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суспільство, місцеве самоврядування, політична культура, соціальна поведінка. 
 

З чим або з ким ідентифікує себе особис-
тість коли вибирає стиль професійної діяльно-
сті, формулює життєві і професійні завдання, 
яким способом вона їх розв’язує, знаходить 
сенс діяльності – на ці та багато інших питань 
необхідно відповісти, проводячи аналіз фено-
менів ідентичності українських громадян.  

Ці питання набувають особливої соціаль-
ної значущості в сучасних умовах, коли карди-
нальним напрямом ідеологічної роботи в 
Збройних Силах України (далі – ЗС України) є 
боротьба за національну незалежність. Значен-
ня характеру ідентичності громадян, військо-
виків і цивільних, зростає в умовах ведення ін-
формаційної і «гарячої» війни. Як свідчать по-
дії антикорупційного повстання, спротиву ане-
ксії Криму, антитерористичної операції (далі – 
АТО), від спільної і розвинутої громадянсько-
державницької національної ідентичності гро-
мадян залежить лінія соціальної поведінки і 
спрямованість соціальних дій як представників 
державних інститутів, силових структур (пред-
ставників державної влади), так і цивільних ор-
ганізацій, підприємств, громадських об’єднань, 
окремих громадян.  

Стійка й усвідомлена національна іденти-
чність українських громадян визначає: 

готовність громадян стати до збройного 

захисту нації та держави (виконання військо-
вого обов’язку);  

готовність і морально-психологічну спро-
можність виконувати накази, у тому числі, й 
щодо застосування зброї; 

злагодженість взаємодії Збройних сил з 
іншими складовими безпекового сектору дер-
жави й навіть збереження останніми функціо-
нальності, дієздатності в умовах загострення 
соціально-політичних протиріч; 

підтримка цивільним населенням діяль-
ності ЗС України та інших військових форму-
вань держави, взаємодія з адміністративними 
органами, органами місцевого самоуправлін-
ня та громадськістю в місцях дислокації час-
тин (з’єднань) та проведення спеціальних 
операцій із відновлення конституційного ста-
ну, правопорядку й мирного життя загалом. 

Із зазначеного слідує, що ідеологічна ро-
бота має стати пріоритетним напрямом діяль-
ності не лише Збройних сил, але й інших си-
лових і несилових соціальних інститутів, гро-
мадянського суспільства в цілому. При цьому 
надзвичайно важливим є розуміння відмінно-
сті за змістом, джерелами, провідними мето-
дами тощо державницької ідеології демокра-
тичної правової національної держави й тота-
літарної радянської ідеології, стереотипи, під-
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ходи і настанови якої зберігалися в невідреф-
лексованих практиках деякої частини старшо-
го і середнього покоління – пересічних грома-
дян й навіть цивільного і військового істеб-
лішменту [5]. 

Як про це свідчать соціологічні дослі-
дження (Центр соціальних досліджень «Со-
фія», м. Київ), що охоплювали всі області 
України, АР Крим, м. Севастополь і м. Київ, у 
процесах культурного самовизначення украї-
нців виявляється тенденція стійкого перева-
жання національної самоідентифікації за гро-
мадянсько-державницьким типом. При чому 
аналогічні тренди виявлялися вже два з поло-
виною роки тому і в тимчасово окупованому 
на даний момент Криму, і в ще потерпаючих 
від терористів на Донеччині й Луганщині [4].  

Криза легітимації влади та втрата легіти-
мності попередніми урядом і Президентом, 
адміністративною вертикаллю, рядом силових 
структур (Прокуратура, СБУ, МВС та ін.) 
України, що призвели до масових народних 
виступів у більшості областей України, які 
переросли в антикорупційне повстання («май-
дани») громадян, загострили та прискорили 
процеси формування національної політичної 
свідомості і національної ідеї як її стрижня. 
Водночас загострення соціально-політичного 
напруження виявило й «слабкі місця» в мере-
жі загальнонаціональної інтеграції, віддифе-
ренціювання від неї шарів суспільства, які ко-
ливаються або не підтримують політичні змі-
ни в країні, крайні позиції в яких посідають 
прибічники сепаратизму.  

Обидва протилежно спрямовані процеси, 
які умовно можна позначити, як «внутрішні», 
посилюються «зовнішнім» чинником – інфо-
рмаційними й збройними диверсіями аж до 
збройної агресії (анексія частини території 
України, дії зі дестабілізації ситуації в Україні 
з боку Російської Федерації (далі – РФ)). У 
той час, коли патріотично налаштовані грома-
дяни у спротиві зовнішній агресії та у протидії 
нав’язуваній Україні РФ позиції, ролі й образу 
життя, усвідомлюють цінність, зміст і значен-
ня власного європейського вибору (суверені-
тету політичної нації як суб’єкта політичної 
волі, правової демократичної держави, прав і 
свобод людини), противники змін (нової вла-
ди та/або нового курсу) стають вразливими 
щодо «інфікування» ідеологемами, політич-
ними міфами, настроями «Великого брата» 
(насправді, російського тоталітаризму – «пу-
тінізму» («Путінізм – це доктрина, яка не обі-
цяє утопії або кращого майбутнього. Вона 

обіцяє врятувати Росію – і силою свого при-
кладу інші країни – від катастроф, що похо-
дять від малозрозумілого лібералізму», Пол 
Берман [1]). Деякі з них потрапляють в «групу 
ризику» щодо сепаратизму, ідейного чи теро-
ристичного. 

За результатами опитувань Київського 
міжнародного інституту соціології (далі – 
КМІС) в Одеській, Миколаївській, Херсонсь-
кій, Харківській, Луганській, Дніпропетровсь-
кій, Запорізькій, Донецькій областях 70% 
громадян виступають за єдину Україну і не 
бажають приєднання до РФ.  

Найбільша кількість тих, що висловилися 
за приєднання до Росії напередодні АТО, – в 
Донецькій (27,5%) та 30,3% в Луганській об-
ластях. В цілому ж з восьми областей за при-
єднання до Росії лише 15,4% опитуваних [2]. 

Слід зазначити, що серед супротивників 
нової української держави з числа громадян 
України є принципові вороги, з лав яких ви-
сунуто найбільше провокаторів, диверсантів 
та терористів сепаратистського кшталту – во-
роги за соціальною позицією, груповим інте-
ресом, що їх антикорупційна революція по-
збавила соціального статусу, джерел влади і 
власності, як-то: представники «неформальної 
влади з впливовими повноваженнями – вира-
зники інтересів «родини» в різних значущих 
структурах, сферах, рівнях із позаправовими 
(«невидимими») повноваженнями («курато-
ри» – «смотрящие», жаргонізм – рос.), речни-
ки адміністративної вертикалі, репрезентанти 
кримінального капіталу, корумповані силови-
ки та/або такі, що завербовані російськими 
спецслужбами та ін.  

За досвідом Грузії, звільнитись від спадку 
попереднього режиму можливо лише через 
чітко прописані та послідовно реалізовані 
процедури люстрації та контролю з боку гро-
мадськості, об’єднаної мережею організацій. 
Так само, після розпаду Варшавського Дого-
вору і звільнення від протекторату СРСР, 
Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Латвія, 
Литва, Естонія через люстрацію убезпечили 
свої владні та силові інститути від носіїв тота-
літарної ідеології, стереотипів та схем діяль-
ності. 

До першої категорії принципових ворогів 
демократичної правової української держави 
долучаються представники злочинного світу, 
криміналітет різного масштабу, що для них 
ситуація фактичної аномії («безнормності»), 
випадіння із «правового стану» та сповзання 
до «природного стану боротьби всіх проти 
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всіх» визначених територіальних сегментів 
суспільства є надто сприятливою для злочин-
ної діяльності (кримінальних та військових 
злочинів), безкарності та намагань уникнути 
покарання за скоєні злочини. Спілка поміж 
вказаними категоріями склалася не в одну 
мить, а в тривалому процесі криміналізації 
політики та економіки як «управлінської мо-
делі» режиму Януковича.  

Представники цих двох категорії мають 
бути притягнуті до відповідальності згідно з 
чинним законодавством. Вони не можуть ви-
ступати стороною у перемовинах щодо укла-
дення нового «суспільного договору». І слід 
усвідомлювати, що робота із звільнення сус-
пільства від корупційної мережі лише розпо-
чинається, позаяк на даний момент виявлені 
лише зверхники й найбільш одіозні (й поміт-
ні) її актори, а ця мережа має непересічні 
спроможності до самовідтворення. 

Але є серед вороже, навіть по-сепаратист-
ські налаштованих, й «евентуальні» против-
ники, антагоністи «за випадком», що являють 
собою, швидше, жертви, потерпіли від двох 
попередніх груп. Саме вони стають надто вра-
зливими для маніпуляцій кремлівських «нью-
смейкерів» та служителів нової російської по-
літичної міфології («слов’янського братерст-
ва», «руського світу», «пан-православної спі-
льноти» як маркерів новоімперського дискур-
су РФ). У даному випадку сепаратистські на-
строї є специфічною формою «соціального 
ескейпізму» – втечі від незрозумілої й «загро-
зливої» реальності до утопічного світу соціа-
льних очікувань, що насправді не існує, як не 
існують й ті загрози, від яких намагаються 
втекти в такому разі (міфічні «бандерівці», 
«хунта», «пригноблювачі російськомовного 
населення», «гомосексуальна небезпека євро-
інтеграції» тощо). 

Проте життєві інтереси і соціальне майбу-
тнє даної категорії «невдоволених» українсь-
ких громадян пов’язані саме із розвиненим 
громадянським суспільством, розвитком (точ-
ніше, народженням) місцевого самоуправлін-
ня, встановленням цивільного контролю над 
діяльністю державних органів та силових 
структур, із зміцненням правової й соціально 
орієнтованої української держави (у тому чи-
слі, через конституційну реформу), із потуж-
ними Збройними силами та правоохоронними 
органами. За цю категорію слід боротися, ли-
ше з ними необхідно відновити діалог з метою 
досягнення згоди.  

Перемогу у боротьбі за дану категорію 

здобуде сторона, яка спромогнеться обстояти 
власну «картину реальності», в першу чергу – 
інтерпретацію поточних подій. На відміну від 
супротивної сторони в цій боротьбі патріоти-
чна громадськість та українська держава має 
основний наголос робити на неманіпулятивні 
практики комунікацій, діалог, залучення до 
спільних соціальних, політичних, економіч-
них, культурних проектів. Безперечно, для по-
вноцінного розвитку подібних взаємодій не-
обхідна успішна реалізація завдань АТО, від-
новлення законної влади, реанімація право-
охоронних органів, однак знаходити способи 
відновлення комунікацій й підтримки проук-
раїнської більшості (як ми бачили – 70% на-
віть у Донецькій та Луганській областях) по-
трібно вже зараз. 

Слід зазначити, що кращим аргументом 
на користь спільного громадянського суспіль-
ства та держави може бути лише практична 
реалізація гасел «революції гідності» – анти-
корупційної народної революції, успіхи в роз-
витку національної правової держави, у ство-
ренні умов для реалізації прав і свобод люди-
ни, досягнення самоуправління територіаль-
них громад із запозиченням відповідного єв-
ропейського досвіду (такі досягнення вже є в 
Україні).  

Важливим моментом для досягання сус-
пільної згоди є виявлення соціальних причин 
несприйняття перемін, витоків сепаратистсь-
ких настроїв, розмивання національної іден-
тичності громадян, що виявляється в усіх об-
ластях України, зі зростанням інтенсивності 
та масовості проявів із Заходу на Схід, із Пів-
ночі на Південь.  

На нашу думку, серед причин виникнення 
і поширення несприйняття нової влади і сепа-
ратистських настроїв є такі. 

Стратегічний патерналізм (концепція 
державної опіки щодо громадян) і пов’язаний 
з ним «політичний інфантилізм» (відмова гро-
мадян від претензій впливу на політику влас-
ної держави), що поширені на Сході та Півдні, 
має коріння в радянській минувшині промис-
лових регіонів України, економічно пов’яза-
них в єдиний господарський комплекс із про-
мисловістю передусім РРФСР, а в подальшо-
му із промисловими потугами РФ.  

За часів СРСР трудова дисципліна, «кла-
сова ідентичність» («робочий клас»), лояль-
ність по відношенню до влади «трудящих 
мас» оплачувалася з боку влади реалізацією 
соціальних прав громадян (доступність освіта, 
охорони здоров’я, фіксовані заробітна плата, 
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цінова політика щодо товарів масового спо-
живання), однак, із обмеженням прав і свобод 
людини (політичних і економічних), символі-
чно позначених у Конституції, що сама по со-
бі мала символічне значення.  

Ідеологічний механізм комуністичної 
пропаганди продукував тоталітарну ідентич-
ність «радянської людини», працював на згур-
тування трудівників у «колективне Я» – на 
перевагу групової свідомості щодо індивідуа-
льної в свідомості окремого індивіда. Однак, 
тоталітаризм може тривало демонструвати 
ефективність лише у воєнний час і в час подо-
лання повоєнної руїни, програючи в мирний 
час через брак джерел інновацій та ініціатив 
(соціальних, економічних і політичних), об-
меженість засад революціонізації управління 
суспільством. 

До цього додається виснаження економі-
ки країни «гонкою озброєння» часів «холод-
ної війни» «СРСР проти США» (ширше – 
НАТО), що значно спричинило падіння ра-
дянської імперії. На ідеологічному рівні не-
примиренна боротьба «двох світів» включала 
в себе продукування «образу ворога» у світо-
розумінні пересічних громадян, боротьба з 
яким надавала смислу їх суспільному існував-
ню й виправдовувала виключну скромність, 
хоча й усталеність стандарту соціального за-
безпечення. Стереотип «СРСР проти США» 
зазнає мутації «РФ проти США», озброюючи 
російських фахівців з маніпуляції суспільною 
свідомістю «непереборним» через свою ірра-
ціональність аргументом «погано, бо підтри-
мується США» («операції американських 
спецслужб»), щодо включення раціонального 
мислення визнається слушним навіть деякими 
в інших випадках раціонально мислячими 
людьми. 

Ідеалізація «радянського образу життя» у 
свідомості старшого покоління радянської 
«промислової армії» відбувається в часи роз-
паду СРСР й руїни перехідного періоду з його 
«первинним накопиченням капіталу», зрос-
танням безробіття, зубожінням більшості на-
селення та селекції нової олігархії. Злиденне 
існування спіткало передусім простих трудів-
ників і людей пенсійного віку. Популярність 
компартії саме в колишніх промислових регі-
онах пояснюється умовним збереженням в її 
політичній риториці гасел і настанов з «безбі-
дного світлого минулого», умовним – бо при-
наймні керівні прошарки компартії України 
представлені успішними «капіталістами-екс-
плуататорами».  

В цьому ж причина дієвості мессиджів 
«відновлення Радянського Союзу» з боку пу-
тінівського тоталітарного імперіалізму не ли-
ше щодо пострадянських пенсіонерів, але й 
витоки сприйнятливості до радянського міфу 
серед представників середнього покоління, які 
дотепер вважають своєю Батьківщиною не 
Україну, а Радянський Союз. Над відновлен-
ням радянського міфу в сучасній російській 
редакції принаймні останнє десятиліття пра-
цює пропагандистський апарат РФ, що під-
ключає потугу засобів масової інформації, і 
передусім телебачення й кінематограф, дома-
гаючись ототожнення образів сучасної росій-
ської держави та Радянського Союзу через 
введення в обіг симулякрів (від лат. «робити 
вигляд, прикидатись» – псевдокопія, що не 
має оригіналу в реальності) «радянськості». 
На раціональному рівні це виглядає вкрай без-
глуздо, натомість експлуатує душевні стани 
(позараціональні структури ментальності) – 
спогади і почуття «кращих часів» з молодості 
або дитинства, – підміняючи їх фантазмами, 
репрезентаціями очікувань, прагнень, страхів 
[3]. 

Феномен укоріненості партії регіонів на 
українському Півдні і Сході, значно в Доне-
цькій і Луганській областях, пояснюється тим, 
що анклави промислових підприємств, що 
вберігалися в часи навмисного збанкручуван-
ня, привласнення, й дуже часто, знищення но-
вими експропріаторами, залишались острів-
ками порівняної стабільності, бо надавали ро-
бочі місця на тлі загального зубожіння і зане-
паду. З моменту прориву до влади партії регі-
онів, що на початку власної історії позиціону-
вала себе як представництво «національної 
буржуазії», нібито зацікавленої в економічно-
му розвої економіки власної країни, «регіона-
ли» спромоглася або рекрутувати до своїх лав 
авторитетних представників «червоного дире-
кторату» (що намагалися «зберігати соціа-
лізм» на керованих підприємствах), або по-
глинути бізнес через представників «донець-
кої номенклатури». За умов проблематичності 
альтернатив (одна з альтернатив – гастарбай-
терство), відсутності справжніх профспілок і 
будь-якого контролю з боку корумпованих 
органів влади, залежність робітника від робо-
тодавця стала майже феодальною.  

Попри сильні антиолігархічні та антико-
рупційні настрої серед трудівного населення 
Сходу і Півдня, їх на деякий час притлумила 
проблематичність позицій роботодавців в но-
вих умовах – страхи втратити роботу через 
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вступ до Європейського Союзу (далі – ЄС) та 
закриття для їх підприємств російських ринків 
збуту (хоча більшість країн ЄС мають і доте-
пер, в умовах економічних санкцій, широкі 
економічні стосунки з РФ, у чому, зокрема і 
криється дієвість цих санкцій), або побоюван-
ня щодо згортання бізнесу власниками, що 
фінансували та/або представляли корупційну 
владу, через очікування відплати (санкцій). 

Все це разом сприяло поширенню настро-
їв невдоволення новою владою й навіть сепа-
ратистських ідей. Проте на Півдні та Сході 
першими усвідомили, що українська промис-
ловість потрібна лише Україні, місцеві міліар-
дери-промисловці та шахтарі і металурги, що 
стали оперою і навіть активними учасниками 
боротьби з сепаратизмом. 

