні групи, які під час за-
чищення кварталів блокували та підривали 
доти та інші підземні споруди душманів. 

До кінця 1983 року поставлене завдання 
було виконано. В смузі відповідальності при-
кордонних військ організовані формування 
моджахедів були розгромлені, душманам до-
велося відійти в гори, або за межі відповіда-
льності прикордонників. Частина з них пере-
дислокувалася на території Ірану та Пакиста-
ну. Завершився період масштабних бойових 
дій, контролю моджахедами значної кількості 
населених пунктів у північних провінціях Аф-
ганістану, але не завершилися бойові дії при-
кордонних підрозділів. Душмани продовжили 
напади на різні об’єкти в зоні відповідальності 
прикордонників, обстріли прикордонних під-
розділів. Формування моджахедів розпочали 
масштабне мінування доріг, рокадних шляхів, 
активно розпочали використовувати засадні 
дії, але повернути стратегічну ініціативу і ко-
нтроль над північними провінціями їм не вда-
лось. Велика заслуга в цьому прикордонної 
розвідки, яка завдяки своїм оперативним по-
зиціям дуже часто забезпечувала випереджу-
вальні дії, що дозволяли завчасно наносити 
душманам випереджувальні удари.  

Третій період (осінь 1986 – весна 1988 рр.) 
– період так званого національного прими-
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рення. Прикордонники у цей період практич-
но не планували і не проводили великомасш-
табних операцій. Операції, які проводили 
прикордонники, здійснювалися тільки з до-
зволу Москви. У зв’язку з цим, обстановка в 
зоні відповідальності ПВ КДБ СРСР значно 
ускладнилася. Душмани, які отримали мож-
ливість вільного пересування, розпочали від-
новлювати свої бази, поповнювати втрати за 
рахунок перекидання збройних бойових груп 
із Пакистану та Ірану. Ці дії призвели до зриву 
плану так званого національного примирення. 
Ахмад Шах Масуд зумів об’єднати значну кі-
лькість збройних формувань моджахедів і 
провести декілька успішних операцій та про-
вокацій на кордоні. В зоні відповідальності 
спецпідрозділів ПВ діяло близько 40 тис. 
озброєних моджахедів. 

У березні 1987 року душмани реактивни-
ми системами обстріляли радянське місто 
Пяндж та вчинили збройних напад на прикор-
донників 117-го Московського прикордонно-
го загону. В результаті цих нападів загинули 
прикордонники та мирні жителі. Для забезпе-
чення безпеки жителів прикордоння та попе-
редження нападів збройних формувань мо-
джахедів, спецпідрозділи ПВ прикрили з те-
риторії Афганістану радянські міста та насе-
лені пункти: Кушка, Термез, Московський, 
Хорог, Пяндж та ін.  

Для очищення прикордонної з СРСР зони 
від найбільш активних формувань моджахе-
дів, спецпідрозділами ПВ у 1987–1988 роках 
було проведено ряд повномасштабних опера-
цій. Завдяки таким діям 22 жовтня 1987 року 
були зірвані плани імамсахібського угрупо-
вання душманів щодо повторного обстрілу 
прикордонного містечка Пяндж. 

Прикордонні підрозділи в основному зав-
часно завдавали випереджувальні удари на 
спроби окремих формувань моджахедів здій-
снити активні бойові вилазки, здійснити об-
стріл місць дислокації прикордонників або 
створити зони мінування на шляхах руху. У 
цей період ще більшу роль відігравала прико-
рдонна розвідка. Завдячуючи їй прикордон-
ники були добре обізнані про плани душманів 
і вкрай рідко попадали в засідки або рейдові 
дії противника. 

За час третього періоду бойових дій у Ре-
спубліці Афганістан спецпідрозділами ПВ 
КДБ СРСР було проведено 50 повномасштаб-
них операцій, понад 2500 рейдів, здійснено 
близько 1400 маршів, виставлено біля 4000 
засад.  

Четвертий період (осінь 1986 – весна 
1988 рр.) – період підготовки до виводу на те-
риторію СРСР радянських військ і сам вивід. 
Прикордонники отримали завдання забезпе-
чити вивід 40-ї армії та вивести свої підрозді-
ли з подальшим забезпеченням захисту та 
охорони державного кордону в умовах безпо-
середнього виходу значної кількості форму-
вань моджахедів на лінію державного кордо-
ну. У період з 15 травня 1988 р. до 15 лютого 
1989 р. спецпідрозділи ПВ КДБ СРСР прове-
ли ряд повномасштабних операцій по забез-
печенню виводу із РА частин 40-ї армії. Вису-
вання армійських колон в зоні відповідально-
сті ПВ здійснювалося за 2-м маршрутом з 
пропуском їх на кордоні в Кушці та Термезі. 
Спеціальні підрозділи ПВ виводилися із Аф-
ганістану в останню чергу – з 5 до 15 лютого 
1989 року. 

В кінці 1988 року ПВ мали найбільше за 
весь час перебування в РА універсальне угру-
повання, яке мало значні оперативні та бойові 
можливості. Загальна чисельність угрупован-
ня спеціальних підрозділів ПВ складало понад 
11 тис. прикордонників. Угруповання спец-
підрозділів ПВ розміщувалися в 66-ти гарні-
зонах на території РА, які підтримувалися 
значними силами ДШМГ та авіації з радянсь-
кої території. Тільки з вересня 1988 до січня 
1989 рр. авіація ПВ здійснила більше 1900 бо-
йових вильотів. 

Забезпечення виводу 40-ї армії прикор-
донниками було успішно виконано. Після ви-
ходу 40-ї армії, на території РА ще залишало-
ся угруповання прикордонних військ чисель-
ністю близько 10 тис. осіб. Офіційно, остан-
ньою о 16.39 (за іншими даними о 16.25) пе-
ретнула державний кордон 5-а мотоманеврена 
група Тахта-Базарського прикордонного заго-
ну. Угруповання 40-ї армії і прикордонних 
військ було виведено на радянську територію 
без жодних втрат. Спеціальні підрозділи ПВ 
КДБ СРСР поставлене завдання виконали по-
вністю, їх дії забезпечили безпеку та стабіль-
ність на радянсько-афганському кордоні [1, 
с.56; 13, с.151; 17, с.807]. 

Після виведення з території РА усі прико-
рдонні підрозділи були розгорнуті на держав-
ному кордоні для виконання основного за-
вдання – захисту та охорони державного кор-
дону, жителів прикордоння. Крім цього на 
прикордонників було покладено завдання що-
до передачі афганській стороні великої кіль-
кості матеріальних цінностей. Для виконання 
цього завдання в структурі Прикордонних 
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військ було сформовано шість рот підвозу. 
Саме вони та прикордонна авіація доставляли 
матеріальні цінності в Афганістан. Спеціальні 
підрозділи ПВ КДБ СРСР забезпечували су-
провід транспортних колон, боротьбу з бойо-
виками, які намагалися здійснювати обстріли, 
мінування радянської території, але це вже 
окрема тема для подальшого дослідження. 

За десять років війни прикордонниками 
було проведено 1113 бойових операцій у ході 
яких було знищено 41216 бойовиків (545 
польових командирів), захоплено 19335 мо-
джахедів (279 командирів бойових груп і за-
гонів), 3372 підручних моджахедів. Знищено 
та захоплено 20334 одиниці зброї, 3024 тис. 
різних боєприпасів, 745 одиниць транспорт-
них засобів [17, с.987]. 