Непересічна роль у поширенні на Сході та 
Півдні чуток про небезпеки майдану, «банде-
рівців», «фашистів», «Правий сектор» (яким 
сепаратисти лякають один одного, пересічних 
мешканців, а інколи й власних російських 
спонсорів), належить решткам корупційної 
адміністративної вертикалі, «донецькій номе-
нклатурі», зрадникам з лав МВС, СБУ, серед 
яких багато таких, що побоюються покарання 
за попередні злочини проти українського на-
роду, приховано чи відкрито підтримуючи те-
рористичні організації чи навіть беручи акти-
вну участь в їх діяльності. Слід зазначити, що 
для збурення населення Сходу і Півдня були 
використані такі «маячки» з колективної 
пам’яті, що змусили жахнутися уявної небез-
пеки життю через етно-мовну належність. Ще 
є живими вчителі, лікарі, агрономи, які з ком-
сомольською путівкою були відряджені «мо-
лодими спеціалістами» в західні області Укра-
їни та відтак прямо потрапили в зону проти-
борства НКВС і національно-визвольних за-
гонів, й ця тема залишається дотепер болю-
чою як для Сходу, так і для Заходу. Тому по-
трібно дуже обережно обходитися з цією істо-
ричною пам’яттю, передусім розкриття не-
припустимості ототожнень і аналогій, що сві-
домо нав’язуються проросійською пропаган-
дою. 

Не є випадковим збігом, що в той самий 
час влада РФ запропонувала власним грома-
дянам етнічно-мовний та релігійний чинники 
як засаду культурно-цивілізаційної самоіден-
тифікації замість громадянсько-політичної 
національної ідентичності. Розмивання націо-
нальної ідентичності українських громадян, 
як і громадян РФ, є одним із заходів, що ма-
ють на меті відчуження громадян від політич-

ної активності, прагнень впливати на держав-
ну владу й самим бути владою. Як пише ци-
тований вище Пол Берман, «суть страху Путі-
на за свою країну полягає в наступному: якщо 
Україні вдасться приєднатися до Польщі та 
інших сусідніх держав, що перебувають в 
благословенному колі демократичного про-
цвітання, то і в Росії може виникнути праг-
нення до демократії. Тільки от Росія буде бі-
льше схожою на Ірак, ніж на Польщу; еконо-
міка знову буде втягнута в катастрофу епохи 
Єльцина, мир всередині країни буде зруйно-
ваний божевільними етнічними конфліктами, 
як це сталося з Югославією після Тіто. Тому 
Путін наказав зупинитися і клацнув своїм ста-
рим російським хлистом» [1].  

Лихо корупційно-олігархічної влади з її 
вертикаллю полягає як у квазі-поєднанні різ-
них регіонів України, що підмінило собою 
згуртування громадян і громад спільними 
практиками, законами права і суспільної мо-
ралі, спільними проектами майбутнього, та 
являла собою злочинну мережу, основним 
призначенням якої були контроль, збір дани-
ни, обкрадання власного народу, так і в «тери-
торізації» на удільні князівства з їх симбіозом 
місцевих олігархів із місцевими ж структура-
ми міліції, прокуратури, СБУ, для котрих вка-
зівки місцевих володарів у буденній діяльнос-
ті значили більше, ніж приписи закону та на-
ціональні інтереси. Ця криміналізована влада 
також зацікавлена у розмиванні національної 
ідентичності й у підміні її територіальною й 
етно-релігійно-мовною, бо національна іден-
тичність приходить у суперечність із ситуаці-
єю узурпації влади та національних багатств 
окремими групами (в російському варіанті – 
спецслужбами, в українському – криміналіте-
том) зі всіма небезпечними для узурпаторів 
наслідками. 

Отже, тип культурної самоідентифікації 
слугує виразним показником наявних типів 
соціальної інтеграції, комунікаційних каналів 
«людина–спільнота», «людина–держава», 
«спільнота–держава», інтерпретаційних схем 
для осмислення подій сучасності, образу ба-
жаного майбутнього для власної спільноти і 
пов’язаного з ними бачення минулого («істо-
ричної пам’яті»). 

Здійснений аналіз процесів культурно-
політичної самоідентифікації громадян у схі-
дних областях України та обґрунтування важ-
ливості вивчення й прогнозування масової со-
ціальної поведінки, дають змогу зробити такі 
висновки: 
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1. В Україні існує нагальна потреба зміц-
нення і цілеспрямованого розвитку громадян-
сько-державницької ідентичності українських 
громадян (військових і цивільних), до чого 
мають долучитися всі освітні, громадські, полі-
тичні організації, державні і недержавні соціа-
льні інститути. Усвідомленість змісту європей-
ського вибору України пов’язана із осмислені-
стю сенсу демократії як соціально-політичної 
моделі, правової держави як нормативно-
регулятивного механізму, прав і свобод люди-
ни як універсальних загальнолюдських ціннос-
тей, політичної нації як єдності громадян, згур-
тованих навколо будівництва власної держави 
згідно власних цінностей і ідеалів.  

2. Розвиток політичної культури громадян 
України передбачає засвоєння змісту, осмис-
лення таких складових громадянсько-держав-
ницької концепції української нації, як «демо-
кратія», «політична нація», «громадянське су-
спільство», «правова держава», «права і свобо-
ди особистості», «закон», «легітимність» і «ле-
гітимація», «суверенітет», «суб’єктність наро-
ду» і «самоуправління», «солідарність» та інші.  

3. Актуальним напрямом інформаційної 

боротьби мають стати концептуальні засади 
суспільно-політичної (національної) ідеї укра-
їнської держави. Особливої уваги та докла-
дання спільних зусиль держави, інститутів і 
організацій громадянського суспільства має 
стати історія (суспільно-історична концепція). 
Слід більш послідовно зживати в політичному 
дискурсі фразеологію «братства народів», 
«панславізму», «єдиновірства». Вказані сте-
реотипи використовуються як засіб розми-
вання й спотворення культурної ідентичності 
українців й для підміни громадянсько-держав-
ницької національної ідентичності етно-
релігійно-цивілізційною, що на даний момент 
слугує протягуванню імперської фразеології, а 
за нею і ментальності (бачення, розуміння, 
відчуття). 

Особливим напрямом має стати вивчення 
соціокультурних особливостей населення кра-
їн, що підтримують агресію або беруть участь 
в агресії проти України (з яких рекрутуються 
учасники терористичних об’єднань), що важ-
ливо для планування, організації, прогнозу-
вання, інформаційно-психологічного забезпе-
чення мілітарної діяльності. 
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Перша світова війна, Російська імператорська армія, система управління. 
 

Перший політ на моторному аероплані 
братів Райт, що відбувся 17 грудня 1903 р. за-
свідчив про початок ери пілотованої авіації. 
Нові ідеї щодо конструкцій літаків та теорії 
керованого польоту стали активно змінювати 
одна одну. Більшість з них швидко перетво-
рювалися в різноманітні літальні апарати, які, 
на думку їх авторів, мали б забезпечити ефек-
тивний та якісний політ. Звісно, не все вихо-
дило в ентузіастів авіації, але вже у 1909 р. у 
світі існувало декілька основних типів аеро-
планів: аероплан братів Райт, біплан Вуазена, 
біплан Фармана та моноплан Блеріо. Можли-
вості цих апаратів були мізерні: жоден з них 
не досягав висоти вище 400–500 м, літали во-
ни зазвичай лише на 15–20 м і мали незначну 
дальність польотів. Але, найголовніше, вони 
започаткували розвиток пілотованої авіації.  

Російське військове відомство в цей час 
аеропланами не цікавилось. Хоча окремі ар-
гументовані висловлювання кадрових війсь-
кових на користь авіації, зокрема щодо перс-
пектив її використання як ефективний засіб 
збройної боротьби, з’являлися ще задовго до 
цього періоду. Так, на початку 1877 р. у 
зв’язку з працями О.Ф. Можайського щодо 
будівництва першого в світі аероплана, пол-
ковник П. Богословський у газеті «Кронштад-
ський вісник» писав: «Уявіть собі тільки, яку 
паніку, який жах здатна навести на противни-
ка одна така «летучка», озброєна пекельною 
начинкою динаміту та нітрогліцерину, і який 
пагубний розлад вона може призвести на його 
збірних пунктах та сполученнях» [1]. Але тоді 
аероплани ще не літали, а військові лише мрі-
яли про аероплан над полем бою. 

Надто швидко таким полем бою для Росії 
стала Перша світова війна, в яку російська Ім-
ператорська армія вступила з військовою 
авіацією, що за чисельністю поступалася ли-
ше авіації Німеччини [2]. Результати перших 
місяців бойових дій були для російської вій-
ськової авіації невтишні – вона залишилася 
практично без боєготової авіації. Чому так 
сталося – це тема окремого дослідження, а ми 
розглянемо інше, не менш складне питання. 
Якщо Росія в липні 1914 р. змогла протиста-
вити Німеччині та Австро-Угорщині таке зна-
чне авіаційне угруповання, ще в 1909 р. не 
маючи жодного літаючого аероплану, це свід-
чить, що за такий короткий термін у Росії від-

бувся процес зародження військової авіації. 
Почали формуватися головні підсистеми вій-
ськової авіації – організаційно-штатна структу-
ра та система управління, система підготовки 
кадрів; розпочався випуск військових аеропла-
нів на власних підприємствах. Дослідити як це 
відбувалося, які фактори, і як вони впливали на 
зародження військової авіації Росії – мета на-
шого дослідження. Зважаючи га те, що система 
військової авіації надто складна, ми зосереди-
мося лише на її основних підсистемах, які най-
менш досліджені, організаційно-штатній стру-
ктурі та системі управління.  

На сьогодні відомо тільки одне фундаме-
нтальне дослідження організаційної структу-
ри та системи управління військової авіації 
Росії – це дисертація сучасного російського 
дослідника С. Єлісєєва [3]. Проте, автор у сво-
їй праці зосереджується безпосередньо на ви-
вченні процесу розвитку організаційно-управ-
лінських форм військової авіації і не приділяє 
уваги питанню дослідження факторів, що 
впливали на цей процес, а також процесу за-
родження авіації в цілому. В історичних ме-
муарах колишнього авіадарма В. Ткачова [4], 
радянського історика П. Дузя [5] та працях 
інших дослідників Першої світової війни мо-
жемо зустріти багато прикладів з нашої тема-
тики, але жоден з авторів не ставив за мету 
відтворити процес зародження військової авіа-
ції в Російській імперії. Тому, вивчення цього 
процесу, зокрема відтворення послідовності 
подій, є актуальним питанням. 

Один з перших випадків, коли російські 
військові звернули увагу на авіацію, датується 
початком 1908 р. Тоді француз Анрі Фарман 
на літаку власної конструкції виконав перший 
політ по замкнутій кривій протяжністю 1 км. 
У цей же рік авіатори встановлюють інші ре-
корди в дальності та тривалості, вантажопід-
йомності та висоті польотів. Зазначене не мо-
гло бути непоміченим і стало переломом у 
відношенні вищого військового керівництва 
Росії до авіації. Так розпочався процес заро-
дження російської військової авіації.  

Вже 16 січня було створено Всеросійсь-
кий аероклуб. Очолив Раду аероклубу за при-
значенням царя його шурин – Великий Князь 
Олександр Михайлович, який був одружений 
на старшій сестрі царя – Ксенії. У квітні 1908 р. 
Головне інженерне управління Військового 
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міністерства, яке було відповідальним за тех-
нічне оснащення армії, відпрацювало доповідь 
на міністра щодо перспективності аеропланів. 
У доповіді йшлося, що «в теперішній час аеро-
плани ще не демонструють дуже великих пе-
рельотів, не піднімаються на велику висоту і 
взагалі поки що не придатні для воєнних ці-
лей, але в майбутньому їх роль у військовій 
справі повинна бути величезною і тому, без 
сумніву, вони будуть введені до оснащення 
армії». І, відповідно до цього, Головне інже-
нерне управління внесло пропозицію «… що-
до започаткування конкурсу для літальних 
апаратів, які важчі за повітря». Цей конкурс 
повинен був насамперед підтримати розвиток 
російського авіабудування, щоб у подальшо-
му відібрати кращі зразки аеропланів для вій-
ськового відомства, які будуть прийняті на 
озброєння. 31 грудня 1908 р. відбулася ще од-
на значна для авіації подія – російський імпе-
ратор дозволив провести всеросійський збір 
пожертвувань для створення повітряного фло-
ту. Без фінансування, створення російської 
авіації було нереальним, а сприяти розвитку 
авіації з державної казни керівництво країни 
бажання не мало.  

Це було у 1908 р., але до 1910 р. російська 
військова авіація розвитку не так і отримала. 
Всеросійський аероклуб нічим себе не про-
явив, а тому Росія продовжувала спостерігати 
та захоплюватись польотами іноземців. Але 
30 січня 1910 р. стало переломним днем у роз-
витку російської авіації. Голова Російського 
морського союзу академік Б. Голіцин висту-
пив на загальних зборах «Особливого коміте-
ту по збору пожертвувань на посилення війсь-
ково-морського флоту» з пропозицією щодо 
використання 900 тис. рублів, що залишилися 
від пожертвувань на військовий флот, на роз-
виток повітряного флоту та створення при 
«Особливому комітеті» «Відділу повітряного 
флоту». 

«Відділ повітряного флоту» було створе-
но і очолив його Великий князь Олександр 
Михайлович, який одразу ж звернувся до царя 
з проханням щодо використання коштів. 6 
лютого 1910 р. імператор дозволив викорис-
тати кошти на створення повітряного флоту і 
цього ж дня було прийнято рішення щодо ор-
ганізації навчання офіцерів армії та флоту «лі-
танню на апаратах, які важчі за повітря, і роз-
почати створення запасу аеропланів». Актив-
на діяльність «Відділу повітряного флоту» 
вплинула і на армійське керівництво. 14 бере-
зня 1910 р. «Повітроплавному відділу» (нача-

льник відділу – полковник Вікентій Семков-
ський), який знаходився у складі електротех-
нічної частини Головного інженерного управ-
ління (далі – ГІУ) Військового міністерства, 
який існував ще з 1890 р. було наказано зай-
нятися питаннями організації військової авіа-
ції, що включало створення організаційно-
штатної структури, підготовку льотного та 
технічного складу, закупку аеропланів. Цього 
ж місяця 8 офіцерів і 7 нижніх чинів були від-
ряджені на навчання до Франції. Водночас 
було замовлено 11 аеропланів. У цей же час у 
Гатчині під Санкт-Петербургом на добровіль-
ні внески розпочалося будівництво першої в 
Росії офіцерської військової авіаційної школи. 
Так було закладено «базис» військової авіації 
Росії.  

Позитивного імпульсу зародженню росій-
ської авіації додав «Перший авіаційний тиж-
день», який пройшов у Петербурзі з 15 квітня 
по 2 травня 1910 р. З шести пілотів, які брали 
участь у змаганнях, був лише один росіянин – 
М.Є. Попов, який літав на американському 
«Райті». Але цього вже було достатньо, щоб 
зрушити процес створення авіації.  

Восени 1910 р. до Росії прибули замовлені 
у Франції аероплани, але використовувати їх в 
умовах несприятливої метеообстановки в Га-
тчині в осінньо-зимову пору було неможливо. 
Тому терміново розпочалися пошуки місця 
для авіаційної школи на півдні, біля Чорного 
моря. Таке місце знайшлося біля м. Севасто-
поля на Куликовому полі, де 11 листопада бу-
ло відкрито льотну школу, в якій з 14 листо-
пада розпочалися планові навчання.  

Посаду шеф-пілота в Севастопольській 
військово-авіаційній школі зайняв уже відо-
мий на той час одеський пілот Михайло Єфі-
мов. Французький аероклуб 15 лютого 1910 р. 
видав М. Єфімову диплом пілота-авіатора 
(«бреве») за номером 31 і відтоді Росія отри-
мала свого першого вітчизняного пілота. В 
Одесі 21 березня М. Єфімов виконав перші в 
Росії публічні польоти.  

З початком роботи школи учні відразу 
продемонстрували перспективність аеропла-
нів для воєнних цілей. Так, у перший місяць 
навчання лейтенант В. Дибовський під час 
польоту з інструктором поручиком Б. Матиє-
вич-Мацеєвичем виконав декілька фотографій 
з повітря, чим довів одне з головних призна-
чень військових аеропланів – ведення повіт-
ряної розвідки.  

Наприкінці 1910 р. під керівництвом на-
чальника «Повітроплавному відділу» полков-
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ника В. Семковського було розроблено зако-
нопроект щодо формування авіаційних заго-
нів та укомплектування їх матеріальною час-
тиною. 2 квітня 1911 р., після розгляду Війсь-
ковою Радою та Радою Міністрів, зазначений 
документ потрапив до Державної думи Росії, 
де «розглядався» понад рік, і лише 10 травня 
1912 р. цей законопроект було затверджено і 
він вступив у дію. 

Весною 1911 р. Військова Рада при Вій-
ськовому міністрі ухвалила проект «Поло-
ження про авіаційну службу» та штат авіацій-
ного загону повітроплавної роти. В пропози-
ціях Військового міністра генерала від кава-
лерії В.А. Сухомлинова на ім’я імператора 
Миколи ІІ «Про пропозиції постановки та 
розвитку повітроплавної справи в російській 
армії» (1911) передбачалося довести загальну 
чисельність авіації до 45 загонів (540 аеропла-
нів). До кінця 1911 р. військове відомство вже 
мало біля 50 підготовлених льотчиків, що да-
ло можливість сформувати перші авіаційні за-
гони.  

У березні 1911 р. «Повітроплавним відді-
лом» були відпрацьовані правила підготовки 
військового льотного складу, згідно яких всі 
офіцери-авіатори становили кадр військових 
льотчиків у мирний час. При цьому кожний з 
льотчиків знаходився при своїй військовій ча-
стині. З початком бойових дій всі льотчики 
прибували у розпорядження «Повітроплавно-
го відділу». Підготовка льотчиків мала відбу-
ватися на базі Севастопольської школи (зага-
льний підготовчий курс) та в Гатчині (спеціа-
льний курс). Авіаційну школу в Гатчині від-
крили 1 травня 1911 р., що не мала самостій-
ності, а являла авіаційний відділ офіцерської 
повітроплавної школи в Петербурзі.  

Уперше в 1911 р. авіація взяла участь у 
маневрах Чорноморського флоту. Так, вранці 
16 квітня ескадра броненосців і міноносців 
вийшла в похід до кавказьких берегів. Одно-
часно з аеродрому Севастопольської авіашко-
ли злетіли чотири аероплани, які приєдналися 
до ескадри. Три аероплани виконували функ-
ції охорони ескадри, четвертий імітував вико-
нання функцій зв’язку. Таким чином уперше 
відбулося залучення авіації до військових ма-
неврів.  

З 14 до 22 травня 1911 р. у Петербурзі бу-
ло проведено 2-й авіаційний тиждень. У порі-
внянні з минулим роком, з 14 льотчиків, які в 
ньому брали участь, тільки один був інозем-
цем (француз), решта – росіяни. А з 27 травня 
до 7 червня у Москві відбувся 1-й авіаційний 

тиждень. Під час проведення обох заходів 
проводились змагання воєнного характеру – 
на точність виконання бомбардування.  