Минуло 25 років як закінчилась афганська 
війна, але досвід бойових дій прикордонних 
підрозділів до цих пір залишається актуаль-
ним. Забезпечуючи безпеку кордонів, ведучи 
активні бойові дії зі збройними формування-
ми моджахедів, спецпідрозділи ПВ КДБ СРСР 
(ММГ, МГ, ДШМГ) застосовували різні фор-
ми та способи бойових дій. Під час оператив-
но-бойових дій пройшли перевірку організа-
ційно-штатна структура спецпідрозділів, ор-
ганів управління, зброя та спеціальна техніка. 
Було апробовано нову для Прикордонних 
військ структуру мотоманеврених і десантно-
штурмових груп, які могли діяти як самостій-
но, так і в складі будь-якого прикордонного 

угруповання. Прикордонники отримали уні-
кальний досвід ведення бойових дій який в 
сучасних умовах має велике теоретичне і 
практичне значення. 

Велике значення мала добре організована 
прикордонна розвідка та цілеспрямована під-
готовка прикордонників і спецпідрозділів. 
Значну роль відіграла злагодженість дій різ-
норідних сил і засобів спеціальних підрозділів 
ПВ у різних видах бою. 

Організаційна структура прикордонних 
підрозділів, їх маневрені, вогневі можливості, 
відповідність загрозам є достатньо унікальни-
ми та потребують подальшого вивчення. Рей-
дові, засідкові, пошукові, ударно-рейдові дії 
ММГ і МГ продемонстрували високу ефекти-
вність і до цих пір можуть використовуватися 
при ведені бойових дій як спецпідрозділами, 
так і підрозділами Збройних Сил України. 

Досвід ДШМГ ПВ КДБ СРСР щодо ве-
дення десантно-штурмових, десантно-рейдо-
вих, десантно-ударних і десантно-розвіду-
вальних способів ведення бойових дій на те-
перішній час є предметом вивчення та впро-
вадження в практику Високомобільних десан-
тних військ Збройних Сил України. 

Для створення цілісної картини участі 
спецпідрозділів Прикордонних військ КДБ 
СРСР по забезпеченню безпеки державного 
кордону СРСР у період військової кампанії 
1979–1989 рр. у подальшому доцільно вивчи-
ти її особливості. 
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Досвід розвитку суспільства свідчить, що 
бурхливий розвиток інформаційної сфери, 
створення глобального інформаційного прос-
тору, обумовили умови, в яких ведення будь-
якого виду протиборства між державами су-
проводжується їх боротьбою в інформаційній 
сфері. Не є виключенням і воєнна сфера, оскі-
льки інформаційно-психологічні операції ста-
ли невід’ємною складовою всіх збройних 
конфліктів останніх десятиріч. 

Інформаційно-психологічний вплив на 
людей здатен посилити або послабити бойо-
вий і моральний дух військ, здійснити відпо-
відну корекцію поведінки груп людей та насе-
лення. У зв’язку з цим істотне зниження мо-
рального та бойового духу армії, а також від-
носна втрата контролю з боку державного та 
військового керівництва над процесами, що 
впливають на формування морально-психоло-
гічного стану особового складу військ, може 
спричинити важкі наслідки для збройних сил 
не лише сьогодні, але і в перспективі. Саме 
тому, російсько-український конфлікт на те-
риторії Криму просто зобов’язаний стати те-
мою наукового аналізу, бути вивченим і вра-
хованим у питаннях консолідації Українсько-
го суспільства та розвитку Збройних Сил 
України. 

Попередній аналіз розробленості цієї про-
блематики свідчить про те, що в сучасній нау-

ковій літературі значне місце знаходить висві-
тлення сутності і змісту негативного інформа-
ційно-психологічного впливу, його основних 
видів, форм і способів, а також проблем за-
безпечення інформаційної безпеки держави в 
контексті протидії інформаційним впливам і 
операціям. Науково-теоретичні проблеми ін-
формаційних війн, сучасні методологічні про-
блеми інформаційної безпеки держави в кон-
тексті протидії інформаційним війнам стали 
предметом наукового пошуку і викладені в 
монографіях і наукових працях Г.Г. Почепцо-
ва [1], О.В. Литвиненка [2], І.С. Руснака і 
В.М. Телелима [3], В.Б. Толубка [4–6], 
А.О. Рося [7], О.І. Шевченка [8], та інших віт-
чизняних і зарубіжних учених. Однак, науко-
вцями аналізувався досвід здійснення інфор-
маційно-психологічного впливу на особовий 
склад військ (сил) і населення в ході прове-
дення відповідних операцій на території ін-
ших держав. Натомість, сьогодні вітчизняні 
політики, дипломати, військові, науковці та 
журналісти, аналізуючи події, що відбувалися 
в Україні у лютому-березні 2014 року, наго-
лошують на їх загрозливому характері для 
України і необхідності більш виваженої пози-
ції керівництва нашої держави у вирішенні 
питань національної безпеки та обороноздат-
ності. 

Відповідно до цього мета статті полягає в 
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аналізі основних напрямків інформаційно-
психологічного впливу на українських війсь-
ковослужбовців під час анексії Росією Крим-
ського півострова в лютому-березні 2014 року 
та його значення для подальшого розвитку 
України та її Збройних Сил. 

За час існування України, як незалежної 
держави, вона вже не раз ставала об’єктом 
окремих пропагандистських операцій і трива-
лого психологічного впливу, метою яких було 
досягнення певних воєнно-політичних та еко-
номічних цілей [8, с.87–91]. Свідками потуж-
ного інформаційно-психологічного впливу на 
Українську державу з боку Російської Феде-
рації (далі – Росія) ми стали наприкінці 2013 – 
на початку 2014 років.  

У ході анексії Росією території Автоном-
ної Республіки Крим (далі – АР Крим) вона 
активно забезпечувала постійний і безперерв-
ний негативний інформаційно-психологічний 
вплив на військовослужбовців Збройних Сил 
України.  

З точки зору воєнного мистецтва, він 
здійснювався в ході проведення масштабної 
інформаційно-психологічної операції (далі – 
ІПсО) та пропагандистської кампанії, з залу-
ченням проросійськи налаштованих місцевих 
активістів і використанням всього комплексу 
засобів масової інформації (далі – ЗМІ), і 
спрямовувався на зниження рівня морально-
психологічного стану особового складу війсь-
кових частин ЗС України, що дислокувалися 
та території АР Крим, та схилення українсь-
ких військовослужбовців до переходу на бік 
Російської Федерації. 

Аналіз інформаційно-психологічних дій 
сил Російської Федерації на території АР Крим 
дає підстави стверджувати, що дана ІПсО бу-
ла чітко організована, продумана та здійсню-
валась за єдиним планом. Про це свідчить до-
статньо вдалий вибір сценарію здійснення ін-
формаційно-психологічного впливу на війсь-
ковослужбовців, членів їх сімей і населення 
Криму за умов уже дестабілізованої ситуації 
як в АР Крим, так і в Україні в цілому, а також 
детальне врахування психологічних і соціаль-
но-психологічних характеристик об’єктів 
впливу, їх групової належності, національної 
та релігійної специфіки, морально-психоло-
гічного стану. 

Слід зазначити, що з точки зору науковців 
у сфері національної безпеки, такі сценарії за-
звичай використовуються під час страйків, 
кампаній непокори тощо. Цей тип сценаріїв 
характеризується як “провокуючий” [9, с.127–

144]. 
Характерними умовами здійснення поді-

бних сценаріїв є наступні: 
дестабілізована ситуація, наявність знач-

них груп людей, які висувають будь-які вимо-
ги до центральної влади, від суто економічних 
до політичних включно (група “протестую-
чі”); 

можливість “протестуючих” контролюва-
ти певний життєво важливий для суспільства 
(держави) ресурс; 

існування певного політичного угрупо-
вання, яке бажає використати потенціал “про-
тестуючих” для досягнення своїх політичних 
цілей (група “провокуючі”); 

контроль “провокуючими” потужних ЗМІ, 
до аудиторії яких входять “протестуючі” [9, 
с.137]. 