1 серпня 1911 р. розпочинає роботу льот-
на школа Одеського аероклубу – 1-го російсь-
кого аероклубу, який офіційно функціонував 
ще з 1908 р. У газеті «Одеські новини» з цього 
приводу вийшло таке оголошення: «В Одесі 
відкривається пілотська школа, до якої офіце-
ри одеського гарнізону приймаються безкош-
товно». Від початку роботи льотних шкіл роз-
робляються перші варіанти програм випробу-
вань на звання військового льотчика.  

За досвідом Чорноморських маневрів у 
Севастопольській школі були розроблені 
«Короткі керівні дані для начальників, військ, 
льотчиків та посередників, які беруть участь у 
маневрах 1911 р., при користуванні аеропла-
нами». В червні 1911 р. документ було від-
друковано у типографії і він став першою 
друкованою інструкцією з бойового викорис-
тання авіації. Головними завданнями авіації, 
згідно інструкції, визначались: «виконання 
розвідки противника; підтримання зв’язку; за-
вдання матеріальних і моральних збитків во-
рогу через скидання з висоти вибухових речо-
вин; знищення змійкових, керуємих аероста-
тів та аеропланів противника; точне визна-
чення укріплень противника та їх фотографу-
вання».  

У серпні 1911 р. документ було оголоше-
но в наказі військ Варшавського військового 
округа перед маневрами, в яких брала участь 
авіація. Вперше, під час цих маневрів, було 
поставлене питання боротьби авіації з повіт-
ряним противником. Льотчики відпрацювали 
питання виконання розвідувальних завдань, 
підтримки зв’язку з частинами кавалерії, які 
діяли у відриві від основних сил, а також умо-
вну атаку дирижаблю. Разом з тим, льотчики 
вперше впевнились у можливості знищення 
противника в повітряному бою при наявності 
відповідного озброєння на аеропланах. У сер-
пні-вересні 1911 р. авіація брала участь у ма-
неврах Київського та Петербурзького військо-
вих округів. 

Тільки восени 1911 р. було оголошено 
про перший конкурс на військові аероплани 
російської конструкції та виробництва (про-
позицію про конкурс винесли ще в квітні 
1908 р.). Всім умовам конкурсу відповідав 
лише один аероплан – «Гаккель VII», але го-
ловний керівний орган військової авіації «По-
вітроплавний відділ» оголосив конкурс як та-
кий, що не відбувся. А вибір Відділу зупинив-
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ся все ж на іноземному апараті – французько-
му моноплані «Ньюпор». Відтак, підтримки 
національного виробника не було, а аеропла-
ни планували закуповувати у Франції. Але все 
ж таки, російські заводи, після втручання 
Державної думи, домоглися отримання замо-
влень на виготовлення певної кількості цих 
аеропланів у Росії. 

Протягом 1910–1911 рр. «Відділ повітря-
ного флоту» закупив за кордоном 50 аеропла-
нів, які були передані в авіаційні школи. При-
близно таку ж кількість у цей час придбали 
приватні особи та аероклуби.  

З 1910 р. до жовтня 1911 р. російська вій-
ськова авіація складалася лише з авіаційних 
навчальних закладів – авіашкіл. Тільки з поча-
тком італо-турецької війни питання щодо 
створення авіаційних загонів прискорилось. 
Головним стимулом слугувало те, що під час 
бойових дій літаки показали значно кращі ре-
зультати, ніж аеростати, а також знайшли під-
твердження більшість висновків, зроблених 
під час маневрів округів, в яких брала участь 
авіація в 1911 р. Як результат, у період з лис-
топада 1911 р. починається формування авіа-
ційних загонів. У числі перших формується 
авіаційний загін 2-ї повітроплавної роти 
(м. Варшава) та авіазагін при Сибірському по-
вітроплавному батальйоні (с. Спаське). 

Таким чином, у період 1910–1911 рр. від-
булося зародження військової авіації Російсь-
кої імперії. Розпочалося формування системи 
підготовки авіаційних кадрів для армії. Впер-
ше, під час маневрів військових округів, авіа-
ція на практиці продемонструвала те, на що 
вона здатна. Зацікавленість Військового ві-
домства в авіації вже була очевидною.  

У 1912 р. процес формування авіаційних 
загонів продовжився. До червня 1912 р. було 
сформовано ще шість авіаційних загонів: авіа-
загін 4-ї повітроплавної роти (м. Ковно); авіа-
загін 6-ї повітроплавної роти (м. Осовець); 
авіазагін 7-ї повітроплавної роти (м. Київ), 
авіазагін 11-ї повітроплавної роти (м. Новоге-
оргіївськ); авіазагін 1-ї Кавказької повітропла-
вної роти (м. Карс), ХІХ-й авіаційний загін 2-ї 
повітроплавної роти (м. Варшава) [6, арк.248]. 

До травня 1912 р. створення військової 
авіації здійснювалося на кошти, які виділяли-
ся на повітроплавання, тобто цільового фінан-
сування розвитку авіації не було. Це означало, 
що перспективи та темпи розвитку військової 
авіації визначалися безпосередньо Головним 
інженерним управлінням, яке відповідало за 
авіацію. А це управління головну увагу приді-

ляло не авіації, а повітроплавним військам – 
внаслідок суб’єктивного підходу його керів-
ництва. Все це пагубно впливало на авіацію. 

10 травня 1912 р. Державна дума прийня-
ла закон «Про відпущення засобів на форму-
вання авіаційних загонів та укомплектування 
їх матеріальною частиною», проект якого був 
відпрацьований ще у 1910 р. Цей закон офі-
ційно закріплював державне фінансування фо-
рмування при повітроплавних ротах авіацій-
них загонів, оснащених аеропланами. Взагалі 
передбачалося сформувати 43 корпусних і 8 
фортечних авіаційних загонів по 6 аеропланів 
у кожному. На початок 1912 р. згідно закону 
мало бути сформовано 18 авіазагонів, до кінця 
1913 р. – ще 26, а у 1914 р. – решта 8 загонів. 
Як уже зазначалося, на час прийняття закону 
були сформовані лише 8 авіаційних загонів, 
що становить приблизно 30% від плану.  

Влітку 1912 р. всі питання щодо організа-
ції авіації були передані від Головного інже-
нерного управління Військового міністерства 
до Головного управління Генерального шта-
бу. Наказом по Військовому міністерству від 
30 червня 1912 р. №397 у складі Головного 
управління була сформована спеціальна «По-
вітроплавна частина», начальником якої було 
призначено генерал-майора М.І. Шишкевича. 
З цього часу розпочався період відокремлення 
авіації від повітроплавання та її самостійний 
розвиток.  

На нашу думку, незважаючи на значну кі-
лькість дорікань на діяльність новоствореного 
органу, саме в період керівництва «Повітро-
плавної частини» розвиток військової авіації 
відбувався найінтенсивніше. На відміну від 
попереднього органу управління авіації – ГІУ, 
«Повітроплавна частина» мала більш доско-
налу структуру, що сприяло його ефективній 
роботі. До «Повітроплавної частини» окрім 
офіцерів Генерального штабу входили і техні-
чні спеціалісти, що при створенні авіаційних 
частин забезпечувало урахування всіх особ-
ливостей, як тактичних, так і технічних.  

А щодо звинувачень, що керівництво 
«Повітроплавної частини» невірно розставило 
пріоритети розвитку, зосередившись на повіт-
роплаванні, а не на авіації, як то зазначає авіа-
дарм В. Ткачов [4], то не воно визначало ці 
пріоритети. Все вище керівництво російської 
держави та армії було загіпнотизоване повіт-
ряним чудом техніки того часу – «Цеппеліна-
ми». Тільки з початком війни з’ясувалося, що 
«Цеппеліни» практично беззахисні перед 
швидкими та маневреними літаками. Але це 
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буде тільки після першого року війни, а поки 
що «Цеппелін» здавався найстрашнішим по-
вітряним ворогом. Тому, не тільки Росія, але й 
інші країни Європи охопила хвороба насліду-
вання. Саме це, як ми вважаємо, призвело до 
того, що керівництво «Повітроплавної части-
ни» головну увагу, зусилля та, найголовніше 
кошти, спрямувало на розвиток повітропла-
вання (дирижаблів та аеростатів), а авіація 
розвивалася за остаточним принципом. Крім 
цього, слід враховувати, що військова авіація 
формувалася на базі повітроплавання, а тому 
увага до останнього на начальному етапі не 
могла стати кардинально меншою. В резуль-
таті, на розвиток повітроплавання у передво-
єнні 1912–1913 рр. було витрачено 1,5 млн. 
рублів. На ці кошти за кордоном було закуп-
лено 4 великих дирижаблі та побудовано 12 
елінгів. Придбані дирижаблі являли собою за-
старілі слабкі повітряні кораблі, які не могли 
принести і не принесли Росії ніякої користі 
[7]. А за цю суму можна було придбати понад 
200 аеропланів та укомплектувати ними за-
плановану решту авіаційних загонів, які так і 
не встигли сформувати перед війною і яких 
так не вистачало.  

Не зважаючи на те, що царем було прийн-
ято рішення щодо фінансування авіації з каз-
ни, коштів катастрофічно не хватало. А тому 
«Особливий комітет» продовжував збирати 
добровольчі пожертвування на авіацію. На 
повне фінансування з державної казни авіація 
перейшла тільки з початком світової війни.  

Ще одне рішення, яке ставиться в «пасив» 
діяльності «Повітроплавної частини», це ану-
лювання замовлень російським заводам на 
виробництво аеропланів. Офіційна причина 
такого рішення була сформульована достат-
ньо розпливчасто – «до вивчення стану та ор-
ганізації авіації за кордоном». Як результат, 
незадовільний стан авіаційної промисловості 
в країні та нікчемно мала кількість літаків, що 
випускалися. Доречними тут є слова генерала 
О. Брусилова: «У мирний час ми не попіклу-
валися можливістю виготовлення літаків до-
ма, у себе в Росії, і тому, … значно страждали 
від їх нестачі». 

Проте, ефективним було керівництво ро-
сійською авіацією чи ні, воно все ж таки існу-
вало, що визнається самими льотчиками, уча-
сниками тогочасних подій. Але проіснувало 
недовго – всього півтора роки, з 30 липня 1912 
р. до 20 грудня 1913 р., коли наказом Військо-
вого міністра за №666 «Повітроплавна части-
на» при Головному управлінні Генерального 

штабу була ліквідована. З цього дня забезпе-
чення російської авіації як літаками, так і ін-
шими необхідними приладдями та запасними 
частинами відбувалося через Головне війсь-
ково-технічне управління, яке було перефор-
моване з Головного інженерного управління. 
Таким чином, Головне військово-технічне 
управління стало відповідальним за всі пи-
тання щодо постачання армії технічними за-
собами, в тому числі й авіаційного майна. От-
же, дуже складні питання забезпечення ново-
го роду військ – авіації, були поставлені поруч 
із шанцевим інструментом та іншим техніч-
ним майном. Як згадує колишній командувач 
російською військовою авіацією В’ячеслав 
Ткачов, «якщо ми протягом півтора року не 
бачили ніякого керівництва службою та під-
готовкою авіаційних одиниць з боку практич-
но самостійного органу – «Повітроплавної ча-
стини», то за нових умов дійсно про це керів-
ництво неможливо було і мріяти».  

Станом на кінець 1913 р., у тому числі і 
завдяки діяльності «Повітроплавної частини», 
для армії та флоту було підготовлено 211 льо-
тчиків, сформовано 18 авіаційних загонів. 17 
листопада 1913 р. у долині річки Кача відкри-
лася 3-тя авіаційна школа – Качинська. На-
прикінці 1913 р. була розроблена «Велика 
програма розвитку російської авіації», якою 
передбачалося до 1 листопаду 1917 р. сфор-
мувати 63 авіаційних загони, що відкривало 
перед військовою авіацією Росії великі перс-
пективи [8, арк.62].  

Таким чином, наприкінці 1913 р. відбула-
ся децентралізація управління авіацією та по-
вітроплаванням, що призвело до розподілу 
організаційних, технічних і тилових функцій. 
Зокрема, організаційні функції перейшли до 
ГУ ГШ, а технічні – до Головного технічного 
управління. Як наслідок, відсутність узгодже-
них дій щодо розвитку авіації, що призвело до 
гальмування процесу організаційних заходів. 

З січня 1914 р. в оргштатній структурі 
авіації відбулися нові зміни – були введені 
штати авіаційних загонів чотирьох категорій: 
армійського (польового), корпусного, фортеч-
ного та особливого призначення. В організа-
ційну структуру цих загонів було покладено 
принцип незалежного тилу. Так, технічне за-
безпечення загонів мали здійснювати авіацій-
ні роти, які створювалися на базі повітроплав-
них рот. До складу кожної роти входили 4 
офіцери, 8 класних та 65 нижніх чинів. На 
складах мали зберігатися 42 аероплани з при-
ладдям на 7 авіаційних загонів [9, арк.230].  
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На початок Першої світової війни у складі 
авіації нараховувалося 6 авіаційних рот і 39 
авіазагонів, з яких 30 корпусних, 8 фортечних 
та польовий (армійський). Бойова чисельність 
авіації становила 213 аеропланів та 213 льот-
чиків, що складало приблизно 55% чисельно-
сті, передбаченої «Великою програмою роз-
витку російської авіації». А далі тільки війна 
була здатна перевірити життєздатність ство-
реної структури авіації та підкоригувати її, що 
і відбулося в подальшому.  

Таким чином, у період 1910–1914 рр. від-
булося зародження військової авіації Росії, 
становлення її системи управління та форму-
вання організаційно-штатної структури.  

Створення військової авіації розпочалося 
з організації підготовки льотного складу та 
прийняття на озброєння аеропланів. Базою 
для авіації в російській армії, стало повітро-
плавання, яке тісно було пов’язане з нею по 
суті, принципам застосування, завданням і 
технічній базі. Тому, цілком логічним є те, що 
й організаційно-штатна структура військової 
авіації створювалася на початковому етапі у 
складі структури військового повітроплаван-
ня. Тільки коли аероплани на практиці (під 
час маневрів 1911 р, італо-турецької війни) 
продемострували значно кращі результати 
ніж аеростати, авіація стала переформовува-
тись у самостійний рід військ, мати власну си-
стему управління. Доцільно виокремити два 
етапи розвитку організаційно-управлінських 
форм військової авіації. Перший етап: з трав-
ня 1910 р. до липня 1912 р. – військова авіація 
формувалася як складова організаційної стру-
ктури повітроплавної служби; другий етап: 

липень 1912 р. – липень 1914 р. – авіація роз-
вивалася як самостійна служба у складі сухо-
путних військ.  

Процес зародження військової авіації Ро-
сії відбувався дуже складно і довго. Одним з 
головних негативних факторів стала часта 
зміна вищих органів управління авіації – з 
1910 р. протягом трьох років змінилося три 
органи, що відповідали за розвиток авіації, а з 
грудня 1913 р. авіація взагалі залишилася без 
єдиного органа управління. Іншим «гальмую-
чим» фактором була недосконала система 
управління. Авіаційні загони підпорядковува-
лися командирам авіаційних рот, які у свою 
чергу, замикалися на повітроплавні парки, ке-
рівництво яких, як і особовий склад, авіацій-
ної техніки не знали. Все це значно гальмува-
ло процес технічного та тилового забезпечен-
ня авіаційних загонів. Наступним, а за значи-
містю можливо і першим, негативним факто-
ром була відсутність належного фінансуван-
ня. Від самого початку, тобто з 1910 р., і до 
початку Першої світової війни створення вій-
ськової авіації відбувалося, переважно не за 
рахунок державних коштів. Навіть після при-
йняття Державною думою у травні 1912 р. за-
кону про державне фінансування формування 
авіазагонів та рішення царя щодо виділення 
коштів на авіацію, остання продовжувала роз-
виватися переважно на пожертвування. А 
найголовніше, керівництву російської держа-
ви, як то не прикро, була потрібна лише війна, 
щоб нарешті впевнитись у перспективності 
авіації, оцінити її місце та роль у загальній си-
стемі бойових дій, змінити відношення до 
авіаційної науки та авіаційної промисловості.  
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СОЦІАЛЬНІ СТРАЙКИ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 
У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

 
У статті аналізуються наслідки польської дискримінаційної політики щодо українського 

населення у Другій Речі Посполитій. Автором досліджуються основні форми та методи бо-
ротьби селянства за реалізацію соціально-економічних та національних прав. Метою націона-
льного руху було вирішення аграрного-селянського питання революційним шляхом. 
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Одним із ключових питань історії міжво-
єнного періоду на західноукраїнських землях 
є соціально-економічне становище українсь-
кого населення у Другій Речі Посполитій. Ва-
жливим у цьому контексті є дослідження 
страйкового руху селян проти дискримінацій-
ної політики Польської держави. 

Сучасний стан української історичної на-
уки свідчить, що, незважаючи на певні серйо-
зні здобутки з досліджень міжвоєнного пері-
оду, залишається чимало важливих нероз-
в’язаних проблем з історії аграрних відносин 
на західноукраїнських землях. До вивчення 
актуальних питань соціально-економічних та 
політичних наслідків аграрної колонізації за-
хідноукраїнського населення долучилися віт-
чизняні історики З. Баран [1], І. Васюта [2], 
О. Красівський [3], М. Когутяк [4], Ю. Сливка 
[5], В. Смолій [6], Я. Грицак [7], Б. Гудь [8] та 
ін. 

Нагромадження соціально-економічних 
проблем пов’язаних з розвитком капіталісти-
чних відносин у сільському господарстві, ко-
лонізаційна аграрна політика та гостре аграр-
не перенаселення зумовили соціальні та наці-
ональні суперечності в західноукраїнському 
селі, визначили основні напрями селянського 
руху.  

Всупереч міжнародним зобов’язанням, 
які на себе взяв польський уряд, підписавши 
ряд міжнародних угод, не тільки не дав авто-
номії Східній Галичині але й ліквідував міс-
цеве самоврядування (Галицький сейм). Руй-
нування українських господарсько-коопера-
тивних закладів, заборона видань української 
преси, закриття україномовних народних шкіл, 
усе це викликало масовий національно-виз-
вольний рух, де головною рушійною силою 

виступало селянство.  
Спротив несправедливим діям польської 

адміністрації на початку 1920-х років в основ-
ному був пасивним і мав форму бойкоту захо-
дів, які проводила влада. Однак, серед різно-
манітних форм, які використовувалися у бо-
ротьбі із польською владою у перші повоєнні 
роки, масового поширення набрали селянські 
виступи: підпали та руйнування землевласни-
цьких фільварків та осадницьких садиб, сабо-
таж державних розпоряджень та ін. Головною 
метою селянських виступів було визволення 
краю з-під польської окупації, а також вирі-
шення аграрно-селянського питання револю-
ційно-демократичним шляхом. Так, з осені 
1921 р. і до кінця літа 1922 р. кількість анти-
польських виступів у Галичині суттєво збіль-
шилась, з них 8 нападів на державні установи 
та чиновників; 24 акти саботажу на об’єкти 
зв’язку; 7 актів терору проти польських коло-
ністів та землевласників, це підпали їх будин-
ків, стодол, збіжжя, соломи, вирубка пансько-
го лісу [9, ф.1, оп.52, спр.58, арк.23]. Здебіль-
шого це були стихійні акти непокори. Польсь-
кі старости доповідали Варшаві про те, що в 
усіх повітах посилилася українська агітація і 
що у випадку нового повстання українці без 
проблем візьмуть владу на місцях у свої руки 
[10, KOD, sygn.58, k.190–194].  