Інформаційно-психологічний вплив на 
особовий склад військових частин ЗС України 
здійснювався з урахуванням як суспільно-
політичної обстановки, що склалася в Україні 
та безпосередньо в АР Крим, так і особливос-
тей різних категорій військовослужбовців, їх 
віку, сімейного стану, наявності соціально-
побутових проблем, місця народження самих 
військовослужбовців і членів їх сімей, родин-
них зв’язків з місцевим населенням, а також їх 
обмеженість в отриманні об’єктивної інфор-
мації щодо подій в країні.  

До того ж, забезпеченню ефективності 
цього впливу значно посприяло і те, що три-
вале перебування Чорноморського флоту Ро-
сійської Федерації на території Криму призве-
ло до притуплення як у військовослужбовців 
ЗС України, так і в сучасному українському 
суспільстві ідеологічних орієнтирів визначен-
ня “образу ворога” на особистісно-значеннє-
вому рівні. 

Аналіз ІПсО, проведеної Російською Фе-
дерацією на території АР Крим, змісту агіта-
ційно-пропагандистських матеріалів, які роз-
повсюджувалися серед особового складу 
ЗС України, а також матеріалів у ЗМІ і соціа-
льних мережах, дають підстави стверджувати, 
що інформаційно-психологічний вплив на 
українських військовослужбовців здійснюва-
вся за наступними напрямками: 

дискредитація військово-політичного ке-
рівництва України, спрямована на підрив їх 
авторитету в очах особового складу Збройних 
сил і власного населення. Вона здійснювалася 
шляхом апеляції до нелегітимності влади в 
Україні, головна мета якої утриматись при 
владі задля особистого збагачення і наса-
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дження по всій країні ідеології західних хазя-
їв, а відповідно і командирів військових час-
тин, які виконують її накази. 

Крім того, для досягнення цієї мети, при 
розробці змісту інформаційно-пропагандист-
ських матеріалів, що розповсюджувалися в 
середовищі військовослужбовців, активно за-
стосовувалися й інші прийоми, у тому числі: 

цілеспрямований підбір біографічних по-
дробиць, що негативно характеризують ко-
мандний склад і політичне керівництво Укра-
їни; 

висміювання тих поглядів, яких дотриму-
ється політичне керівництво і командний 
склад ЗС України; 

поширення дезінформації і хибних чуток 
про них; 

загострення уваги до їх помилок і прора-
хунків, непорядних вчинків; 

використання ярликів і епітетів, що при-
нижують гідність окремих представників вій-
ськово-політичного керівництва; 

чіткий розподіл їх на “добрих” і “пога-
них”. 

роз’яснення катастрофічних наслідків 
ймовірних військових дій на території Криму 
для військовослужбовців та їх родин. Відпові-
дно до цього широко розповсюджувалася ін-
формація щодо повної небоєздатності ЗС Ук-
раїни та їх неспроможності чинити збройних 
опір будь-якому агресору. До речі, російським 
спецслужбам у цьому допомагали й окремі 
необачливі заяви представників військово-
політичного керівництва України; 

заклики до участі в антидержавницьких 
виступах незаконно проголошеної влади Кри-
му та проросійськи налаштованих організа-
цій. З цією метою активно поширювалась ін-
формація про ніби-то непотрібність незакон-
ному керівництву України військовослужбов-
ців, які дислокуються в Криму та використан-
ня їх у своїх інтересах, лише як інструменту 
своїх злочинних амбіцій. Разом з цим здійс-
нювалась відверто неправдива пропаганда та 
нав’язування думки про те, що повернення 
Криму до складу Російської Федерації це не 
що інше як встановлення історичної справед-
ливості; 

розпалювання протиріч, що існують між 
різними соціально-етнічними групами у війсь-
кових колективах. Здійснювалось активне на-
магання створити протиріччя між командира-
ми військових частин, які виконують злочинні 
накази нелегітимної влади і рядовими війсь-
ковослужбовцями, яких ніби-то насильно на-

магаються утримувати у військових частинах, 
які після проведення референдуму будуть ма-
ти статус незаконних збройних формувань; 

пропаганда переваги збройних сил Росій-
ської Федерації у військовій силі, яка проводи-
лась шляхом постійної демонстрації присут-
ності російських військовослужбовців на те-
риторії Криму, озброєних сучасними зразками 
зброї, військової техніки та іншими новими 
зразками матеріально-технічних засобів; 

підрив бойового духу та морально-психо-
логічного стану особового складу військових 
частин ЗС України. З цією метою здійснюва-
лось блокування військових частин, заляку-
вання, створенням умов щодо неможливості 
отримання військовослужбовцями та членами 
їх сімей об’єктивної інформації про події в 
державі та рішення військово-політичного ке-
рівництва України, викрадання командирів 
військових частин. 

Слід зазначити, що метод залякування ви-
користовувався досить активно, оскільки є 
найбільш ефективним для впливу на емоційну 
сферу особового складу оточених чи відсіче-
них військових частин, підрозділів. У цьому 
випадку воно поєднується з природним по-
чуттям страху, що неминуче виникає в оточе-
них частинах унаслідок обґрунтованої непев-
ності у своєму найближчому майбутньому. 
Тобто розрахунок робився на те, що у війсь-
ковослужбовців заблокованих військових час-
тин після тривалого залякування шляхом про-
ведення низки силових заходів, а також засто-
сування нових зразків зброї і бойової техніки, 
обов’язково виникне почуття страху, панічні 
настрої, спрацює інстинкт самозбереження і, 
як результат, вони припинять будь-який опір. 

спонукання військовослужбовців до дезе-
ртирства здійснювалося шляхом широкого 
застосування впливу на військовослужбовців 
через членів їх сімей, яким погрожували реп-
ресіями, захопленням дитячих дошкільних за-
кладів, знеструмлення житлових будинків, а 
також поширення чуток про ніби-то пору-
шення українською владою кримінальних 
справ стосовно деяких командирів та обо-
в’язкове кримінальне переслідування, яке очі-
кує на інших військовослужбовців в Україні. 
Крім того, заклики щодо приєднання до “ві-
льного народу Криму”, якому конче необхідні 
професіонали, які уміють приймати мужні і 
правильні рішення у складній обстановці, 
пропаганда правомірності цих дій та обіцянки 
уже завтра кращого життя у складі Росії здій-
снювалися на фоні негативного висвітлення 
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ставлення влади України до вирішення соціа-
льно-побутових проблем військовослужбов-
ців та членів їх сімей.  

Для досягнення цієї мети активно засто-
совувалися друковані агітаційно-пропагандис-

тські матеріали, зокрема листівки-звернення. 
Так, в одній з таких листівок-звернень, яку 
розповсюджували серед морських піхотинців 
ЗС України, наголошувалося: 

«Морпехи! 

Если вы в дальнейшем собираетесь жить на территории Республики Крым и планируете продолжить военную 
службу, необходимо определиться до референдума. 

До 16 марта После 16 марта 

1. Необходимости заново присягать своему народу нет. 
 
2. Ускоренное получение гражданства РФ. 
3. Сохранение воинского звания и выслуги лет, в том 
числе и льготной. 
4. Назначение на должность не ниже ранее занимаемой. 
5. Гарантированное жилищное обеспечение. 
 
6. Виплата денежного довольствия соразмерно зарплате 
росийских военнослужащих. (в среднем – 40 000 руб-
лей). 
7. Гарантированное социальное обеспечение и льготы. 

1. Прием в силове структуры и государственную служ-
бу в Республике Крым для вас будет закрыт. 
2. Получение гражданства РФ на общих основаниях. 
3. Потеря военной пенсии. Выход на пенсию согласно 
законодательству в 60 лет. 
4. Поиск нового места работы в гражданской сфере. 
5. Со временем занимаемое служебное жилье придется 
освободить. 
6. Средняя заработная плата в гражданском секторе в 
Крыму – 11 000 рублей. 
 
7. Потеря статуса военнослужащего и полагающихся 
льгот для семей. 

Времени на роздумье больше нет! Крым нуждается в профессионалах, умеющих принимать мужественные и 
правильные решения в сложной обстановке. 

ВоенИнфрмБюро г. Феодосии» 

Як свідчать результати психологічного 
дослідження, проведеного з військовослужбо-
вцями обмп, виведеного з території АР Крим, 
найбільший негативний інформаційно-пси-
хологічний вплив безпосередньо на них здій-
снював сам факт блокування військової час-
тини (створення ситуації фізичного обмежен-
ня пересування) на тлі дезінформування гуч-
номовцями, відключення усіх національних 
телеканалів, агітації проросійськи налаштова-
них мешканців. Перебуваючих в облозі мор-
ських піхотинців насамперед турбували неви-
значеність, стан справ у сім’ї (родині) та 
якість керівництва (переважно надходження 
команд від вищих штабів і МО України). Си-
туація ускладнювалася суб’єктивною неодно-
значністю правового статусу (легітимності) 
дій, “обмеженістю” застосування зброї та ін. 

Таким чином, аналіз інформаційно-психо-
логічної операції, проведеної спеціальними 
службами Російської Федерації на території 
АР Крим, свідчить про те, що активний інфо-
рмаційно-психологічний вплив на військовос-
лужбовців та членів їх сімей здійснювався як 
вербальними, так і невербальними засобами, 
через ЗМІ, соціальні мережі, гучномовні стан-
ції, безпосереднє (опосередковане) спілкуван-
ня, виступи проросійськи налаштованих жи-
телів Криму, розповсюдження друкованих агі-
таційно-пропагандистських матеріалів та ін.  

Для забезпечення його ефективності ви-
користовувались такі форми і методи психо-
логічного впливу як дезінформація щодо реа-
льної обстановки на території материкової 
України, демонстрація військової сили, бло-
кування і захоплення військових частин, заля-
кування, поширення чуток, переконання, ша-
нтаж через погрози членам сімей, викрадання 
командирів частин та інших офіцерів, унемо-
жливлення отримання об’єктивної і правдивої 
інформації щодо реальних подій та рішень ке-
рівництва України, обіцянки кращого життя у 
складі Російської Федерації тощо.  

Серед основних способів інформаційно-
психологічного впливу, спрямованих на світо-
глядну і моральну сфери свідомості військо-
вослужбовців, ціннісні основи їх людського 
мислення, широкого застосування набули такі 
як переконання, маніпулювання, експлуатація 
стереотипів, дезінформація, розповсюдження 
слухів та ін. З метою впливу на ірраціональну, 
емоційно-почуттєву сферу психіки військово-
службовців застосовувалися способи навію-
вання, примусу, залякування, а також різні 
психотехнології. 

Досягнення мети психологічного впливу 
базувалося на принципах: 

роз’єднання сил у військових колективах 
(пропаганда орієнтована на рядових військо-
вослужбовців Української армії, увага яких 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 1(11) / 2014 125 

загострювалася на особливому пільговому 
стані їх офіцерів); 

неминучості або “об’єктивності” подан-
ня подій (переконання протидіючої сторони, 
наприклад, у марності чинити опір, немину-
чості змін або перебудови тощо); 

законності, яка базується на використанні 
періодичного та історичного матеріалів, тра-
дицій при формуванні громадської думки як 
засобу переконання об’єктів впливу щодо ви-
знання справедливості планів і дій власних 
сил, фактичної їх відповідності бажанням са-
мих об’єктів впливу. 

Отже, загалом можна зробити висновок, 
що основним завданням інформаційно-психо-
логічної операції Російської Федерації в Кри-
му було як повна деморалізація особового 
складу військових частин ЗС України, що ди-
слокувалися в АР Крим, так і створення умов 
для повної переоцінки цінностей серед війсь-
ковослужбовців та населення Криму, і як над-
завдання – південно-східних регіонів України. 
Можна констатувати, що Росії, у переважній 
більшості, вдалося досягнути поставлених ці-

лей. 
Враховуючи вищезазначене, російсько-

український конфлікт у Криму просто зо-
бов’язаний стати темою, по-перше, з певного 
корегування законодавчої бази, яка регулює 
розвиток і реформування ЗС України, а по-
друге, врахування в ході бойової підготовки 
військ і оцінці їх боєздатності – морально-
психологічного стану особового складу. 

Існуючі загрози в інформаційній сфері 
викликають об’єктивну необхідність аналізу і 
узагальнення теоретичних і практичних про-
блем інформаційної безпеки держави, захисту 
особового складу військ (сил) та населення 
України від негативного інформаційно-
психологічного впливу в мирний і воєнний 
час, здійснення активних організаційних за-
ходів щодо їх вирішення.  

Ліквідація чинників, які негативно впли-
вають на інформаційну безпеку держави, у 
майбутньому дасть змогу подальшого розвит-
ку України як Європейської держави та пов-
ноцінного політичного суб’єкта міжнародних 
відносин. 
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Стаття присвячена символіці одного із військових формувань України – Національній 
гвардії. Автор розкриває історію створення Національної гвардії України, виникнення і викори-
стання її підрозділами символіки, принципи її побудови. Стверджується, що символіка відро-
дженої у 2014 році гвардії входить в єдину систему військових знаків і символів України. 
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З проголошенням у 1991 році політики 
незалежності перед керівництвом молодої 
Української держави постало питання про ор-
ганізацію системи захисту її суверенітету та 
територіальної недоторканності. І хоча на той 
час на території України перебувала значна 
кількість військ та озброєнь Збройних сил ко-
лишнього СРСР, все ж упевненості у їхній го-
товності до виконання завдань оборони дер-
жави не було. Розглядалося декілька концеп-
цій побудови українського війська. Однак до 
часу їх реалізації було прийнято рішення про 
сформування військових підрозділів націона-
льного характеру.  

Таким війсь-
ковим форму-
ванням постала 
Національна гва-
рдія України (да-
лі – НГУ), яку 
створено рішен-
ням Верховної 
Ради України від 
4 листопада 1991 
року [1, с.771]. 

Як було зазначено в прийнятому законі, Наці-
ональна гвардія України «є державним 
озброєним органом, створеним на базі внут-
рішніх військ, покликаним захищати сувере-
нітет України, її територіальну цілісність, а 
також життя та особисту гідність громадян, їх 
конституційні права і свободи від злочинних 
посягань та інших антигромадських дій» [2, 
с.8].  

Відповідно до закону, основними завдан-
нями Національної гвардії були: захист кон-
ституційного ладу України, цілісність її тери-
торії від спроб змінити їх насильницьким 
шляхом; участь у підтриманні режиму над-
звичайного стану в порядку, передбаченому 
законодавством України; участь у ліквідації 
наслідків аварій, катастроф та стихійного ли-
ха; формування в особовий період частин для 
охорони і оборони найбільш важливих держа-
вних об’єктів; надання допомоги прикордон-
ним військам у затриманні порушників дер-
жавного кордону України силами частин, 
дислокованих у прикордонних районах; 
участь у бойових діях по відбиттю нападу ззо-
вні та захисту безпеки України; охорона по-
сольств України в іноземних державах; участь 
у церемоніях, зустрічах та проводах офіційних 
представників іноземних держав, державних 
святах і торжествах. 