На відміну від східногалицьких земель на 
Волині селянський рух визначали партизансь-
кі дії загонів, які перебували під впливом бі-
льшовиків.  

На початку 1920-х рр. з території СРСР на 
північно-східній землі Польщі, проникали чи-
сленні терористичні групи, які нападали на 
поміщицькі садиби та господарства осадників. 
Влітку 1921 р. наймасовішими були виступи в 
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Ковельському, Кременецькому, Дубнівсько-
му, Рівненському, Острозькому та Володи-
мирському повітах. Польською владою було 
проведено масові арешти селян на даній тери-
торії. Досить часто уряд для придушення ви-
ступів залучав військові формування. На по-
чатку 1923 р. на Волині було зафіксовано 78 
підпалів, а вже через рік їх кількість збільши-
лась до 245 і 257 розбійних нападів з метою 
наживи, під час яких були вбиті 77 осіб. Крім 
того в осадницьких господарствах нищили 
врожай, інвентар та знаряддя праці [8, с.333]. 

Під час перепису населення, що відбувся 
восени 1921 р., зросла політична напруга в 
краї, зумовлена спробою польського уряду 
сфальсифікувати результати. Такі дії влади 
викликали гостру критику та обурення екзи-
льного уряду Західноукраїнської Народної Ре-
спубліки (далі – ЗУНР), а також українських 
національно-демократичних партій. З точки 
зору міжнародного права Східна Галичина на 
той момент не була частиною Польської дер-
жави і проведення в ній загальнодержавного 
перепису населення не відповідало визнаним 
міжнародним нормам і правилам. До того ж, 
на думку українців, дані перепису все одно 
виявилися б неточними, адже значна частина 
українського населення на той час ще не по-
вернулася до своїх домівок. Більшість україн-
ських партій звернулася з офіційними протес-
тами проти проведення перепису як до поль-
ських властей, так і до міжнародних інстанцій. 
На їх заклик українське селянство, не тільки, 
бойкотували але й чинили активний спротив 
проведенню перепису. За даними офіційної 
польської статистики селянські заворушення 
були зафіксовані у понад 200 громадах Схід-
ної Галичини, при цьому за архівними дани-
ми, лише у Львівському воєводстві було 180 
[9, ф.1, оп.52, спр.27, арк.5, 14, 16]. 

Західноукраїнські селяни рішуче виступа-
ли проти військової повинності, так із 43 ти-
сяч молодих людей Львівського воєводства у 
1922 р. від призову до війська ухилилася 
майже третина. У Східній Галичині наприкін-
ці 1922 р. не з’явилося, за різними джерелами 
від 40 до 60% новобранців. Також масовим 
було дезертирство українців з польської армії, 
які не визнавали приєднання Західної України 
до Польщі. Вони поповнювали партизанські 
загони та групи повстанців. Діяльність цих 
збройних формувань досягла апогею на осінь 
1922 р. і можна твердити про всі ознаки пере-
ростання у загальнонаціональне збройне по-
встання. 

Рішення Ради послів країн Антанти стало 
поштовхом до нового сплеску масового руху 
непокори. В 1923 р. у Західній Україні було 
зафіксовано 4630 випадків соціальних конф-
ліктів, акцій опору представникам влади, са-
ботажу, понад 500 підпалів маєтків. Різко зро-
сла кількість страйків, якщо у 1922 р. їх було 
59, то у 1923 р. – 256 [11, с.42]. 

Найбільше зростання селянського руху 
відбулося у 1922–1925 рр., він був спрямова-
ний проти польської окупації, лише впрова-
дження воєнного стану призвело до спаду ак-
тивності селянських виступів. Це підтвер-
джують архівні дані, було зафіксовано змен-
шення нападів українських селян на панські 
садиби та поліцейські дільниці у 1925 р. у по-
рівнянні з 1924 р. відповідно 150 і 267 [11, 
с.48].  

Акти саботажу насамперед торкалися ве-
ликого землеволодіння. Прикладом невдово-
лення селян були підпали фільварків, садиб, 
господарського майна землевласників. Так, у 
серпні–вересні 1922 р. у Рудківському повіті в 
ключі Журавно князя К. Чарториського під-
палили дві копи сіна і зерновий склад вартіс-
тю 23 млн. польських марок; у маєтку графині 
Ю. Козеброцької – урожай зернових вартістю 
17 млн. марок; у фільварку Острів графа 
Е. Баворовського в Тернопільському повіті 
вартістю 12 млн. марок. У другій половині 
жовтня 1922 р. на території більшості повітів 
Східної Галичини виник активний спротив, як 
зазначає дослідник І. Васюта «рух настільки 
активізувався, що місцем це стало нагадувати 
національно-визвольне повстання» [12, с.42]. 

Встановлення «санаційного» режиму в 
Польщі 1926 р. продовжило наступ на права 
українського народу, а також колонізацію зе-
мель, одним з головних проявів якої було на-
саджування в сільській місцевості мережі гос-
подарств польських осадників. Такі дії уряду 
спровокували нову хвилю селянських висту-
пів. Так, у березні–квітні 1927 р. у селах Кар-
наловичі та Гординя Самбірського повіту від-
бувся сільськогосподарський страйк, причи-
ною якого були: тяжкі умови найму і парце-
льованої оренди у землеволодіннях Созансь-
ких. 27 березня до акції приєдналося 1000 се-
лян із навколишніх сіл. Це змусило магната 
піти на поступки та підняти оплату для сіль-
ських робочих до 1,2–2 злотих за день роботи, 
знизити орендну плату до 1 ц вівса і 1 ц бобів 
за морг поля [13, с.98–101]. 

Страйкова боротьба досягла свого апогею 
у 1928р., охопивши 18 повітів Східної Гали-
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чини і поширилася на Волинь та Холмщину, а 
кількість учасників зросла до 30 тис. осіб. Со-
ціальні конфлікти мали місце в ключі Седли-
сько князя П. Сапеги в Рава-Руському повіті, в 
ключі Бориничі графа С. Мицельського в Бі-
брському повіті, в ключі Комарно графа 
А. Лянцкоронського в Рудківському повіті, 
ключі Бутини пана С. Незабитовського в Жо-
вківському повіті, в ключі Поморянському 
графа Е. Потоцького в Зборівському повіті 
[14, с.9–14]. Основні вимоги: збільшення ден-
ного заробітку, збільшення розцінок на певні 
види сільськогосподарських робіт (як прави-
ло, в два рази), зменшення робочого дня (у бі-
льшості випадків до 8 годин), страхування за 
рахунок землевласника у випадку хвороби або 
нещасного випадку.  

Досить часто уряд використовував армію 
та поліцію в придушені страйкової боротьби. 
Так в жовтні 1928 р. у с. Гребене Рава-Русь-
кого повіту на прохання князя П. Сапєги було 
розквартировано 120 уланів. У Батятичах Жов-
ківського повіту 11 січня 1929 р. відбулася су-
тичка між сільськогосподарськими робітника-
ми та поліцією (поранено 8 і заарештовано 20 
осіб). У серпні 1929 р. страйкувало 250 сільсь-
когосподарських робітників в господарстві 
графа Е. Потоцького. Ще в грудні 1928 р. під 
егідою партії ППС було створено профспілку 
сільськогосподарських, лісових робітників і 
малозабезпечених селян «Сійба» з регіональ-
ним центром у Львові, яка вже до середині 
1930-х років нараховувала 2,5 тис. членів [15, 
1929, 30 січня, 1 вересня; 1930, 22 червня].  

Нове піднесення селянських заворушень 
припадає на кінець 20-х років, не останню 
роль відігравала економічна криза 1929–1933 
років. Зниження доходів основної маси селян-
ських господарств досягло такого рівня, що їм 
бракувало коштів не лише на сплату боргів, 
але й на мізерне харчування. Селянство пау-
перизувалося. Все це спровокувало хвилю 
пожеж у господарствах польських поміщиків, 
колоністів та осадників. Так, у червні 1930 р. у 
Львівському повіті селяни підпалили фільва-
рок Вислобоки, який належав колишньому 
військовому міністру Ю. Мальчевському, 
збитки сягнули 150 тис. злотих. У тому ж по-
віті, в серпні згоріла скошена конюшина на 
полях графа Я. Шептицького. В Бродівському 
повіті селяни підпалили ліс акціонерного то-
вариства «Броди», яке очолював землевласник 
С. Рудроф – збитки досягли 300 тис. злотих; у 
Городоцькому повіті згоріло на полі 450 ц зе-
рна, яке було власністю К. Любомирського 

[16]. В серпні кількість підпалів досягла 12–18 
на добу. В липні–листопаді 1930 р. у Східній 
Галичині зафіксовано 218 актів саботажу, з 
них на серпень–вересень припадає 156 (17 на-
падів на залізницях та об’єктах зв’язку і 139 
підпалів у маєтках поміщиків, осадників, цер-
кви та ін.) [17, арк.88–89]. У вересні 1930 р. у 
Львівському воєводстві відбувся 61 селянсь-
кий виступ (найактивніше проходили у Бібр-
ському, Львівському та Сокальському пові-
тах), у Станіславському – 27 (найбільше в Ро-
гатинському повіті), у Тернопільському – 89. 
Районами інтенсивної протестної кампанії бу-
ли Тернопільський, Бережанський, Підгаєць-
кий, Бучацький, Золочівський і Збаражський 
повіти [18, с.246]. Не менш масового характе-
ру селянський протест набув на Волині, де в 
1930 р. зареєстровано 393 підпали, а наступ-
ного року – 416 [11, с.51]. 

Польські державні органи стривожені ви-
бухом протестної акції українців вжили ряд 
заходів спрямованих на придушення селянсь-
ких заворушень. Протягом другої половини 
літа й осені 1930 р. Галичина стала ареною 
репресивних заходів із застосуванням поліції 
та військ. Ці дії уряду проводилися під гасла-
ми пацифікації – «умиротворення». Перший 
етап тривав до середини вересня 1930 р. і мав 
«превентивно-репресивний» характер. З ме-
тою «умиротворення» українських селян у 
трьох галицьких воєводствах було сконцент-
ровано 17 підрозділів поліції загальною чисе-
льністю 1041 особи. В розпорядження місце-
вої влади військове командування направило 
10 ескадронів кавалерії. Операція була під 
особистим контролем глави польської держа-
ви Ю. Пілсудського. Каральні дії спеціальних 
військових підрозділів розпочалися 14–16 ве-
ресня 1930 р. у селах Грусятичах, Дев’ятни-
ках, Вербиці, Сугрові, Городиславичах Бібр-
ського повіту, Гаях, Старому і Новому Яриче-
ві та Підберізцях Львівського повіту. Тут було 
розквартировано ескадрони уланів 14-го пол-
ку. Сільські громади обклали контрибуцією у 
вигляді фуражу і продуктів, проводились об-
шуки у будинках активістів українських гро-
мадських організацій, погроми в читальнях і 
кооперативах [19, арк.1–5]. Рейд кавалерійсь-
ких ескадронів був лише прелюдією до осно-
вної операції, що розпочалася 20 вересня і 
тривала до 17 жовтня 1930 р. Операція з пер-
ших днів вийшла за плановані межі, охопив-
ши 325 населених пунктів на території 15 по-
вітів. Організатори виправдовували таке роз-
ширення зони проведення операції пошуком 
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учасників протестного руху. Однак у селах 
Підгаєцького повіту Тернопільського воєвод-
ства, Кам᾽янсько-Струмилівського повіту 
Львівського воєводства не було зафіксовано 
акцій саботажу, але це не завадило владі вда-
тися до репресій проти місцевого українсько-
го населення [9, ф.121, оп.3, спр.630, арк.117]. 

Складовою антиукраїнської репресивної 
кампанії стала погромницька діяльність поль-
ських шовіністичних товариств. Підпали та 
підкладання бомб в українські культурно-
освітні, фінансово-економічні, спортивні уста-
нови, переслідування їх членів. Такі екстремі-
стські дії польських націоналістів викликали 
деяку критику урядових кіл. «Пацифікацію» 
було проведено не тільки у відповідь на сабо-
тажну акцію селян, а й з метою залякування 
українського населення перед парламентсь-
кими виборами 1930 року, щоб зламати опір 
асиміляційним зусиллям держави. Брутальні 
дії військових та поліції, погроми українських 
інституцій не могли не викликати обурення 
серед українських селян, що виявлялося у 
стихійних підпалах. Так, у 1931 р. українська 
преса повідомляла про підпали в маєтках ве-
ликих латифундистів у Борщівському та Бі-
берському повітах, подібна ситуація виникла 
в 1933 р. у Бережанському повіті [15, 1931, 6 
вересня; 1933, 20 вересня]. 

Захоплення польськими землевласниками 
общинних земель, пасовищ і заборона корис-
туватися лісами не сприяли покращенню і без 
того напружених українсько-польських відно-
син. Яскравим прикладом було Лиське повс-
тання 1932 р. в якому взяло участь понад 
30 тисяч селян Лиського, Турківського, Сяно-
цького і Добромильського повітів Львівського 
воєводства. Приводом до заворушень стала 
організація безкоштовного будівництва міс-
цевих доріг силами селян, що було зініційова-
не графом Я. Потоцьким – одним із найбіль-
ших землевласників Лиського повіту. З метою 
придушення селянського повстання місцева 
влада змушена була задіяти армію. Однак ре-
пресії з боку влади не давали бажаних резуль-
татів. У різних регіонах держави посилився 
спротив населення, селяни масово відмовля-
лися виконувати громадські роботи [18, с.418–
419]. 

З середини 1930-х років розпочалася нова 
хвиля страйкового руху. Наприклад, влітку 
1935 р. у маєтку Езуполь графа В. Дідушиць-
кого страйкувало 150 робітниць, які працюва-
ли на прополюванні цукрового буряка. За ста-
тистикою поліції на західноукраїнських зем-

лях з вересня по жовтень 1936 р. страйками 
було охоплено біля 100 тис. селян [20, с.251].  

Польський уряд 1 жовтня 1936 року ого-
лосив перелік маєтків у галицьких воєводст-
вах, що підлягали примусовій парцеляції. Це 
стало причиною загострення українсько-
польських відносин в аграрному секторі. 
Оскільки ультраправі кола польського політи-
куму вимагали передачі цих земель виключно 
в руки польських осадників. І це в умовах гос-
трого земельного голоду, коли 60% українсь-
ких селян володіли наділами меншими, ніж 
2 га, а 30% – від 2 до 5 га [21, с.39–40]. Так, у 
період з середини жовтня 1936 р. і до початку 
1937 р. Українське національно-демократичне 
об’єднання організувало близько 200 селянсь-
ких протестних вічів [22, с.302].  

У перші місяці 1937 р. акції протесту ро-
бітників проходили в лісництвах і лісопиль-
нях Дрогобицького, Стрийського та Староса-
мбірського повітів. За підрахунками М. Крав-
ця відбулося 72 страйки за участю біля 
6,4 тис. робітників [23, с.215–216].  

Друга половина 1930-х років стала пері-
одом найбільшого піднесення селянського ру-
ху на західноукраїнських землях у протисто-
янні режиму санації. На перше місце вийшли 
політичні вимоги, радикальні гасла зміни іс-
нуючого устрою. Українське селянство, не 
маючи власної монолітної політичної органі-
зації, дуже часто підтримувало акції протесту 
висунуті польськими селянськими партіями 
на зразок Строніцтва людового (Stronnictwo 
Ludowe). Однак, між різними політичними 
силами й існували значні розбіжності у вирі-
шенні суспільно-економічних проблем, проте 
у національному питанні їх ідейні та програм-
ні цілі збігалися. Незалежно від політичної 
орієнтації, всі польські політичні партії кате-
горично відмовлялися визнавати права украї-
нського народу в Західній Україні, вважаючи 
цей терен невід’ємною частиною історичних 
польських земель. Це неминуче прозводило 
до конфлікту з українським національним ру-
хом.  

Антиукраїнські репресивні дії уряду стали 
причиною до формування у свідомості украї-
нських селян почуття неприязні, а подекуди й 
ненависті до польської держави. Польський 
уряд відкрито ігнорував проблеми українсько-
го села, що призвело до переплетіння невирі-
шених економічних, національних, соціаль-
них проблем, а це в свою чергу, позначилося 
на загостренні польсько-українських міжнаці-
ональних відносин. Як наслідок, це сприяло 
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переростанню українсько-польського конфлі-
кту з площини етносоціальної в національно-
політичну. Тому не викликає сумніву те, що 
головними об’єктами саботажних акцій укра-

їнського визвольного руху були маєтки поль-
ських поміщиків і господарства осадників, а 
головною рушійною силою була селянська 
молодь. 
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ЗАХИСТ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТІВ ТА ШПИГУНОМАНІЯ  
В РОКИ «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» (1937–1938 рр.) 

 
Автор розглядає діяльність НКВС СРСР та УРСР щодо захисту державних секретів і 

державну політику з ескалації гострої шпигуноманії та ксенофобії у радянському суспільстві 
на тлі великого терору 1937–1938 років. У статті привернуто окрему увагу питанням втечі 
військовослужбовців за кордон та охороні оборонно-промислового комплексу із залученням ма-
ловідомих архівних документів. 

Ключові слова: ВНК-ОДПУ-НКВС, державна таємниця, засекречування, ксенофобія, 
М. Єжов, І. Леплевський, оборонно-промисловий комплекс, особливі відділи, О. Успенський, 
СРСР, РСЧА, шпигуноманія. 
 

Україна і досі залишається спадкоємицею 
радянської системи охорони державних сек-
ретів, тому пропонується дослідити певні іс-
торичні аспекти її формування. Наукові під-
ходи щодо дослідження історії охорони дер-
жавних секретів дають можливість пізнати 
складну систему забезпечення інформаційної 
безпеки, виявити притаманні їй історичні за-
кономірності, основні взаємозв’язки та пріо-
ритети.  

У цій статті автор розглядає діяльність 
Головного управління державної безпеки (да-
лі – ГУДБ) Народного комісаріату внутрішніх 
справ (далі – НКВС) СРСР та Управління 
державної безпеки (далі – УДБ) НКВС УРСР 
у сфері захисту державних секретів та прояви 
загострення шпигуноманії та ксенофобії у ра-
дянському суспільстві в 1937–1938 рр., що 
увійшли в історію як період «великого теро-
ру», який суттєво зачепив і виконавців терору 
– співробітників НКВС.  

Видані та реалізовані накази НКВС СРСР 
у 1937–1938 рр., а саме: №00447 «Про репре-
сування колишніх куркулів, карних злочинців 
та інших антирадянських елементів», №00486 
«Про операцію з репресування жінок та дітей 
зрадників батьківщини» та деякі інші руйнів-
ним чином вплинули на стан суспільної мора-
лі. Вони породили в країні атмосферу страху, 
доносів, ксенофобії, гострої шпигуноманії. 
Масштабні репресивні операції 1937–1938 рр. 
проти «ворогів народу» та членів їх сімей 
призвели до величезних жертв і незворотних 
втрат.  

Роль НКВС в Україні у 30-х рр. ХХ ст. 
крізь призму персоналій керівного складу та-
ємної поліції та спираючись на архівні доку-

менти дослідили Ю. Шаповал і В. Золотарьов у 
спільній праці «Всеволод Балицький: Особа, 
час, оточення» [1] та В. Золотарьов в одноосіб-
них працях «Олександр Успенський: Особа, 
час, оточення» [2] та «Керівний склад НКВС 
УРСР під час «великого терору» (1936–1938 
рр.): соціально-статистичний аналіз» [3]. Серед 
робіт присвячених історії радянських спецс-
лужб зазначеного періоду заслуговує на увагу 
спільна праця російського та шведського істо-
риків В. Хаустова та Л. Самуельсона «Сталин, 
НКВД и репрессии 1936–1938 гг.» [4].  

Цінною джерельною базою для дослі-
дження історії радянських спецслужб є збір-
ники документів: «Лубянка. Органы ВЧК-
ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–
1991. [5], «Кто руководил НКВД. 1934–1941» 
[6], «Лубянка. Сталин и Главное управление 
госбезопасности НКВД. Архив Сталина. До-
кументы высших органов партийной и госу-
дарственной власти. 1937–1938» [7]. Разом з 
тим, питання охорони державних секретів у 
зазначений період стали темою дослідження 
авторів колективної монографії «Нарис історії 
охорони державної таємниці в Україні»» [8]. 
Основним джерелом цієї праці є документи 
Галузевого державного архіву СБ України (да-
лі – ГДА СБ України). У ГУДБ НКВС СРСР та 
УДБ республіканських НКВС захист держав-
них секретів був основним завданням спеціа-
льних (9-х, секретно-шифрувальних) відділів, а 
також одним із завдань контррозвідувальних 
(3-х відділів) та особливих (5-х відділів).  

УДБ НКВС УСРР станом на 2 січня 
1937 р. складалося (крім вищезазначених) ще 
з таких відділів: відділ охорони (1-й відділ), 
оперативний (2-й відділ), секретно-політич-
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ний (4-й), відділ транспорту і зв’язку (6-й), 
обліково-регістраційний (8-й) [9, с.2–3].  

30 січня 1937 р. Українська Соціалістична 
Радянська Республіка (далі – УСРР) на підста-
ві нової Конституції УРСР була перейменова-
на в Українську Радянську Соціалістичну Ре-
спубліку (далі – УРСР). Відповідно НКВС 
УСРР стало іменуватись НКВС УРСР. 

Протягом 1937 р. у радянській пресі регу-
лярно з’являлись статті їз закликами до збе-
реження секретів, підвищення пролетарської 
пильності тощо.  

Так, у газеті «Правда» від 23 березня 
1937 р. опубліковано редакційну статтю «Хра-
нить государственную и партийную тайну!». 
В ній, зокрема зазначалося, що «… в желез-
ном арсенале революционной организации и 
дисциплины грозным оружием является уме-
ние хранить партийную и государственную 
тайну… неписанным, но внутренне осознан-
ным законом должно быть следующее прави-
ло: государственный секрет, доверенный со-
ветскому гражданину, доверен только ему, и 
никому больше! Тот, кто не умеет соблюдать 
партийную тайну, кто не умеет хранить госу-
дарственной важности документы, подчас яв-
ляется пособником врага...» [10]. 

У квітні 1937 р. Й. Сталін дав вказівку на-
чальнику Розвідуправління Робітничо-селян-
ської Червоної армії (далі – РСЧА) С. Уриць-
кому підготувати серію статей, в яких треба 
було показати організацію і методи роботи 
іноземних розвідок з метою створення суспі-
льної думки щодо інтенсивної ганебної шпи-
гунської роботи іноземних держав проти 
СРСР. Статті були швидко підготовлені і на-
друковані та багато разів передруковані в 
центральних і регіональних газетах та журна-
лах. Мета такого замовлення була цілком ви-
значеною – показати радянському народові 
наміри капіталістичних держав знищити СРСР. 
Таким чином, Й. Сталін намагався підтримати 
в суспільстві атмосферу постійної мобілізацій-
ної готовності і шпигуноманії [4, с.120]. 

11 травня 1937 р. нарком внутрішніх справ 
УРСР В. Балицький був звільнений від займа-
ної посади і направлений згідно з наказом 
НКВС СРСР №668 «для усиления чекистской 
работы» начальником управління НКВС Да-
лекосхідного краю [11, арк.54]. Т.в.о. наркома 
був призначений В. Іванов, який з 17 квітня 
1937 р. на підставі Постанови ЦВК УРСР [12, 
арк.54зв.] та наказу НКВС УРСР №123 пере-
бував на посаді заступника наркома НКВС 
УРСР [12, арк.54]. 

16 травня 1937 р. начальник 9-го відділу 
НКВС СРСР Г. Бокий був заарештований і 
звинувачувачений у «зрадництві і контррево-
люційній діяльності», і 15 листопада 1937 р. 
його розстріляли. Крім того, було репресовано 
його родину, а також значну частину особово-
го складу Спецвідділу при ОДПУ – 9-го відді-
лу ГУДБ НКВС СРСР. 

З 5 липня 1937 р. до 28 березня 1938 р. 9-й 
відділ ГУДБ НКВС СРСР очолював І. Шапіро 
(1895 р.н.), який прийшов у 9-відділ з посади 
заступника начальника секретаріату НКВС 
СРСР [13, с.79]. Він також виявився «зрадни-
ком-шпигуном» і 13 листопаду 1938 р. був за-
арештований та розстріляний 5 лютого 1940 р. 

14 червня 1937 р. наркомом внутрішніх 
справ УРСР наказом НКВС СРСР №968 був 
призначений комісар державної безпеки (далі 
– ДБ) 2-го рангу І. Леплевський, який обіймав 
цю посаду до 25 січня 1938 р. [14, арк.179] і за 
цей час здійснив справжній погром серед ото-
чення В. Балицького по всій Україні.  

У червні 1937 р. відбувся суд над групою 
вищих офіцерів РСЧА по так званій «Справі 
антирадянської троцькістської військової ор-
ганізації». Радянська преса широко коменту-
вала його і з точки зору охорони секретів. Так, 
8 червня 1937 р. газета «Известия» опубліку-
вала редакційну статтю «Свято блюсти госу-
дарственную тайну!», де закликала: «… граж-
данин СССР, которому доверена государст-
венная тайна, несет обязанность, не менее ва-
жную, чем пограничник, зорко охраняющий 
кордоны… Работник, ставший источником 
разглашения тайны, передавший любыми пу-
тями, вольно или невольно, государственные 
секреты шпиону, недостоин доверия и чести 
быть хранителем тайны, подлежит общест-
венному презрению и строгой каре» [15]. Га-
зета «Красная звезда» у статті «Свято хранить 
военную тайну!» від 9 червня 1937 р. нагадала 
військовослужбовцям, що «… где бы ни на-
ходился командир и красноармеец, он всегда 
должен помнить о строжайшем хранении во-
енной тайны, о шпионских щупальцах, тяну-
щихся к Красной Армии» [16]. Газета «Прав-
да» під заголовком «Кризис иностранной бу-
ржуазной разведки» 11 червня 1937 р. публі-
кує повідомлення прокуратури СРСР «… ты-
сячи и десятки тысяч шпионов и разведчиков 
засылают капиталистические государства 
друг к другу. На ярчайших исторических 
примерах товарищ Сталин… показал и дока-
зал, что засылка шпионов и диверсантов явля-
ется непременным атрибутом любого буржуа-
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зного государства. … Есть все основания, с 
точки зрения марксизма, предположить, гово-
рил товарищ Сталин, что в тылы Советского 
Союза буржуазные государства должны засы-
лать вдвое и втрое больше вредителей, шпио-
нов, диверсантов и убийц, чем в тылы любого 
буржуазного государства» [17].  

21 червня 1937 р. заступник наркома вну-
трішніх справ СРСР М. Фриновський висту-
пив перед оперативним складом НКВС Укра-
їни, де закликав активізувати пошук інозем-
них агентів, який, на його думку, в Україні 
проводився занадто інертно. Загрозливим на-
передодні чистки прозвучало твердження 
М. Фриновського про те, що в апараті НКВС 
УРСР є представники польської, німецької та 
навіть французької розвідок [4, с.128–129].  

2 липня 1937 р. Политбюро ЦК ВКП(б) 
прийняло рішення про необхідність прове-
дення обліку «враждебного контингента» і 
вжиття заходів до його ліквідації і нейтраліза-
ції. До «враждебного контингента», як «шпи-
гуни» потрапили всі іноземці. Проти кожної 
національної групи були проведені операції на 
знищення. Однією з перших проведених «на-
ціональних» операцій була «німецька», ініціа-
тором якої став Й. Сталін. Він власноручно на-
писав текст постанови Політбюро ЦК ВКП(б) 
від 20 липня 1937 р., в якому говорилось: 
«Предложить т. Ежову дать немедля приказ 
по органам НКВД об аресте всех немцев, ра-
ботающих на оборонных заводах (артилле-
рийские, снарядные, винтовочно-пулеметные, 
патронные, пороховые и т. п.), и высылке час-
ти арестованных за границу…» [7, с.250–251].  

25 липня 1937 р. М. Єжов видав наказ 
НКВС СРСР за №00439 про боротьбу з німе-
цькою агентурою [18, арк.1–3], в якому зазна-
чалося, що «… агентурним і слідчим матеріа-
лом останнього часу доведено, що німецький 
генеральний штаб і гестапо в широких розмі-
рах організовують шпигунську і диверсійну 
роботу на найважливіших і, в першу чергу, 
оборонних підприємствах промисловості, ви-
користовуючи для цієї мети осіли там кадри 
німецьких підданих. 

Агентура з числа німецьких підданих, 
здійснюючи вже зараз шкідницькі і диверсійні 
акти, головну увагу приділяє організації диве-
рсійних дій на період війни і в цих цілях готує 
кадри диверсантів. Для повного припинення 
цієї діяльності німецької розвідки, наказую: 

1. У триденний термін з дня отримання 
цього наказу точно встановити і мені донести 
списки німецьких підданих: 

а) які працюють на всіх військових заво-
дах і на заводах, що мають оборонні цехи, згі-
дно з доданим списком заводів; 

б) окремо – список німецьких підданих, 
які в різний час працювали і звільнених з цих 
підприємств і цехів, але залишилися на тери-
торії СРСР, незалежно від того, де вони в да-
ний час працюють; 

в) окремо список німецьких підданих, які 
працюють на залізничному транспорті. У спи-
сках зазначити: ПІБ німецьких підданих, за-
йману ними посаду і найменування підприєм-
ства, на якому вони працюють. 

2. Починаючи з 29 липня ц. р. приступити 
до арештів всіх встановлених Вами німецьких 
підданих, які працюють на військових заводах 
і заводах, що мають оборонні цехи, залізнич-
ному транспорті, а також звільнених з цих за-
водів у тому випадку, якщо вони проживають 
на території Вашої республіки, краю чи обла-
сті. Всю операцію з арештів закінчити в 5-
денний термін. 

3. Німецьких політемігрантів, які працю-
ють на військових заводах і заводах, що ма-
ють оборонні цехи, заарештовувати тільки у 
випадку, якщо вони зберегли німецьке під-
данство. На кожного з німецьких політемігра-
нтів, які прийняли «совградажданство» пред-
ставити мені не пізніше 5 серпня 1937 р. до-
кладний меморандум з викладом компроме-
туючих матеріалів для вирішення питання про 
арешт. 

4. Слідство у справах арештованих вести 
особливо ретельно. Домагатися вичерпного 
розкриття невикритої досі агентури німецької 
розвідки і остаточного розгрому диверсійної 
«низовки», закладеної нею на пром. підпри-
ємствах. Справи заарештованих після закін-
чення слідства направляти в НКВС СРСР для 
подальшого розгляду їх Військовою колегією 
або Особливою нарадою НКВС. 

5. Знову виявлених у процесі слідства ні-
мецьких агентів-шпигунів, диверсантів і теро-
ристів як з числа радянських громадян, так і 
підданих інших держав – негайно заарешто-
вувати, незалежно від місця їх роботи. 

6. Одночасно з проведенням операцій 
приступити до проведення ретельного обліку 
всіх німців – німецьких підданих, які взяли 
«совгражданство» і працювали раніше на вій-
ськових заводах і оборонних цехах інших 
промислових підприємств. 

До 1 вересня ц. р. представити мені на 
кожного із зазначених осіб докладний мемо-
рандум з викладенням у ньому настановних 
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даних і докладних компрометуючих матеріа-
лів для вирішення питання про арешт». 

У додатку до наказу (телеграма №13585 
від 25 липня 1937 р.) для НКВС УРСР було 
поставлено завдання – здійснити облік і пода-
льші арешти «германских подданных» на на-
ступних заводах України: №73 [м. Сталіно – 
авт.], №59 [пороховий, сел. Петровське, Лу-
ганська обл. – авт.], №175 (дизелебудівний, 
м. Токмак, Запорізька обл. – авт.), №183 
[ім. Комінтерна, м. Харків – авт.], №193 [ра-
діозавод, м. Харків – авт.], №215, 53 [Імпульс, 
м. Шостка, Сумська обл. – авт.] №9, 55 [Пав-
лоградський хімзавод – авт.], №29 [м. Запо-
ріжжя – авт.], №135 [авіаційний, м. Харків – 
авт.], №43 [авіаційний, м. Київ – авт.], №79 
[м. Дніпропетровськ – авт.], №48, 49, 101, на 
Київському Червонопрапорному, Ленінській 
кузні [м. Київ – авт.], заводі ім. Чубаря 
[м. Краматорськ – авт.], заводі ім. Марті 
[м. Миколаїв – авт.]. 

В оборонних цехах заводів: Луганського 
паровозобудівного, завода ім. Сталіна [м. До-
нецьк – авт.], Краматорського важкого ма-
шинобудування, ХТЗ ім. Орджонікідзе, Хар-
ківського турбінного і Горлівського машино-
будівного [18, арк.3]. 

На виконання наказу Москви від 25 липня 
1937 р. №00439 НКВС УРСР підготувало 
циркуляр №80138/4497, в якому начальникам 
обласних управлінь НКВС наказувалося: 

«…1. Списки німецьких підданих: а) які 
працюють на заводах, що зазначені у додатку 
до наказу НКВС СРСР №00439; б) які працю-
вали і звільнені з цих заводів, із зазначенням, 
де вони знаходяться в теперішній час; в) які 
працюють або працювали на залізничному 
транспорті – надати до 27 лютого. 

2. Меморандум на всіх німецьких політ-
емігрантів, які прийняли радянське підданство 
надати до 2 серпня, причому включити і осіб, 
що подали заяви щодо переходу у радянське 
громадянство, відносно яких питання не ви-
рішено. 

3. Меморандум на німецьких підданих, 
які працюють на інших підприємствах, в 
установах та в сільському господарстві, а та-
кож меморандум на колишніх німецьких під-
даних, які прийняли радянське громадянство 
та раніше працювали на військових заводах і в 
оборонних цехах – надати до 20 серпня. 

4. Провести облік усіх зв’язків німецьких 
підданих, які працювали на військових заво-
дах, оборонних цехах, залізничному транспо-
рті та енергетичній промисловості і приступи-

ти до ретельної їх розробки. 
Списки виявлених зв’язків і меморандум 

на осіб, які підлягають арешту – надати до 22 
серпня…» [19, арк.216–219].  

Як бачимо НКВС УРСР вирішив провес-
ти «німецьку операцію» з більшим розмахом, 
ніж того вимагала Москва. Але справа розгор-
талась мляво. 4 серпня 1937 р. І. Леплевський 
у записці заст. начальника Харківського 
УНКВС І. Шумському за №2177/сп відзначив, 
що «… з усіх донесень по операції з німець-
копіданними абсолютно недостатній розворот 
слідства. Кількість таких, що зізналась мізер-
на. Арешти тих з них, що проходять за пока-
заннями диверсійної низовки майже не про-
водяться. Слідство ведеться неприпустимо 
повільними темпами. Мабуть ви особисто не 
включилися в цю роботу. Апарат 3-го відділу 
не мобілізований на цю найважливішу опера-
цію. Вишліть ваші пояснення, шліть мені всі 
протоколи і списки всіх заарештованих за по-
казаннями німецькопіданних, які зізналися» 
[19, арк.221].  

9 серпня в обласні управління НКВС було 
направлено листа начальника 3-го відділу 
УДБ НКВС УРСР В. Стирне за №46501, в 
якому зазначалося, що незважаючи на неод-
норазові вказівки, і досі не надані відомості 
про заарештованих німецьких агентів, шпигу-
нів – радянських громадян, які проходять за 
показаннями німецьких підданих, що зізнали-
ся» [19, арк.223]. 

Потік нагадувань не припинявся. Так, 29 
серпня 1937 р. І. Леплевський направив чер-
гового листа за №2493/сп Л. Рейхману, який 
16 серпня змінив І. Шумського на посаді заст. 
начальника Харківського УНКВС. У листі 
(«записка по проводу») І. Леплевський обу-
рювався: «… відзначаю послаблення операти-
вної роботи з ліквідації німецьких шпигунів і 
диверсантів. Темпи слідства за справами аре-
штованих німецьких підданих абсолютно не-
достатні. Мало тих, хто зізнався… арешти 
здійснюються повільно. Інформація… про 
слідство, додаткові арешти надходять нерегу-
лярно, протоколи надсилаються із запізнен-
ням, якість протоколів низька, практична… 
шпигунська робота арештованих слідством не 
розкривається і в протоколах не відображена. 
Пропоную досягнути у найближчі дні рішучо-
го перелому темпів слідства по справам ареш-
тованих німців і оперативної реалізації мате-
ріалів розгрому німецької шпигунсько-
діверсійної агентури» [19, арк.232]. 