До складу новоствореної Національної 
гвардії увійшли військові частини спеціально-
го призначення, які дислокувалися на терито-
рії України. За законом Національна гвардія 
підпорядковувалася Верховній Раді України. 
Її першим командувачем став полковник 
В. Кухарець, який приступив до виконання 
своїх обов’язків 30 жовтня 1991 року [1, 
с.798]. Згодом послідовно командувачами бу-
ли генерал-лейтенант І. Вальків, генерал-
лейтенант О. Кузьмук та генерал-лейтенант 
О. Чаповський. Найбільшого розквіту гвардія 
набула у 1995–1996 роках під керівництвом 
генерал-лейтенанта Олександра Кузьмука. У 
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цей час до її складу увійшли механізовані й 
танкові підрозділи, частина морської піхоти, 
розпочалося формування гірсько-стрілецьких 
частин, значно покращилося матеріально-
технічне забезпечення.  

У 1992 році підрозділи Національної гва-
рдії брали участь у прикритті державного ко-
рдону з Молдовою у районі Придністров’я, де 
палала громадянська війна, у 1993–1994 роках 
гвардія стала стабілізуючим фактором утвер-
дження державності у Криму, гвардійці лікві-
довували повені та стихійні лиха у Закарпатті 
та на Волині, забезпечували громадський по-
рядок під час шахтарських заворушень у Дон-
басі. 

Уже через декілька років після сформу-
вання військові спеціалісти зауважили, що 
Національна гвардія стала високоефективним 
збройним формуванням України, здатним ви-
конувати актуальні завдання у сфері націона-
льної безпеки та правопорядку.  

Символіка Національної гвардії України 
через нетривалий час її існування та особливо 
через нерозвиненість на той час української 
школи символіки в історіографії відображена 
недостатньо. З даної тематики публікацій об-
маль, а узагальнюючої праці з історії діяльно-
сті Національної гвардії України ще не 
з’явилося взагалі. Тож актуальним є прове-
дення системних та всебічних досліджень за 
цією проблематикою.  

Стосовно питання опрацювання символі-
ки Національної гвардії України слід зазначи-
ти, що це був один із пріоритетів у роботі ке-
рівництва військовим формуванням. У липні 
1992 року командувач Національної гвардії 
України генерал-майор гвардії В. Кухарець 
затвердив «погони та знаки відзнаки Націона-
льної гвардії України» [3, НДФ, №4136] для 
форми одягу військовослужбовців гвардії. І 
вже у першу річницю незалежності України 
національні гвардійці брали участь у парадах 
у місцях дислокації у новій формі. 

Особливістю символіки Національної 
гвардії є те, що вона, при усьому розмаїтті, 
ґрунтувалася на принципі поєднання символі-
ки територій розташування окремих підрозді-
лів із функціональним тематичним символом 
підрозділу гвардії. Приміром, 3-й полк НГУ 
розмістив на своїй емблемі герб міста Харко-
ва, а 5-й окремий полк НГУ – герб міста Льво-
ва. У практику діяльності формувань Націо-
нальної гвардії було введено використання 
нарукавних знаків, які стали основним носієм 
символіки гвардії і є первістками військової 

символіки України. 
Нарукавні знаки із символікою Головного 

управління командувача та п’яти дивізій На-
ціональної гвардії України із доволі вдалою 
композицією були запроваджені у 1992 році. 
Нарукавні знаки опрацьовані із використан-
ням орнаменту у стилі українського бароко, а 
також символів іс-
торичних земель 
Україні, на території 
яких дислокувалися 
дивізії. Символами 
Головного управ-
ління командувача 
стали схрещені пер-
нач та булава, над 
якими розташова-
ний Тризуб, в обра-
мленні орнаменту у 
стилі українського 
бароко.  

Для 5-ї Західної дивізії НГУ [4, с.46] ос-
новним елементом нарукавного знака стало 
зображення лева – історичного символу зе-
мель Галичини, на території якої дивізія дис-
локувалася. Символіка Тернопільського бата-
льйону 5-ї дивізії НГУ мала за основу давній 
герб Галичини – чорну короновану галку на 
білому (срібному) фоні. У 1996 році була за-
тверджена символіка батальйону спеціального 
призначення «Скорпіон». Цікавим є девіз ба-
тальйону, розташо-
ваний навколо зо-
браження: «Де сила 
– там воля». Це сло-
ва гімну «Соколів» 
– першої молодіж-
но-патріотичної ор-
ганізації в Галичині, 
заснованої у Львові 
в 1894 році. «Соко-
ли» були провісни-
ками українського 
національного вій-
ська – Українських 
січових стрільців [5, с.11].  

Невеликі підрозділи дивізії також прагну-
ли мати свої символи. У 1997 році дістала на-
рукавну нашивку рота з охорони дипломатич-
них і консульських представництв іноземних 
держав у Львові «Центуріон». У червні 1998 
року була виготовлена емблема для сформо-
ваної у складі дивізії розвідувальної роти і 
спецпризначення (автор полковник М. Слобо-
дянюк). Символом роти став лев з герба міста 
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Львова на фоні парашута. 
У складі 7-ї Кримської дивізії НГУ була 

найбільша кількість підрозділів, які мали свою 
символіку, відображену у нарукавних знаках. 
Більшість знаків для Кримської дивізії 
розроблені В. Тамбовцевим-Лисенком та уз-
годжені командиром дивізії генерал-майором 
В. Шевченком. При розробці символіки 7-ї 
дивізії НГУ автор опирався на національні 
традиції українського народу. Загальна емб-
лема 7-ї дивізії НГУ являє собою зображення 
козака-характерника, прообразом якого став 
отаман Іван Сірко.  

Фігура козака взята з репродукції відо-
мого художника-баталіста М. Самокиша і 
показує його готовість до завдання блискавич-
ного і смертельного удару ворогові. За авто-
ром, якщо обертати нарукавний знак за годин-
никовою стрілкою навколо своєї осі, то руки з 
шаблями утворюють індоіранський (арійський) 
коловорот, що означає захист держави зусібіч і 
від будь-якого ворога. Ліва рука з шаблею 
позначає захист півдня України. Права – «Ми 
завжди на сторожі». На стрічці вміщено ко-
зацький девіз І. Сірка – «Наша правда на лезі 
шаблі». Також на стрічці зображена дата 
«1245» – це останній рік існування Київської 
Русі. Свою символіку мали й інші підрозділи 7-

ї дивізії НГУ і, на відміну від 5-ї дивізії, вона 
була об’єднана єдиною формою. [7, с.245–247]. 

Символіка 1-ї Київської дивізії мала зоб-
раження святого архистратига Михайла, що 
також є елементом герба міста. Після розфор-
мування дивізії цей символ використовувався 
частинами 24-ї бригади (м. Київ). Символом 
3-ї Південної дивізії (м. Одеса) стало зобра-
ження лука із накладеною стрілою вістрям 
угору, розміщеного над хвилями моря. Після 
розформування дивізії нарукавний знак ужи-
вали частини 25-ї бригади (м. Одеса). Симво-
лом 2-ї Східної (м. Харків) і 6-ї дивізій (сели-
ще Башкирівка Харківської обл.) було обрано 
козака з мушкетом. До появи власного нару-
кавного знака в Харківському військовому 
інституті Національної гвардії України вико-
ристовувалася символіка 2-ї дивізії. 4-та 
Північна дивізія за символ обрала сокола, що 
тримає стрілу у своїх лапах. 26-та бригада – 
стрілу, яка вражає змія, та перехрещені гарма-
ти. 1-ша бригада (м. Павлоград) у центрі 
композиції символіки розмістила малий Дер-
жавний герб на лезі меча вістрям угору. Герб 
тримають два леви. Меч вістрям угору, по-
кладений на перехрещені стріли, – символ ок-
ремого баталійону спеціального призначення 
«Грім» [9]. 