До середини 1937 р. НКВС СРСР ще раз 
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нагадує, що «переважна більшість іноземців, 
що живуть у СРСР, є організаторами шпигун-
ства і диверсій». У зв’язку з цим 22 серпня 
1937 р. НКВС СРСР видало циркуляр за №68 
«Щодо іноземців» в якому пропонувалось 
«застосувати адміністративні засоби послаб-
лення дії цього шпигуно-диверсійного осере-
дка, шляхом відмови у продовженні видів на 
проживання після закінчення термінів їх дії, 
видаючи замість цих видів виїзні візи» [20, 
арк.167]. 

Це для того часу виглядало досить дивно, 
замість арешту та розстрілу цих «майже шпи-
гунів» – тільки виїзна віза, яку простому ра-
дянському громадянину отримати було немо-
жливо. 

НКВС УРСР 5 жовтня 1937 р. видало свій 
циркулярний лист за №3113/сн щодо тиску на 
іноземців з метою їх виселення за межі СРСР, 
в якому зазначалось про 5404 іноземців зага-
лом і 536 з них у Києві, які перебували в 
УРСР легально на постійній основі і більшість 
з яких працювали в радянських установах і на 
підприємствах [21, арк.8]. У листі емоційно 
запитувалось (мовою оригіналу – авт.): 
«… совершенно не понятно, почему мы тер-
пим у себя такое большое число иностранцев, 
несомненно нелояльных к Советской власти. 
Неужели не ясно, что эти иностранцы являю-
тся в первую очередь шпионской и диверси-
онной базой для иноземных разведок». 

У 1937 р. продовжувалося втеча військо-
вослужбовців за кордон. Так, 26 травня 1937 
р. зі зброєю у Польщу втік прикордонник 5-ї 
застави Славутського (20-го) прикордонного 
загону Чмирьов (наказ НКВС від 20 червня 
1937 р. за №00123) [9, арк.364]. В іншому на-
казі НКВС УРСР щодо цієї події від 23 липня 
1937 р. за №00151 зазначалося, що Чмирьов 
разом з іншим агентом польської розвідки, 
колишнім прикордонником 20-го прикордон-
загону Вєдєрніковим, які були скеровані 
польською розвідкою для виконання дивер-
сійної і шпигунської роботи на радянську те-
риторію, в результаті збройного спротиву бу-
ли вбиті [9, арк.455]. 

26 червня 1937 р. командир ескадрильї  
56-ї авібригади капітан Іван Чивель на літаку 
У-2, як зазначалося в наказі НКВС УРСР від 
22 липня 1937 р. за №00150 «… здійснив зра-
дницький переліт до Польщі. Про Чивеля, до 
його перельоту в Польщу, особливе відділен-
ня 56-ї авіабригади «располагало серьезными 
материалами, говорящими о причастности его 
к военно-троцкистскому заговору…» [9, 

арк.450]. З цього приводу НКВС у спецпові-
домленні доповіло Й. Сталіну про те, що Чи-
вель здійснив переліт до Польщі після того, як 
командування висловило йому політичну не-
довіру у зв’язку з арештом батька його дру-
жини за «контрреволюційний» злочин. Пізні-
ше в циркулярі Особливого відділу НКВС 
СРСР «Щодо оперативних заходів у зв’язку з 
катастрофами і аваріями в частинах РСЧА» 
від 17 вересня 1937 р. Чивель фігурував як 
шпигун і диверсант іноземних розвідок [4, 
с.198–199]. 

За версією військового історика і пись-
менника М. Черушева [22, с.359–360] ці події 
відбувалися так: вранці 26 червня 1937 р. ко-
мандир ескадрильї капітан Чивель з моторис-
том Олександром Шабельником на літаку  
«У-2», злетівши з аеродрому Скоморохи, що 
поблизу Житомира, попрямували у бік 
Кам’янця-Подільського. Причиною було те, 
що 56-я авіабригада (командир – комбриг 
С. Король) мала незабаром перебазуватися у 
прикордонну зону, і тому командири ескадри-
лій практикували вильоти для підбору запас-
них аеродромів і злітних майданчиків. Цього 
разу полетів капітан Чивель, якому належало 
обстежити придатні майданчики в напрямку 
Кам’янця-Подільського. Однак, поблизу ра-
дянсько-польського кордону, в районі Гуся-
тина, Чивель допустив помилку у визначенні 
курсу, до того ж мотор літака став працювати 
з перебоями. В результаті літак «У-2», пілото-
ваний Чивелем, здійснив посадку на польській 
території. 

Ніякого злого, а тим більше злочинного 
наміру в діях Чивеля і Шабельника не було. 
Більше того, польські авіатори гостинно при-
йняли заблукалих радянських льотчиків. Чи-
веля, враховуючи його посаду і військове 
звання, розмістили у Львові у гарному готелі. 
А через два місяці Чивеля і Шабельника обмі-
няли на фельдфебеля польської армії Цихано-
вича, який, також втративши орієнтування в 
повітрі, здійснив посадку на території СРСР. 

Відразу ж після повернення на Батьків-
щину Чивеля і Шабельника заарештували. 
Чивеля звинуватили в тому, що нібито він, 
будучи завербований у військово-фашистську 
змову начальником Військово-повітряних сил 
Київського військового округу (далі – КВО) 
комкором Ф. Інгаунісом і помічником коман-
дувача військами округу з матеріального за-
безпечення дивізійним інтендантом Р. Петер-
соном, та будучи незадоволеним політикою 
Радянської влади, давно очікував зручного 
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випадку для перельоту за кордон. 
За версією слідства, Чивель, опинившись 

у Польщі, був завербований польською розві-
дкою, при цьому виклав їй багато секретів ра-
дянської авіації і дав зобов’язання виконувати 
її завдання зі збору відомостей про Червону 
армію. Шабельник, за тією ж версією, отри-
мав завдання на проведення диверсій – підрив 
залізничного мосту і бомбосховища. Військо-
вий трибунал КВО у вересні 1937 р. засудив 
Чивеля і Шабельника до розстрілу. Військова 
колегія Верховного суду СРСР залишила цей 
вирок без змін. 

3 липня 1937 р. НКВС УРСР видало наказ 
за №228 такого змісту: «… у травні місяці 
1932 р. червоноармієць 21-го (Ямпільського) 
прикордонзагону Денисов Н. скоїв найтяжчий 
злочин – зрадив Батьківщині та військовій 
присязі, дезертирував до Польщі. Зрадник Де-
нисов видав польській розвідці військову тає-
мницю про 21-й прикордонний загін. У 1936 р. 
Денисов, будучи направленим у СРСР для 
зрадницької, шпигунської діяльності, органа-
ми НКВС заарештований. Військовий трибу-
нал прикордонних і внутрішніх військ УРСР 
засудив Денисова до розстрілу. Вирок приве-
дений до виконання» [23, арк.222]. 

З приводу загроз з боку польської та ру-
мунської розвідок, 15 червня 1938 р. НКВС 
УРСР направив у регіональні управління цир-
куляр за №1463/сн, в якому зазначалося: «… 
встановлено, що у зв’язку з проведеним на 
Україні розгромом польських та румунських 
диверсійно-шпигунських резидентур, а також 
антирадянських організацій, що працювали 
під керівництвом генеральних штабів Польщі 
та Румунії, польський головний штаб і румун-
ський генеральний штаб намагаються відно-
вити становище і створити в тилу майбутньо-
го Південно-Західного фронту свої нові опор-
ні пункти. 

Для створення нових шпигунсько-дивер-
сійних резидентур, поляки та румуни пачками 
кидають на Україну своїх агентів, які пройш-
ли спеціальну підготовку в організованих 
школах розвідки. Такі школи нами встановле-
ні у Варшаві, Львові та Тарнополі. 

Встановлено також, що поляки та румуни 
піднімають зараз всю свою мережу, з якою з 
різних причин був загублений чи припинений 
зв’язок, а також практикують отримання вер-
бувальних листів у осіб, які проживають у 
Румунії та Польщі і мають родичів у СРСР. 

Перед нашими органами на Україні по-
ставлено бойове завдання: продовжуючи роз-

гром існуючих на Україні шпигунсько-
диверсійних резидентур і антирадянських ор-
ганізацій, ні в якому разі не дати можливості 
противнику створити свої нові опорні пункти. 

У цих цілях наказую: 
1. Начальникам прикордонних загонів ма-

ксимально посилити охорону кордонів і зро-
бити їх дійсно непрохідними для агентури 
противника. Не залишати без розслідування і 
покарання винних ні в одному випадку про-
риву через кордон. Всіх прикордонників, які 
відзначилися у затриманні агентів розвідок, 
представляти до нагородження. 

2. Начальникам управлінь НКВС посили-
ти оперативну роботу, особливо в прикордон-
ній смузі з Польщею і на демаркації з Румуні-
єю. 

3. Посилити оперативний удар по вияв-
ленню зв’язків польської та румунської розві-
док і зв’язків польських і румунських кон-
сульств. 

4. Врахувати всіх діючих та архівних аге-
нтів, які вводилися коли-небудь у закордонні 
легенди і розробляти їх з урахуванням прони-
кнення у розвідки. Безперспективних для роз-
робки заарештувати. 

5. Врахувати всіх осіб, які мають родинні 
зв’язки у Польщі та Румунії і підозрілих з них 
взяти в активну розробку. 

6. Переглянути особові справи [співробіт-
ників – авт.] всіх відділів НКВС і про тих, хто 
має родинні зв’язки у Польщі та Румунії до-
нести. Врахувати також такі зв’язки у дружин. 

7. Посилити оперативний розшук на залі-
зниці і водних шляхах. Потяги «Баку – Шепе-
тівка» обов’язково супроводжувати групами 
оперативного розшуку, ведучи спостереження 
за всіма іноземними підданими, які пересува-
ються поїздами… 

8. По лінії міліції посилити спостережен-
ня, особливо в прикордонній смузі за базара-
ми, готелями, нелегальними готелями, клуба-
ми тощо. Всіх підозрілих осіб затримувати і 
ретельно фільтрувати. Врахувати, що агенти 
розвідок забезпечені радянськими паспортами 
з різними відмітками про прописку і фотокар-
тками по знову встановленій формі. Тому при 
перевірці документів виявляти особливу пи-
льність щодо осіб, які викликають підозру, 
практикувати перевірку видачі паспорта за мі-
сцем проживання. 

9. Ретельно перевіряти сезонних робітни-
ків-заробітчан, які поступають на роботу в 
радгоспи, на новобудови, промпідприємства 
тощо. За нашими даними польські та румун-
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ські розвідники отримують вказівки, з метою 
асиміляції приходити на роботу всюди, де по-
трібна робоча сила, проникати у профспілки, а 
потім переїжджати на проживання в пункти, 
що цікавлять розвідку. 

10. Широко використовувати підвищену 
активність польського та румунського голо-
вних штабів для підстави їм нашої агентури як 
резидентів, агентів, явкотримачів тощо» [19, 
арк.187–192]. 

23 серпня 1937 р. НКВС УРСР видало на-
каз за №266, в якому зазначалося, «що черво-
ноармієць 162 полку Ф. Гладченко будучи на 
службі з охорони державного заводу оборон-
ної промисловості розголошував військову 
таємницю, а саме, будучи в караулі з охорони 
заводу, заснув на посту [? – авт.]. Військовий 
трибунал засудив Гладченка до трьох років 
позбавлення волі» [14, арк.122, 122зв.]. Текст 
наказу подію нечуваного розголошення війсь-
кової таємниці трактує однозначно, а військо-
вий трибунал проявив справжню революційну 
свідомість. 

28 жовтня 1937 р. «за шпигунство на ко-
ристь Німеччини»» розстріляли дружину 
В. Балицького, а 27 листопада 1937 р. після 
катувань як «зрадника і шпигуна» розстріляли 
самого В. Балицького [1, с.329, 352, 356]. Бі-
льшість підлеглих головного українського че-
кіста та близькі родичі також виявилися 
«шпигунами і зрадниками». 

Швидше за все кадровий голод і невідома 
протекція підняли начальника заштатного Сва-
товського райвідділу НКВС лейтенанта ДБ 
І. Карцева на посаду начальника 9-го (секрет-
но-шифрувального) відділу УДБ на підставі 
наказу НКВС УРСР від 28 листопаду 1937 р. 
за №483 [12, арк.197]. Спочатку справи у ньо-
го пішли непогано. Так, 20 грудня на 20-
річницю ВНК-ОДПУ-НКВС він разом з ін-
спектором 9-го відділу мол. лейтенантом Со-
фією Міттельштейн отримав цінний подару-
нок – фотоапарат ФЕД, а до того шифруваль-
ницю 9-го відділу Є. Малинську нагородили 
годинником [14, арк.22–23]. Але на цій посаді 
І. Карцев перебував недовго – до 29 березня 
1938 р., доки на цій посаді його не на довго 
замінив лейтенант ДБ М. Бриль [2, с.85]. По-
дальша доля І. Карцева невідома.  

У 1937 р. продовжувалася, розпочата від-
повідно до партійних рішень 1934 р., практика 
призначення співробітників НКВС на посади 
помічників директорів оборонних підпри-
ємств з найму і звільнення робочої сили. Так, 
28 листопада 1937 р. наказом НКВС УРСР за 

№483 помічником директора заводу №183 з 
найму і звільнення робочої сили призначили 
начальника Новосанжарського райвідділу 
НКВС лейтенанта ДБ А. Фірсова [12, арк.197 
зв.], а помічником директора заводу №53 з 
тих же питань, наказом НКВС УРСР від 
23 грудня 1937 р. за №503 призначили прибу-
вшого із НКВС СРСР М. Конюхова [12, 
арк.197]. 

Помічники директорів оборонних підпри-
ємств з найму і звільнення робочої сили у 
1937 р. отримали значно розширені переліки 
категорій робітників, яких заборонялося брати 
на режимні підприємства. До таких категорій 
віднесли: 1. Колишніх «білих». 2. Перебіжчи-
ків та політемігрантів. 3. Реемігрантів. 4. Хар-
бінців. 5. Колишніх «куркулів». 6. Колишніх 
поміщиків і жандармів. 7. Колишніх чинів 
царської адміністрації. 8. Учасників білих 
банд. 9. Служителів культу, сектантів. 10. Де-
зертирів з РСЧА. 11. Недопущених до лав 
РСЧА та демобілізованих достроково, як не-
придатних для служби у РСЧА. 12. Викритих 
у злісному хуліганстві. 13. Громадян СРСР 
іноземних національностей. 14. Таких, що на-
родилися за кордоном СРСР. 15. Таких, що 
були за кордоном з різних підстав. 16. Коли-
шніх військовополонених. 17. Таких, що на-
родилися в прикордонній смузі. 18. Таких, що 
мають за кордоном родичів-білоемігрантів. 
19. Таких, що мають за кордоном взагалі ро-
дичів або мають за кордоном зв’язки. Та ще 
15 інших категорій [4, с.279–280].  

У 1937 р. Наркомат оборони видав низку 
наказів, спрямованих на посилення режиму 
секретності: наказом №024 було затверджено 
«Положення про центральну військову цензу-
ру Розвідуправління»; наказ №0043 затвердив 
«Основи і порядок організації прихованого 
управління»; наказ №0105 вводив у дію «За-
ходи щодо шифрування найменувань військо-
вих частин і збереження у таємниці дислока-
ційних відомостей» [24]. 

До грудня 1937 р. за «зраду і контррево-
люційну діяльність» були заарештовані ко-
лишній нарком внутрішніх справ СРСР 
Г. Ягода та його заступники: Я. Агранов і 
Г. Прокоф’єв, а разом з ними майже всі інші 
керівники відділів ГУДБ НКВС СРСР, зокре-
ма начальник особливого відділу М. Гай, на-
чальник контррозвідувального відділу Л. Ми-
ронов. Також була заарештована більшість 
співробітників цих підрозділів, таке ж саме 
відбувалося і в у Києві та інших столицях ра-
дянських республік. Хвиля докотилася до са-
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мого низу. А. Мікоян, нахвалюючи М. Єжова, 
зазначав, що «цих успіхів» Єжов домігся за-
вдяки тому, що працював під керівництвом 
Й. Сталіна, засвоїв сталінський стиль роботи і 
зумів застосувати цей сталінський стиль робо-
ти у НКВС [25, с.29–40]. 

Після доповіді Г. Малєнкова 14 січня 1938 
р. на пленумі ЦК ВКП(б) і відомої постанови 
«Про помилки парторганізацій при виклю-
ченні комуністів з ВКП(б)» намітилася тенде-
нція деякого «відкату» у практиці масового 
політичного терору [26, с.87]. 

У середині січня 1938 р. І. Леплевського 
відкликали до Москви, а 25 січня наркомом 
внутрішніх справ УРСР призначили О. Успен-
ського. Того ж дня у вищому керівництві 
України сталася ще одна суттєва зміна. На 
пленумі ЦК КП(б)У С. Косіора звільнено від 
обов’язків першого секретаря та на його місце 
обрано М. Хрущова, який прибув до Києва із 
Москви одним потягом з О. Успенським [2, 
с.49–50]. 26 квітня 1938 І. Леплевського заа-
рештували, а 28 липня – розстріляли [27, 
с.367]. 

Станом на кінець лютого 1938 р. у НКВС 
УРСР відбулися нові призначення. Зокрема, 
заступником наркома призначили ст. майора 
ДБ М. Степанова, начальником особливого 
відділу УДБ – майора ДБ В. Блюмана [2, с.61–
62]. У середині липня 1938 р. в Україні відбу-
лася реорганізація особливих відділів. Спів-
робітники 5-го відділу УДБ НКВС УРСР, які 
були за сумісництвом і співробітниками особ-
ливого відділу ГУДБ НКВС КВО, стали «про-
сто» співробітниками особливого відділу 
НКВС КВО, таке ж саме відбулося і в Харко-
ві. У другій половині 1938 р. КВО був реорга-
нізований у Київський особливий військовий 
округ (далі – КОВО) і поділено на Житомир-
ську, Вінницьку, Одеську та Проскурівську 
армійські групи.  

У зв’язку з цим наказом НКВС УРСР від 
10 вересня 1938 р. за №00123 відбулася струк-
турна реорганізація особливого відділу 
КОВО, начальником якого призначили майо-
ра ДБ Д. Гречухіна [28, арк.206–210]. Існуюче 
з 10 червня 1935 р. об’єднання особливих від-
ділів військових округів та відповідних тери-
торіальних управлінь НКВС наказом НКВС 
УРСР від 3 вересня 1938 р. за №00125 було 
скасовано [28, арк.257]. 