 

 

 

Аналіз символіки військових частин На-
ціональної гвардії України свідчить, що було 
опрацьовано систему символів на рівні ко-
мандування гвардії та її дивізій, однак її хара-
ктерною особливістю є відсутність системно-
сті та взаємодії символів на рівні підрозділів 
дивізії. Символ дивізії, за деяким винятком, не 
використовувався її структурними підрозді-
лами і важко визначити за їх символікою, до 
якого з’єднання вони належать. Символи 
окремих підрозділів не були об’єднані в єдину 
систему і залежали від уподобань та смаків 

командування цих підрозділів. Очевидно, що 
процес запровадження системності символіки 
НГУ, продемонстрований символікою дивізій 
та Головного управління, не був завершений.  

Національна гвардія України розробила та 
запровадила свій офіційний символ. Цей сим-
вол за формою подібний до герба. Він був 
уведений в дію наказом командувача Націо-
нальної гвардії України від 11 червня 1999 р. 
за № 214 – за півроку до її розформування. В 
описі символу зазначено, що він складається з 
чотирьох основних елементів: гербового щи-
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та, щитотримачів, навершя та стрічки з деві-
зом. Гербовий щит синього кольору містить 
зображення малого Державного герба Украї-
ни, що спирається на перехрещені на пірнач 
та булаву. Щитотримачами виступають свя-
тий архистратиг Михаїл і лев, що загрозливо 
стоїть. Навершям слугує фігура золотавого 
сокола, який розправляє крила. Він сидить на 
гербовому щиті, тримаючи у лапах золотаву 
стрілу. Щитотримачі спираються на стрічку 
жовтого кольору, на якій розміщено девіз На-
ціональної гвардії України: «Відданість, честь, 
патріотизм» [6, с.12].  

Проаналізувавши матеріали стосовно за-
провадження символіки Національної гвардії 
України, доходимо висновку, що робота з 
опрацювання прапора гвардії не була прове-
дена. Встановлено, що у військових частинах 
під час урочистих заходів та військових риту-
алів використовувався Державний прапор 
України. Із запровадженням офіційного сим-
волу восени 1999 року було виготовлено шта-
ндарт командувача Національної гвардії Укра-
їни – квадратне полотнище синього кольору із 
зображеним на ньому символу гвардії. 

До комплексу символіки Національної 
гвардії також належать нагрудний знак «Гва-
рдія» та нагрудні знаки класної кваліфікації. 
Їх розробив художник С. Кидалов з міста Че-
рнівці, де вони і були виготовлені. Всього бу-
ло виготовлено 5 тисяч знаків «Гвардія», 2550 
знаків класної кваліфікації офіцерського скла-
ду й така ж кількість знаків класної кваліфіка-
ції для особового складу строкової служби. 

Знак «Гвардія» являє собою зображення 
малого Державного герба України, накладене 
на схрещені мечі вістрями вгору. Над гербом 
розміщено напис «Національна», а під гербом 
– «гвардія». Ця композиція обрамлена вінком 
з дубового листя, перевитого стрічкою націо-
нальних кольорів. Вінчає знак зображення ор-
ла перед злетом [2, с. 13]. 

Знак класної кваліфікації офіцерського 
складу – це зображення малого Державного 
герба України, накладене на схрещені мечі ві-
стрями вгору. Над гербом розміщено напис 
«Національна гвардія України» на вузькій го-
ризонтальній стрічці. Справа і зліва від гербо-
вого щита розпростерті крила. Над стрічкою 
зображено національний стяг України. Під ге-
рбовим щитом у ромбічному щитку – літера 
«М» або цифри «1», «2», «3», залежно від кла-
су знака. Ромбічний щиток знизу обвитий ла-
вровим листям. 

Знак класної кваліфікації для особового 

складу строкової служби являє собою зобра-
ження малого Державного герба України, на-
кладене на схрещені мечі вістрями вгору. Над 
гербом розміщено напис «Національна гвар-
дія України» на вузькій дугоподібній стрічці. 
Справа та зліва від гербового щита розпросте-
рті крила. Крила перетинає шеврон націона-
льних кольорів кутом униз. Під гербовим щи-
том у квадратному щитку – цифри «1», «2», 
«3», залежно від класу знака. Квадратний щи-
ток знизу обвитий лавровою гілкою, зліва – 
зображенням полотнища національного стяга. 

На клас спеціаліста Національної гвардії 
України, крім цифр, вказує також колір щит-
ка: для першого класу він виконаний у чорній 
емалі, для другого – синій, для третього – зе-
леній. Як вважає дослідник С. Литвин, цим 
підкреслюється традиція кольорового позна-
чення класу або ступеня відзнаки [2, с.13]. 

11 січня 2000 року Верховна Рада України 
за поданням Кабінету Міністрів України ух-
валила рішення про розформування Націона-
льної гвардії України як військового форму-
вання, яке виконало поставлені завдання. Від-
повідний закон 27 січня 2000 року підписав 
Президент України Л. Кучма [2, с.14]. З осо-
бового складу Національної гвардії, що стано-
вив 26,6 тис. осіб, Міністерству внутрішніх 
справ (далі – МВС) України було підпорядко-
вано 16 тис. гвардійців, решта підрозділів з 
важким озброєнням передано до складу Міні-
стерства оборони України.  

Тож, аналіз діяльності Національної гвар-
дії України в галузі символічного означення 
військових підрозділів засвідчує, що команду-
ванню вдалося запровадити систему знаків, 
яка відповідала функціональному призначен-
ню військового формування. Повною мірою 
систему символіки запровадити не вдалося, 
система нагород не створювалася, що пояс-
нюється нетривалим часом функціонування та 
ліквідацією Національної гвардії України. 

За своїм змістом символіка має націона-
льний характер. При її опрацюванні бралися 
за основу державні символи України. Симво-
ліка нарукавних знаків має елементи україн-
ського барокового стилю та історичних сим-
волів земель України. Офіційний символ На-
ціональної гвардії України показує готовість 
війська до захисту держави й відображає спо-
конвічну ідею єдності регіонів України. Після 
розформування Національної гвардії України 
її символіку не використовували, і лише деякі 
її елементи ужито у символіці окремих під-
розділів Збройних Сил України та Внутрішніх 
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військ МВС України. 
Разом з тим, історія Національної гвардії 

України продовжилася в 2014 році коли знов 
була відроджена на основі Внутрішніх військ 
МВС України. Передумовою цьому постали 
історичні події на Майдані Незалежності у Ки-
єві, а згодом воєнні дії у Криму та Сході Укра-
їни в Донецькій і Луганській областях. Звідси 
виникла потреба у символічному означенні но-
воствореного військового формування. 

Голова Верховної Ради України Олек-
сандр Турчинов, за сумісництвом виконую-
чий обов’язки Президента України, у 2014 
році відповідно до статті 112 Конституції 
України Указом Президента України заснував 
емблему та прапор Національної гвардії Укра-
їни, бойові прапори оперативних територіаль-
них об’єднань, з’єднань, військових частин, 
вищих навчальних закладів Національної гва-
рдії України та штандарт командувача Націо-
нальної гвардії України. Ця символіка постала 
на заміну символіки внутрішніх військ Мініс-
терства внутрішніх справ України і відповідно 
Указ Президента України від 28 січня 2002 
року №75 “Про символіку внутрішніх військ 
Міністерства внутрішніх справ України” втра-
тив чинність [8]. 

Емблемою Національної гвардії України 
постав прямий рівносторонній хрест з розбіж-
ними кінцями крапового кольору, в центрі 
якого у восьмиграннику темно-зеленого ко-
льору вміщено зображення малого Державно-
го Герба України. Пружки хреста і восьми-
гранника виконані золотистим кольором. 

Прапором Національної гвардії України є 

прямокутне полотнище синього кольору зі 
співвідношенням сторін 2÷3, у центрі якого 
вміщено емблему Національної гвардії Украї-
ни. Сторони прапора, крім лівого краю полот-
нища, прикрашено бахромою золотистого ко-
льору. На зворотньому боці полотнища роз-
ташовано напис “НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ 
УКРАЇНИ”, виконаний літерами золотистого 
кольору. Древко прапора дерев’яне, темного 
кольору. Верхівка древка прапора стріловидна 
з жовтого металу, у центрі якої вміщено ма-
лий Державний Герб України. 

Таким чином, встановлена символіка вхо-
дить до усталеної системи символів військо-
вих формувань України об’єднаної єдиним 
знаком – хрестом. Однак при опрацюванні 
новітньої символіки не було враховано здобу-
тки у розробці символіки Національної гвардії 
України раннього періоду, яка має за основу 
принцип поєднання символіки гвардії та тери-
торіальної символіки міст у яких дислокують-
ся підрозділи. Неврахування набутого досвіду 
призведе до виникнення символіки, яка мати-
ме неофіційний характер, але буде більш по-
вно відображати функції покладені на Націо-
нальну гвардію України. Також слід звернути 
увагу на той факт, що уодноманітнення сим-
воліки військових формувань на основі вико-
ристання об’єднуючого знака – рівнораменно-
го хреста, як основи на яку покладається сим-
вол відповідного формування, призводить до 
зниження сприйняття такої символіки і, оче-
видно, що такий підхід до організації системи 
військової символіки України підлягає пере-
осмисленню. 
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Науковим фундаментом сучасної воєнної теорії є історичний досвід, глибоке засвоєння яко-
го дозволяє належним чином осмислити і правильно розуміти сутність і зміст тих явищ і проце-
сів у військовій справі, що нині відбуваються та прогнозувати основні напрями і тенденції роз-
витку воєнного мистецтва. Саме результати воєнно-історичного дослідження розвитку форм і 
способів збройної боротьби мають бути підґрунтям для розроблення доктринальних докумен-
тів, що визначатимуть подальші напрями розвитку Збройних Сил України.  

Досвід провідних країн світу дозволяє зробити висновок, що їх воєнно-політичне керівниц-
тво приділяє значну увагу воєнно-історичним дослідженням розвитку форм і способів збройної 
боротьби. Наприклад, у США розробленню програм розвитку збройних сил на десятирічний 
період передує дослідження розвитку воєнного мистецтва за останні 100 років. Запропонована 
праця є першою вітчизняною спробою провести аналогічне дослідження.  

Зміни, що відбулися в у ХХ столітті в соціально-політичній, соціально-культурній, науко-
во-технічній сферах вплинули і на розвиток воєнного мистецтва. Перша половина ХХ століття 
поставила перед воєнною теорією і практикою низку нових проблем, пов’язаних з розширен-
ням масштабу збройної боротьби та застосуванням нових засобів її ведення. Автори намагалися 
розкрити процеси формування цих проблем у зазначений період і пошуку шляхів їх роз-
в’язання, чому й був присвячений період між Першою та Другою світовими війнами. 

У поданій монографії авторський колектив, ґрунтуючись на наукових розробках вітчизня-
них та закордонних фахівців, висвітлив перебіг процесів розвитку воєнного мистецтва в роки 
російсько-японської і Першої світової війн, розвиток воєнно-теоретичних поглядів на характер 
збройної боротьби у міжвоєнний період та його практичне використання у воєнних конфліктах 
до початку Другої світової війни.  
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THE MILITARY OATH IN THE VALUE SYSTEM OF ROMAN SOLDIERS: 

ORIGINS OF MILITARY CORPORATE ETHICS 
 

The article deals with Roman legal institution of the military oath (sacramentum militare), which 

has deep historical roots. The subject is investigated in relation with the creation of a military corpo-

ration that had its interests, ideology, moral values and ethical standards. This process is reflected in 

literary texts of the late Republic and early Empire. It was found that the value system of Roman mili-

tary personnel was based on common legal and moral norms of Roman society, in particular the rules 

of «dignity and respect» and the principle of loyalty. The author analyzed a new type of a Roman sol-

dier who was formed in the 1st century. BC – 1st century AD. During this period the military oath ori-

ented warrior of devotion to his unit and loyalty to his emperor. This led to the creation of a new moral 

and legal institution – the cult of military discipline (disciplina militaris). 
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Based on the analyzes of sources and scientific literature the author considered the main goals of 
battue hunting, organization of different fights and competitions conducted by Mongolian troops and 
their military proficiency, mastering tactical methods as a part of units and individual training. It re-
veals a creation of high combat qualities of individual warriors and organization of coordinated ac-
tions of large units and disciplines support through brutal system of punishments for its violation. 
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The article deals with a problem of Ukrainianization of Imperial Russian Army in the final period 

of the First World War and the establishment of Ukrainian national military forces. The author consid-

ered ways of doing information and propaganda work among Ukrainian military personnel and the 

role and place of Ukrainian military press in the Ukrainianization. 
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NKVD AND STATE SECRETS PROTECTION IN THE RED ARMY AND  

THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX (July 1934–1936) 
 

The article deals with the NKVD activities for the protection of state secrets in the Red Army and 
Soviet military-industrial complex. The study of certain historical aspects of the Soviet system of state 
secrets on its formation make it possible to learn a complex system of information security, to reveal its 
historical patterns, key relationships and priorities. The article is based on usage of unique archival 
documents. 
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GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Based on literature and existing at the time guidance documents the author revealed the basic 

content and attempted to reveal the features of the military and postal communication and its role and 

importance in the Great Patriotic War. 

Keywords: military and postal communication, postal service, military mail, letters-triangles, 

postal censorship, Great Patriotic War. 
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KIROVOGRAD OFFENSIVE 1944 
 

The article deals with the questions of forces preparation of the 2
nd
 Ukrainian Front to the offen-

sive, the author considered course of combat actions and military art, the heroism of the Red Army sol-
diers is shown during the operation. 

Keywords: combat actions, military art, 2
nd
 Ukrainian Front, offensive, training of forces, Su-

preme Command (Stavka VGK), Rad Army. 
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PRINCIPLES AND FEATURES OF DEVELOPMENT  

OF MODERN MILITARY JOURNALISM 
 

The author examines in historical retrospective development of military journalism, covers the 
main features of the existence and development of this kind of journalism as a modern phenomenon 
playing a significant role in shaping public opinion about the activities of military and political leader-
ship of States Parties of hostilities. 

Keywords: military journalism, military conflict, departmental journalist, mass media, reporter, 
photographer. 
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INFLUENCE OF POLITICAL SITUATION DURING THE DISINTEGRATION  

OF THE USSR TO THE ORGANIZATION OF THE UKRAINIAN NAVY (1991–1992) 
 

The article deals with the political situation and relations between Russia and Ukraine during 

the disintegration of the Soviet Union and establishment of new independent states as a factor influenc-

ing to the organization of the Ukrainian Navy in 1991–1992. 