За деякими даними, в Україні тільки у пе-
ршій половині 1938 р. було заарештовано 
2209 військовослужбовців [29, с.106]. 

Згідно з рішенням Політбюро ВКП(б) від 

28 березня 1938 р., наказом НКВС від 9 черв-
ня 1938 р. за №00362 була затверджена нова 
структура органів державної безпеки. ГУДБ 
НКВС СРСР було розформовано, а на його 
базі створено три управління НКВС СРСР: 1-е 
управління – управління державної безпеки 
(далі – УДБ), 2-е – управління особливих від-
ділів, 3-є – управління транспорту і зв’язку. 
УДБ НКВС СРСР очолив комкор М. Фринов-
ський, управління особливих відділів – комб-
риг М. Федоров. Контррозвідувальний (3-й 
відділ) УДБ очолив комісар ДБ 3-го рангу 
М. Ніколаєв-Журид, 7-й відділ (чекістське 
спостереження за оборонною промисловістю) 
УДБ – майор ДБ Л. Рейхман, 3-й спеціальний 
відділ УДБ (секретно-шифрувальний) – капі-
тан ДБ О. Баламутов [5, с.66]. Баламутов О. 
очолював 3-й спецвідділ НКВС СРСР з 28 бе-
резня до 29 вересня 1938 р. і 7-й відділ ГУДБ 
НКВС СРСР з 29 вересня 1938 р. до 8 квітня 
1939 р. До секретно-шифрувального підрозді-
лу був секретарем парткому ГУДБ, після – 
відправлений на керівні посади до ГУТАБу. 
За розвал роботи у системі ГУТАБу знятий з 
посади 26 січня 1942 р. і притягнутий до кри-
мінальної відповідальності [6, с.271], але до-
жив до 1979 р.  

Відповідна реорганізація відбувалася і в 
НКВС УРСР аж до січня 1939 р. 7-й відділ 
(чекістське спостереження за оборонною про-
мисловістю) очолив ст. лейтенант ДБ О. На-
заренко, 3-й спеціальний (секретно-шифру-
вальний) відділ – ст. летенант ДБ М. Бриль до 
1 вересня 1938 р., якого змінив на цій посаді 
лейтенант ДБ А. Рижов [2, с.92]. Рижов А. 
(народився в 1903 р.) після перейменування 
восени 1938 р. секретно-шифрувального від-
ділу з 3-го на 7-й, очолював його до 1941 р., 
після цього очолив підрозділ радіорозвідки 
НКВС УРСР. Під час війни очолював підроз-
діли радіорозвідки Південного, Донського, 
Південного-Західного, 2-го та 3-го Українсь-
ких фронтів. З 1944 до 1965 рр. очолював, пе-
ребуваючи офіцером діючого резерву, режи-
мно-секретні служби на ядерних підприємст-
вах (комбінат «Маяк», м. Челябінськ-40 (65); 
Об’єднаний інститут ядерних досліджень, 
м. Дубна). Помер у 1986 р.  

У червні 1938 р. у Києві проходив ХІV 
з’їзд КП(б)У. За зразкову організацію охорони 
делегатів деякі співробітники УДБ НКВС 
УРСР отримали подяку. Втім, під час прове-
дення з’їзду чекісти не тільки охороняли деле-
гатів, але й слідкували за їх політичною бла-
гонадійністю та пильністю, причому нагляд 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 30 

здійснювали навіть за співробітниками НКВС. 
Так, наприклад, з’ясувалося, що делегат пар-
тз’їзду начальник Єнакіївського міськвідділу 
НКВС ст. лейтенант ДБ Х. Нутельс «допустив 
злочинну балаканину з питань роботи органів 
НКВС, повідомивши сторонній особі таємні 
відомості про оперативну діяльність органів 
НКВС», за що був заарештований на 10 діб і 
звільнений з оперативної роботи на підставі 
наказу НКВС УРСР від 3 липня 1938 р. за 
№141 [30, арк.251]. Суворо обішлися і з спів-
робітником оперативного відділу П. Пустові-
том, якого заарештували за те, що «розголо-
шував приватним особам таємниці робіт, які 
виконуються органами НКВС» [31, с.313]. На 
підставі вищезазначених фактів НКВС УРСР 
1 червня 1938 р. видав наказ за №318, де 
йшлося, що: «… всі заходи з забезпечення по-
рядку та збереження державної таємниці в на-
ркоматі зірвані через вину т.в.о. начальника 
адміністративно-господарського управління 
лейтенанта ДБ Нікельберга Г. Наказую… Ні-
кельберга Г. за зв’язок із ворогами народу, за 
шкідництво – з роботи зняти та заарештувати» 
[30, арк.289].  

У першій половині 1938 р. виходить низка 
спільних наказів, спрямованих на посилення 
охорони підприємств оборонної промислово-
сті. Так, 27 березня 1938 р. видається спільний 
наказ НКВС СРСР та Наркомату оборонної 
промисловості СРСР (далі – НКОП) за 
№00158/86 «Про упорядкування та посилення 
охорони заводів військової промисловості». 
Цим наказом затверджено «Положення про 
охорону і режим перепусток на заводах війсь-
кової промисловості», здійснено реорганіза-
цію комендатур військових заводів, у складі 
яких створювалися бюро перепусток і коман-
ди вахтерів за вільним наймом, які очолили 
коменданти з кола осіб середнього командно-
го складу запасу. Положення встановлювало 
особливий режим охорони заводів військової 
промисловості та передбачало їх охорону вій-
ськами НКВС. Загальна чисельність військ 
НКВС на всіх заводах НКОП в цілому і за ко-
жним окремо встановлювало керівництво 
НКОП спільно з НКВС. Командири військо-
вих частин НКВС, що охороняли військові за-
води, відповідали за охорону перед НКВС і 
директорами заводів [32, арк.59–62]. 

Того ж дня вийшли ще три спільні накази 
НКВС СРСР та НКОП: зокрема №00159/87 
«Про порядок забезпечення підприємств, що 
охороняються частинами НКВС, технічними 
засобами охорони [32, арк.63]; №00161/88 

«Про додаткові заходи щодо перепускного 
режиму на оборонних заводах [32, арк.66–70], 
а також затверджені «Інструкція про порядок 
допуску на військові заводи» та «Правила з 
обладнання заводських фотографій та зйомки 
портретів для перепусток на військові заво-
ди»; №00162/85 «Про упорядкування допуску 
відвідувачів на території особо режимних за-
водів» [32, арк.72]. 

19 травня 1938 р. видано спільний наказ 
НКВС та наркомату важкої промисловості 
СРСР за №00304/44 «Про упорядкування та 
посилення охорони оборонних заводів НКВП» 
[32, арк.103–106]. Цей наказ був тотожний 
спільному наказу НКВС та НКОП за 
№00158/86. 

4 вересня 1938 р. видано директиву 3-го 
спецвідділу та 7-го відділу 1-го управління 
НКВС СРСР за №3521256 «Про порядок до-
пуску до секретних документів», що діяла до 
6 листопада 1939 р. [33, арк.154]. 

У ці роки відбувалися систематичні напа-
ди на фельд’єгерів, які перевозили не тільки 
секретні документи, але й гроші, цінні папери 
тощо. Так, із наказу НКВС УРСР від 4 вересня 
1938 р. стає відомо, що «… 23 серпня 1938 р. 
о 23 годині на фельд’єгеря Чигиринського 
райвідділу НКВС Рогинського, який викону-
вав маршрут Чигирин – Олександрівка, було 
здійснено напад невідомих зловмисників. Не 
розгубившись, фельд’єгер Рогинський відкрив 
вогонь по зловмисникам і вирвавшись з їх 
оточення у кількості 10 осіб, зберіг секретну 
кореспонденцію та цінності на суму 6 тисяч 
рублів». За кмітливість і мужність він отримав 
подяку з виплатою місячного окладу [34, 
арк.154]. 

Ще раніше, а саме в ніч з 25 на 26 листо-
пада 1937 р. на фельд’єгеря Золотоноського 
райвідділу НКВС Г. Недашковського, який 
слідував за маршрутом з секретною кореспо-
нденцією, три зловмисника здійснили напад з 
метою пограбування. У наказі НКВС УРСР 
від 8 червня 1938 р. за №105 зазначалося: 
«… не розгубившись, фельд’єгер затримав 
зловмисників, які потім були засуджені». Не-
дашковський отримав за проявлену стійкість 
«в деле защиты государственной секретной 
корреспонденции и задержание злоумышлен-
ников» подяку з виплатою місячного окладу 
[30, арк.285]. 

Продовжувалися в НКВС і перевірки вла-
сного секретного діловодства. Так, «… апара-
том 3-го спеціального відділу НКВС УРСР у 
ніч з 4 на 5 вересня 1938 р. проведено обсте-
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ження всіх неоперативних управлінь і відділів 
НКВС УРСР, під кутом виявлення стану збе-
рігання секретних документів і охорони дер-
жавної таємниці. Перевіркою виявлено низку 
кричущих фактів стану зберігання докумен-
тів, безвідповідального відношення низки 
співробітників до збереження вельми важли-
вих оперативних таємних матеріалів [чому 
вони зберігались в неоперативних підрозді-
лах? – авт.]. Встановлено, що цілком таємні 
документи знаходилися в шухлядках незачи-
нених столів, на шафах, полицях і столах у ви-
гляді оберемків нерозібраних паперів, звідки 
могли бути вилучені будь-які документи. 

В низці управлінь і відділів, що охороня-
лися вільнонайманим персоналом, вхід вияви-
вся цілком безперешкодним, до того ж охоро-
нці вільно давали особам, що перевіряли, 
ключі, не вимагаючи пред’явлення будь-яких 
документів». У тексті наказу НКВС УРСР від 
10 вересня 1938 р. за №223 було ще багато 
подібного. Покарання було, як правило, не-
значним [31, арк.158–159].  

Постановою РНК СРСР від 22 серпня 
1938 р. за №926 Першим заступником нарко-
ма внутрішніх справ СРСР призначається 
Л. Берія, а вже 11 вересня він отримує звання 
комісара ДБ 1-го рангу [35, арк.142зв.,143зв.]. 
З 29 вересня Л. Берія очолює відновлене нака-
зом НКВС за №00641 ГУДБ НКВС СРСР, яке 
складалося з семи відділів, з яких протидією 
шпигунству та захистом секретної інформації 
займалися 3-й (контррозвідувальний), 4-й (осо-
бливий) і 7-й (секретно-шифрувальний) відділи 
[5, с.68]. А з 25 листопада 1938 р. Л. Берія стає 
наркомом внутрішніх справ СРСР, а началь-
ником ГУДБ з 17 грудня – В. Меркулов. 

Цим же наказом створюється Головне 
економічне управління НКВС (формувалося 
до 4 вересня 1939 р., коли начальником став 
Б. Кобулов), на перший відділ якого поклада-
лась відповідальність за оборонну промисло-
вість [5, с.68]. 

Єжов М., наприкінці своєї кар’єри на по-
сту наркома внутрішніх справ СРСР, у листо-
паді 1938 р. дав таку оцінку роботі з кадрами в 
НКВС СРСР: «Найбільш запущеною ділян-
кою в НКВС виявилися кадри. Замість того 
щоб враховувати, що змовникам з НКВС і 
пов’язаним з ними іноземними розвідками за 
десяток років мінімум вдалося завербувати не 
тільки верхівку ЧК, а й середню ланку, а часто 
і низових працівників, я заспокоївся на тому, 
що розгромив верхівку і частину найбільш 
скомпрометованих працівників середньої лан-

ки. Багато зі знову висунутих, як тепер з’ясо-
вується, також є шпигунами і змовниками». А 
даючи загальну оцінку своїй роботі в НКВС, 
М. Єжов сказав, що, незважаючи на великі 
недоліки і промахи в роботі, він, при повсяк-
денному керівництві ЦК, «погромив ворогів 
здорово» [5, с.66]. 

Успенський ретельно виконував настано-
ви Єжова. Серед спецповідомлень республі-
канських НКВС Сталіну інформація НКВС 
УРСР про «змови», «контрреволюційні» ор-
ганізації тощо були найбільш чисельними. Він 
доповідав про ліквідацію резидентур італійсь-
кої і англійської розвідок, про шпигунсько-
шкідницькі організації в Комітеті резервів при 
РНК УРСР, в Наркомрадгоспів УРСР, Дніп-
ропетровському пароплавстві, КВО, Нарком-
лісі УРСР, Південно-західній залізниці тощо 
[4, с.245]. Але 14 листопада 1938 р. О. Ус-
пенського звільнили з посади наркома 
внутрішніх справ УРСР. У листопаді того ж 
року, він, побоюючись арешту, імітував само-
губство та перейшов на нелегальне станови-
ще. У квітні 1939 р. був заарештований, а в 
1940 р. розстріляний [28, с.368]. 

З 7 грудня 1938 р. до 2 вересня 1939 р. 
обов’язки наркома внутрішніх справ УРСР 
виконував А. Кобулов [27, с.368]. 

З літа 1938 р. почалося поступове згор-
тання широкомасштабних репресій. Страх на 
країну був наведений. Восени за особистим 
дорученням Й. Сталіна роботу НКВС переві-
ряла спеціальна комісія на чолі з наркомом 
Держконтролю СРСР Л. Мехлісом. Перевірка 
виявила серйозні «порушення» в роботі комі-
саріату. Сталін готувався в черговий раз «по-
чистити» органи НКВС. 

Як наслідок, 17 листопада 1938 р. вийшла 
постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про аре-
шти, прокурорський нагляд і ведення слідст-
ва» [36]. У ній зазначалося, що за 1937–1938 
рр. під керівництвом партії органи НКВС ви-
конали велику роботу з «розгрому ворогів на-
роду і очищенню СРСР» від всіляких «контр-
революціонерів і шпигунів» іноземних розві-
док. У той же час в постанові вказувалося, що 
«не слід думати, що на цьому очищення 
СРСР... закінчено. Завдання тепер полягає в 
тому, щоб, продовжуючи і надалі нещадну 
боротьбу з усіма ворогами СРСР, організувати 
цю роботу за допомогою досконалих і надій-
них методів», а отже, належало розібратися і в 
тому, що органам НКВС заважало проводити 
цю роботу далі. 

Згідно з цим документом НКВС і проку-
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ратурі заборонялося проводити будь-які масо-
ві операції з арештів і виселення. Самі арешти 
слід було здійснювати тільки за постановою 
суду з санкції прокурора. Ліквідовувалися су-
дові «трійки», створені в порядку особливих 
наказів НКВС, а також «трійки» при облас-
них, крайових і республіканських управліннях 
міліції. Всі слідчі справи в точній відповіднос-
ті з діючим кримінально-процесуальним зако-
нодавством про підсудність надалі слід було 
передавати на розгляд судів або Особливої 
наради при НКВС. 

Розкриваючи і засуджуючи помилки і не-
доліки в роботі НКВС і прокуратури, вище 
партійно-радянське керівництво тим часом 
дуже вміло переклала всю відповідальність за 
вакханалію масового терору знову-таки на 
якихось «ворогів народу», які нібито пробра-
лися в ці структури і «всіляко намагалися ві-
дірвати роботу органів НКВС і прокуратури 
від партійного контролю і керівництва». Од-
ним з позитивних моментів, зазначених у по-
станові, стало рішення про впорядкування 
слідства в органах НКВС і організації спеціа-
льних слідчих частин у центральному апараті 
та на місцях. Також було реалізовано пропо-
зицію щодо звільнення оперативного складу 
від слідчих функцій та зосередженні всіх його 
зусиль на оперативній роботі. 

Проводити рішення вищих партійно-
державних структур у життя поклали на за-
ступника М. Єжова по роботі ГУДБ НКВС 
Л. Берію, який 26 листопада 1938 р. підписав 
наказ НКВС CРCР за №00762 про порядок 
здійснення постанови РНК і ЦК ВКП(б) від 17 
листопада 1938 р. [32, арк.152–155]. Керівни-
кам регіональних управлінь НКВС наказува-
лося негайно ознайомити оперативний склад з 
цим документом і надалі при проведенні опе-
ративно-слідчих заходів керуватися вимогами 
кримінально-процесуального законодавства. 

Масовий терор 1937–1938 рр. зачепив всі 
групи і категорії радянського суспільства. Ре-
пресовано було багато і співробітників НКВС. 
Свій «червоний терор» проти вірних слуг ста-
лінського режиму і виконавців терору відбу-
вався і в Україні. 

Загалом за 1937–1938 рр. в Україні зміни-
лися (включаючи осіб, які виконували 
обов’язки): 

12 начальників контррозвідувального від-
ділу УДБ НКВС УРСР (ст. майор ДБ М. Але-
ксандровський, ст. майор ДБ Д. Соколінський, 
майор ДБ М. Чердак, комісар ДБ 3-го рангу 
В. Стирне, майор ДБ С. Самойлов-Бесідський, 

капітан ДБ С. Деноткін, майор ДБ Л. Рейхман, 
капітан ДБ В. Писарєв-Фукс, капітан ДБ 
М. Спектор, капітан ДБ А. Ратинський-Футер, 
ст. лейтенант ДБ О. Троїцький, лейтенант ДБ 
О. Запутряєв); 

6 начальників особливого відділу УДБ 
НКВС УРСР (майор ДБ Ю. Купчик, капітан 
ДБ А. Ратинський, майор ДБ B. Блюман, ма-
йор ДБ М. Листенгурт, капітан ДБ В. Писарєв, 
майор ДБ Д. Гречухін) [3, с.90–91]. 

4 начальника секретно-шифрувального 
УДБ НКВС УРСР (ст. лейтенант ДБ М. Пет-
ров, лейтенант ДБ І. Карцев, лейтенант ДБ 
М. Бриль, лейтенант ДБ А. Рижов). 

Таким чином, аналізуючи організаційно-
структурну побудову, функції та завдання ор-
ганів державної безпеки у 1937–1938 рр., мо-
жна зазначити: ГУДБ НКВС і його територіа-
льні підрозділи являли собою потужний кара-
льний механізм, що мав масову й добре розга-
лужену агентурно-інформаторську мережу, 
яка охоплювала весь соціальний спектр, зок-
рема й українського суспільства. 