Keywords: Soviet Union, Commonwealth of Independent States, Armed Forces, Allied Forces, 

the Black Sea Fleet of Soviet Navy, Ukrainian Navy. 
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STAGES OF ORGANIZATION OF COMBAT TRAINING  

OF LAND FORCES OF UKRAINE 
 

The authors reveal the periods of combat training system organization of the Land Forces of 

Ukraine. The main characteristics of the training of the Land Forces of Ukraine during the 1992–2012 

are researched. It was determined that the greatest influence on the organization of combat training of 

the Land Forces of Ukraine had the degree of financial and resource support. Much attention is paid to 

improving the abilities and skills of personnel of the Land Forces for joint action with units of other 

troops in Ukraine and training for international peacekeeping operations and security. 

Keywords: Land Forces, combat training, combat readiness of troops (forces), training of per-

sonnel, command-post training, anti-terrorism training. 
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STATE REGIONAL DISINTEGRATION MODEL (AS EXAMPLE YUGOSLAVIA) 

 

In the article the experience of regional disintegration of SFRY (Yugoslavia) is summarized and 

systematized and the state disintegration model is reviewed. 
Keywords: ethnic politics, crisis processes, “velvet” revolution, political instability, political re-

gime, the post-Soviet countries, opposition to, the revolutionary process, social and political stability. 
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BEGINNING OF MANNING SYSTEM OF POSITIONS OF GENERALS  

IN THE ARMIES OF CHINESE LOCAL AND STEPPE EMPIRES  
(1-3 CYCLES OF OPERATION): HISTORIOGRAPHY 

 
This paper is the first attempt to comprehensive historiography review of interrelated processes 

of Generals Corps creation and beginning manning system of their positions in the armies of Chinese 
local and steppe empires during three cycles of operation. 

Keywords: manning system, positions of generals, beginning of armies of Chinese local and 
steppe empires. 
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FIRST MULTIENGINE AIRCRAFTS OF RUSSIAN EMPIRE AS THE FIRSTBORNS  

OF STRATEGIC AVIATION ORIGIN 
 

Based on many sources and scientific studies the author researched and summarized the experi-
ence of the first years of multiengine aircrafts building as part of the process of strategic aviation ori-
gin in the Imperial Russian Army in the late 19

th
 – early 20

th
 century. It is determined the role of 

O.F. Mozhaisky, I.I. Sikorsky, MV. Shydlovsky and values of some elements of public administration 
system in building the first giants aircrafts. 

Keywords: aircraft designer, multiengine airplane, military security, public administration, giant 
aircraft, strategic aircraft. 
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SOME ASPECTS OF STRATEGIC ACTIONS OF WHITE MOVEMENT DURING  

CIVIL WAR (1917–1920) 
 

In this scientific collection for 2013 number 3(9) the authors published an article revealed some 

aspects of military strategy of the Red Army during the Civil War. This article is a logical continuation 

of the publication defining the features of strategic actions of White armies in this period. 

Keywords: White Movement, Civil war, intervention, defense, strategic offensive, strategic ac-

tions, force grouping, the Red Army 
 
 

Reznik, V.I., Candidate of Historical Sciences, Colonel, Chief of Research Laboratory of Academic De-
partment of Operational Art of NDU of Ukraine (Kyiv) 

 
EXPERIENCE OF STRATEGIC AVIATION USING IN LOCAL WARS  

AND ARMED CONFLICTS IN THE 1990s 
 

The article deals with features of the USA strategic aviation using in local wars and armed con-
flicts in the 1990s. It is revealed goals and objectives decided in this period, features of control organi-
zation of strategic aviation and its interaction with other aviation branches and branches of the armed 
forces, military art features. 

Keywords: strategic aviation, air offensive, local war, precision-guided weapon. 
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SOME ANALYSIS OF OPERATIONAL DEPLOYMENT OF TROOPS (FORCES) OF 

WESTERN FRONTS OF RED ARMY OF SOVIET UNION AND CURRYING DEFENSIVE 
ACTIONS IN THE BEGINNING OF THE WAR (June-July 1941) 

 
The article deals with analysis of operational deployment of western fronts of Red Army of Soviet 

Union in the beginning of Nazi Germany aggression and currying of Soviet forces defend and deter at-
tack in the beginning of war (June – July 1941). 

Keywords: Wehrmacht, Army Group, concept, counterstrike, mechanized (tank) corps, opera-
tional deployment, defense, encircle, anti-tank defense, rifle (tank, motorized, cavalry) division, enemy 
assault forces, fortified district, front. 
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MINELAYER “PRUT”: DEVOTED OF FLAG 

 
The article deals with feat of minelayer “Prut” of Russian Black Sea Fleet during the battle with 

the ships of the German-Turkish Navy during First World War. It is gave a historical information of 
the ship, assessment of its crew actions and command of the Russian Black Sea Fleet. 

Keywords: minelayer, “Prut”, First World War, Russian Black Sea Fleet, naval traditions. 
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TRANSPORT AIRCRAFT USING BY NEEDS OF PARTISAN FORCES DURING  

SECOND WORLD WAR: GENERAL ASPECTS 
 

The article deals with general overflies situation of Soviet aircraft different subordination for 
fully support and military support of the Soviet partisans during Second World War. 

Keywords: overflies, Partisan Movement, airplane, support, evacuation, role of aircraft. 
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THE ROLE OF ARMORED FORCES DURING THE DESTRUCTION OF THE  
GERMAN GROUPING OF ARMY GROUP “SOUTHERN UKRAINE” IN 1944 

 

The article reveals the operations of armored troops of the 2
nd
 and 3

rd
 Ukrainian Fronts during 

the Iasi-Kishinev strategic offensive to destruction the German forces of army group “Southern 

Ukraine”. It is showing skilful combination use of infantry support tanks and their massive use on main 

sectors in the development of operational success. 

Keywords: operation, corps, tank troops, front. 
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THE INVOLVE OF BORDER GUARD FORCES OF KGB OF USSR IN OPERATIONS ON 

THE AFGHANISTAN REPUBLIC TERRITORY (1979–1989) 
 

Based on analysis of sources and literature authors revealed activity of special units of the Bor-
der guard forces of KGB of USSR to providing the security of the state border of the Soviet Union dur-
ing the campaign in 1979–1989. 

Keywords: airborne assault groups, spooks (dushmans), composite combat detachment, areas of 
responsibility, maneuverable groups, Mujahideen, motorized and maneuverable groups, ambushing 
and searching actions, striking and raiding actions. 
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MAIN DIRECTIONS OF INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL INFLUENCE  
TO SERVICEMEN OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE DURING RUSSIA’S 

ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA IN February–March 2014 
 

The article deals with the primary analysis of the main directions of the information and psycho-
logical influence to servicemen of the Armed Forces of Ukraine during the information and psycho-
logical operation of Russian Federation forces in the Autonomous Republic of Crimea, its importance 
for the further development of Ukraine and its Armed Forces. 

Keywords: annexation, Autonomous Republic of Crimea, serviceman, the Armed Forces of 
Ukraine, information and psychological impact, Crimean Peninsula, Russian Federation. 
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Karpov, V.V., Candidate of Historical Sciences, Docent of Academic Department of Social Sciences of the 
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, Colonel in reserve (Kyiv) 

 
BECOMING OF NATIONAL GUARD OF UKRAINE  

AND RESEARCHING ITS SYMBOLS 
 

The article deals with the symbols of one of the military forces of Ukraine – National Guard. The 
author reveals the history of the National Guard of Ukraine, the creation and using symbols of its units, 
principles of its construction. It is alleged that the symbols of the revived Guard in 2014 are a part of 
united system of military signs and symbols of Ukraine. 

Keywords: military force, the National Guard of Ukraine, the military signs and symbols system 
of Ukraine. 
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