Обсяг інформації, що відносилася до тає-
мної, постійно розширювався. Привертає ува-
гу той факт, що після активної нормативно-
правової діяльності Секретно-шифрувального 
відділу (Спецвідділ) у 1920-ті рр., у 1930-х рр. 
цей процес різко пішов на спад. Особливі та 
контррозвідувальні підрозділи ГУДБ НКВС 
основними своїми завданнями мали: пошук і 
виявлення різних антирадянських елементів, 
шкідників, шпигунів, здійснення політичного 
контролю за військовослужбовцями всіх ран-
гів, співробітниками оборонних підприємств. 
Шпигуни різного штибу зазвичай не пов’язу-
валися з секретними відомостями, а визнача-
лися «революційною свідомістю».  

До 1937–1938 рр. система заходів з при-
пинення спроб збору інформації з боку розві-
дувальних органів країн потенційних против-
ників СРСР набула досить надійних рис. Жо-
рсткий контроль за в’їздом і виїздом, за діями 
всередині СРСР дипломатичних та інших 
представників іноземних держав, режимні за-
ходи органів держбезпеки, спрямовані на за-
хист державних секретів, створювали величе-
зні труднощі для спецслужб країн, що мали 
представництва в СРСР. Розвинена система 
прикордонної охорони обмежувала можливо-
сті іноземних спецслужб активізувати розві-
дувальну діяльність з нелегальних позицій. 
Разом з тим об’єктивних підстав для політики 
превентивного удару по «потенційній базі» 
іноземних розвідок, розпочату радянським ке-
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рівництвом у роки «великого терору» було 
недостатньо. 

Режим секретності до 1937–1938 рр. став 
опорою держави у проведенні її внутрішньої і 
зовнішньої політики. Сама система захисту 
секретів сформувалася в умовах військово-
мобілізаційної моделі розвитку економіки та 
тоталітарного політичного режиму. У період 
масових репресій охорона державних секретів 
дещо відійшла на другий план, хоча певні за-
ходи відбувалися, так у 1937 р. Наркомат обо-
рони видав низку наказів, спрямованих на по-
силення режиму секретності у військах і на 
флоті, а у першій половині 1938 р. було вида-

но низку спільних наказів НКВС та НКОП, 
спрямованих на посилення охорони підпри-
ємств оборонної промисловості.  

Державна безпека, спочатку офіційно під-
порядкована радянській, а фактично – партій-
ній вертикалі, знаходилася під безпосереднім 
контролем генерального секретаря ЦК ВКП(б). 
Як партійна, так і радянська вертикаль зану-
рювалася в суспільство сотнями тисяч (в 
Україні) і мільйонами (за СРСР загалом) «се-
кретных сотрудников». В УРСР діяла загаль-
но-радянська система захисту державних сек-
ретів. Україна і в цьому питанні була абсолю-
тно залежною від Москви. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ОХОРОНИ  
ТИЛУ ДІЮЧОЇ АРМІЇ В УМОВАХ РАДЯНСЬКО-ФІНСЬКОЇ ВІЙНИ 

 
У статті акцентовано увагу на воєнно-політичній ситуації в Європі наприкінці 30-х ро-

ків ХХ ст., причинах та ході війни СРСР з Фінляндією. Розглянуто організаційно-штатну 
структуру військ НКВС, розкрито їхні пріоритетні напрямки діяльності, функції та завдання 
з організації охорони армійських тилів радянських військ, тактику диверсійно-розвідувальних 
дій фінської армії, частин та підрозділів НКВС. Визначено результати та ефективність захо-
дів із забезпечення безпеки тилу від диверсійно-розвідувальної діяльності противника. 

Ключові слова: міжнародна обстановка, радянсько-фінська війна, війська НКВС, підрив-
на діяльність, охорона тилу, службово-бойова діяльність, диверсійно-розвідувальні групи. 
 

Військово-політична ситуація в Європі у 
кінці 1930-х років розвивалася за відомим 
сценарієм. Прийшовши в 1933 р. у Німеччині 
до влади, нацисти обрали курс на мілітариза-
цію країни та захоплення чужих територій. 
Багаторазові порушення Третім рейхом воєн-
них статей Версальського договору залиши-
лися майже непоміченими. Позиція нейтралі-
тету, яких уперто дотримувались Англія і 
Франція, потурала не лише німцям, але й їх 
союзникам. Це призвело до світової політич-
ної кризи: з одного боку, вчорашні провідні 
держави втратили вплив на події у світі, з ін-
шого – на очах зростав і набирав сили блок 
фашистських держав та поява осі Рим – Бер-
лін – Токіо. Радянський Союз за цих умов діяв 
не завжди виважено та послідовно, насампе-
ред у відносинах з Німеччиною, зокрема у ча-
стині підписання (серпень 1939 р.) таємного 
міждержавного протоколу про визначення 
сфер інтересів сторін у Східній Європі. 

Неадекватна оцінка подій, а головне від-
сутність упереджувальних кроків з боку про-
відних світових держав стосовно агресивних 
планів Третього рейху призвели до початку 
Другої світової війни. За короткий час жерт-
вами нацистів стали Чехія, Польща, Бельгія, 

Нідерланди, Франція, ряд інших країн Євро-
пи. Осторонь цих подій не залишився і Радян-
ський Союз, зокрема у частині військово-полі-
тичного протистояння з Фінляндією. 

Напруженість між ними збереглася ще з 
часів радянсько-фінської війни 1918–1922 рр., 
у ході якої РСФРР була стороною, що оборо-
нялася, і в результаті чого до Фінляндії (на 
Півночі, в Заполяр’ї) відійшла Печенгська об-
ласть (Петсамо), західна частина півострова 
Рибачий і більша частина півострова Серед-
нього. До покращення міждержавних відно-
син не спонукала і симпатія фінської сторони 
щодо загарбницьких намагань гітлерівської 
Німеччини. Остерігалися обидві країни і мож-
ливої військової агресії з того чи іншого боку. 
Побоювання СРСР підкріплювалося і тим фа-
ктом, що радянсько-фінський кордон на Ка-
рельському перешийку (Західна Карелія) про-
ходив лише за 32 км від Ленінграда – одного 
із найбільших центрів радянської промисло-
вості та другого за розмірами міста країни. 

У 1938–1939 рр. у ході радянсько-фін-
ських переговорів, в обмін на вдвічі більші, 
проте менш придатні для сільськогосподарсь-
кого використання площі в Карелії, СРСР на-
магався добитися від Фінляндії частини Ка-
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рельського перешийка, а також передачі в оре-
нду терміном на 30 років півострова Ханко. 

Декларуючи принципи нейтралітету, фін-
ський уряд відмовився від радянських пропо-
зицій, наголошуючи, що запропоновані умови 
виходять далеко за сферу безпеки Ленінграда, 
намагаючись, у свою чергу, добитися укла-
дання радянсько-фінської торгової угоди та 
згоди СРСР на озброєння Аландських остро-
вів, демілітаризований статус яких регулюва-
вся Аландською конвенцією 1921 р. Не бажа-
ли фіни позбавитися і свого надійного захисту 
від можливого вторгнення – смугу укріплень 
на Карельському перешийку, відому як лінія 
Маннергейма. 

З середини 1939 р. при відсутності про-
гресу на переговорах, з обох сторін почалися 
воєнні приготування. Зокрема, на Головній 
військовій раді СРСР обговорювався операти-
вний план вторгнення в Фінляндію, а з сере-
дини вересня розпочалася концентрація 
з’єднань Ленінградського військового округу 
вздовж державного кордону. Фінляндія у 
свою чергу активно удосконалювала лінію 
Маннергейма, а в серпні провела військові на-
вчання, на яких відпрацьовувалось відбиття 
можливого нападу з боку СРСР. Наростали у 
фінському суспільстві і патріотичні настрої, а 
восени того ж року розпочалася часткова мо-
білізація до збройних сил. 

Вторгнення радянських військ у Прибал-
тику ще більш стривожило фінів. В умовах 
відсутності на східній Балтиці британського і 
французького військово-політичних впливів 
природним стало прагнення фінського уряду 
заручитися підтримкою Німеччини на випа-
док висунення Москвою вимог, аналогічних 
тим, що були пред’явлені прибалтійським 
країнам. Проте Берлін ідею можливого втру-
чання в назріваючий конфлікт Ґельсінкі з Мо-
сквою відхилив. Німецька дипломатія вихо-
дила з того, що згідно з секретним протоко-
лом Фінляндія не входила в сферу її політич-
них інтересів. Англія, Франція, США, Швеція, 
Норвегія та Італія надали Фінляндії лише по-
літичну, дипломатичну та певним чином еко-
номічну допомогу. Зокрема, США запровади-
ли «моральне ембарго» на експорт американ-
ських товарів до Радянського Союзу та надала 
фінам кредит у 300 млн. доларів. Проте далі 
справа не пішла.  

На початку жовтня 1939 р. СРСР запро-
понував Фінляндії розглянути можливість 
укладання договору про взаємодопомогу. Пе-
реговори розпочалися 11 жовтня. Діючи за 

настановою Великобританії, Франції і США, 
не вірячи в можливість війни, фінський уряд 
зайняв максимально непоступливу позицію, 
відхиливши пропозицію СРСР про договір та 
можливу оренду згадуваних островів й обмін 
територіями. Натомість 13–14 жовтня в країні 
була оголошена загальна мобілізація. 26 лис-
топада 1939 р. поблизу населеного пункту 
Майніли стався артилерійський обстріл ра-
дянської території1. Провину за інцидент кері-
вництво СРСР поклало на фінську сторону. 29 
листопада 1939 р. Радянський Союз розірвав з 
Фінляндією дипломатичні стосунки, а 30 лис-
топада війська Ленінградського військового 
округу2 отримали наказ перейти державний 
кордон та розпочати бойові дії.  

Угоди радянсько-фінського мирного до-
говору 1920 р. і договору про ненапад 1932 р. 
було порушено, проте офіційно війну не ого-
лошено. Вирішальним фактором для вторг-
нення стало бажання якнайкраще використати 
міжнародну обстановку в контексті подій у 
Європі; з іншого боку, передбачалося, що піс-
ля двох-трьох тижнів бойових дій фіни запро-
сять миру. Виступаючи 17 квітня 1940 р. на 
нараді начальницького складу Червоної армії 
з узагальнення досвіду бойових дій проти 
Фінляндії, Й. Сталін наголосив: «Партія і уряд 
вчинили цілком вірно, не відкладаючи цю 
справу, і знаючи, що ми не зовсім ще готові до 
війни в фінських умовах, почали активні во-
єнні дії саме в кінці листопада – на початку 
грудня. Все це залежало не тільки від нас, а, 
швидше за все, від міжнародної ситуації. Там, 
на Заході, три найбільші держави вчепилися 
одна одній в горло – коли ж вирішувати пи-
тання про Ленінград, якщо не за таких умов, 
нам випала сприятлива нагода для того, щоб 
їх в цей момент ударити?» [8, с.133]. А удари-
ти було чим. Перевага в силах була цілком на 
радянській стороні: в живій силі – 2÷1, арти-
лерії – 5÷1, танках – 7,5÷1, бойових літаках – 
10÷1 [6, с.7]. 

З початком війни в офіційній заяві радян-
ської сторони йшлося лише про єдине бажан-
ня – забезпечити безпеку Ленінграда шляхом 
відчуження Карельського перешийка, частини 
берега Північно-Льодовитиго океану, а також 
запровадження військових баз на островах і 

                                                 
1
 За деякими версіями, він був інспірований ра-

дянською стороною. 
2
 На їх базі 7 січня 1940 р. для штурму лінії Маннер-

гейма було утворено Північно-Західний фронт у складі 
шести армій (7, 8, 9, 13, 14, 15). Війська 7 та 13 армій 
діяли на Карельському перешийку. 
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північному березі Фінської затоки. 
Однак реально плани війни виходили да-

леко за межі забезпечення безпеки кордонів. 
Опираючись на таємну домовленість з Німеч-
чиною про розподіл сфери інтересів, питання, 
по суті, полягало у спробі зміни політичного 
режиму в Фінляндії. Вже у грудні 1939 р. роз-

горнулися запеклі бої. Однак успіх радянсь-
ких військ спостерігався лише на Крайній 
Півночі, в смузі наступу 14-ї армії. За підтри-
мки кораблів Північного флоту її з’єднання 
просунулися вперед на 150–200 км та оволо-
діли фінською частиною півостровів Рибачий 
і Середній, а також містом Петсамо. 

 

 
 

Рис. 1. Загальний хід радянсько-фінської війни 1939–1940 рр. 
 

У той же час армії, що діяли в Централь-
ній Карелії, заглибились тільки на 35–80 км. У 
ході жорстокого протистояння війська 7-ї ар-
мії на Карельському перешийку зуміли лише 
впритул підійти до головної оборонної смуги 
лінії Маннергейма, але прорвати її не змогли. 

Оскільки вже на початковому етапі війни 
фронтове управління радянськими військами 
виявилося неефективним, безпосереднє керів-
ництво ними, а також Балтійським і Північ-
ним флотами взяла на себе щойно створена 
Ставка Головного Командування (далі – ГК) 
Червоної армії. 

Швидкоплинна, водночас, як засвідчили 
події, кровопролитна війна потребувала напру-
ги значних сил країни. Одним із важливих 
складових постало питання охорони тилу ар-
мій шляхом убезпечення залізничних та ін-
ших комунікацій, боротьби з диверсійно-роз-
відувальними групами противника, криміналь-
ними бандформуваннями, дезертирами, кон-
воювання полонених, виконання інших охо-
ронно-каральних завдань. 

Для забезпечення безпеки тилового райо-
ну військ, дотримання прифронтового поряд-
ку Ставка ГК вимушено пішла на запрова-
дження нового охоронного інституту: ство-
рюються частини з охорони тилу. Основою 
для їх формування стали прикордонні й опе-
ративні підрозділи військ НКВС. У директиві 
НКО і НКВС СРСР (26 грудня 1939 р.) війсь-
ковим радам армій наголошувалося: «1. Від-
ступаючи під ударами Червоної Армії, фінські 
війська на зайнятих нами територіях залиша-
ють диверсійні бандитські групи, які напада-
ють на фланги, штаби і тили наших військо-
вих з’єднань, руйнують дороги і тероризують 
місцеве населення. 

2. З метою забезпечення якнайшвидшого 
просування частин Червоної Армії та забезпе-
чення нормальних умов роботи військового й 
армійського тилу Червоної Армії на території 
Фінляндії формуються полки військ НКВС… 

4. Керівництво бойовими діями полків 
НКВС здійснюють виділені НКВС помічники 
командувачів арміями з охорони тилу» [5, 
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с.476]. В 7, 8 і 9-й арміях ними відповідно ста-
ли комбриги А. Аполлонов, М. Нікольський, 
Г. Степанов.  

На виконання директиви з особового 
складу прикордонних і внутрішніх військ бу-
ло сформовано сім прикордонних полків чи-
сельністю 1500 осіб кожен. Їм завданнями ви-
значалася охорона залізничних і шляхових 
комунікацій, починаючи з Карельського пе-
решийка до Заполяр’я, а головне «ліквідація 
фінських диверсійних бандитських груп» у 
тилу Північно-Західного фронту. Виконання 
першого з них покладалося на 2-у дивізію 
військ НКВС з охорони залізничних споруд, 
іншого – на щойно сформовані охоронні час-
тини [4, с.152]. Бойовим резервом виступав 8-
й запасний полк із дислокацією в Петрозавод-
ську [5, с.476]. 

Опираючись на власні можливості та 
«придані сили», прикордонний полк забезпе-
чував охорону тилового району від 20 до 
30 км по фронту та від 50 до 70 км у глибину. 
Всі вони знаходилися в оперативному підпо-
рядкуванні тих з’єднань Діючої армії, чий тил 
охороняли. Як стрілецькі частини використо-
вувалися полки і в боях проти регулярних 
військ противника. Зважаючи на це, у наказі 
Ставки ГК (грудень 1939 р.) вимагалося: 
«Полки НКВС у жодному разі не кидати на 
допомогу передовим підрозділам піхоти, а ви-
користовувати виключно для захисту військо-
вих тилів і доріг від намагань обходів і руйну-
вань з боку противника» [11, с.180–181]. Уни-
кати таких випадків вдавалося не завжди, осо-
бливо коли, виявивши прогалини на флангах 
бойових порядків радянських військ, фінські 
диверсійно-розвідувальні підрозділи прорива-
лись у прифронтову смугу, навіть у глибокий 
тил. 

Слід зазначити, що формування частин 
для забезпечення безпеки тилових армійських 
районів відбулося з чималим запізненням. 
Обізнані з театром воєнних дій (далі – ТВД), 
використовуючи досвід організації та прове-
дення диверсійно-розвідувальної роботи, фін-
ські війська заздалегідь сформували значну 
кількість спеціально навчених та добре озбро-
єних підрозділів, груп та окремих диверсантів, 
зокрема снайперів («зозуль»), які з перших 
днів війни розгорнули активну роботу з дез-
організації тилу радянських армій. Їх тактика 
зазвичай зводилась до проникнення у бойові 
порядки противника, завдавання раптових 
ударів, вчинення диверсій, знищення команд-
ного складу тощо. Діяли як мобільні лижні за-

гони, так і окремі «зозулі».  
В організації безпеки тилових районів ра-

дянське командування намагалося використа-
ти досвід охорони державного кордону. Пол-
ки розташовувались окремими гарнізонами 
(від взводу до посиленої стрілецької роти на 
відстані 5–6 км один від одного) у збудованих 
поблизу доріг блокгаузах. Зокрема, у рапорті 
начальника оперативної групи НКВС у Ленін-
градській області від 9 грудня 1939 р. зазнача-
лося: «З метою успішної боротьби з білофін-
ськими бандитами й диверсантами вважаємо 
за доцільне провести такі заходи: у кожному 
населеному пункті, зайнятому Червоною Ар-
мією, тримати постійний гарнізон чисельніс-
тю не менше ніж один взвод, із двома кулеме-
тами й гранатами, а в більших пунктах – танк 
або танкетки з постійним комендантом пунк-
ту» [6, с.127]. 

Гарнізони водночас виступали опорними 
пунктами, з яких у тих чи інших напрямках 
для розвідки й знищення диверсійних груп 
противника висилалися розвідувально-пошу-
кові й винищувальні підрозділи у складі поси-
леного стрілецького взводу. Діяли вони пере-
важно за 15–20 км від гарнізонів з розрахун-
ком, щоб після виконання завдання поверну-
тися не пізніше ніж за три-чотири дні. У доне-
сенні керівництва згадуваної оперативної гру-
пи НКВС від 9 грудня 1939 р. повідомлялося: 
«Відповідно до вищевикладеного мною від 
9/ХІІ/39 р., для ліквідації банд шляхом влаш-
тування засад у район Райвола направлялася 
оперативна група з ротою бійців батальйону 
НКВС терміном на 3 доби» [4, с.129]. 

Боротьбу з розвідувально-диверсійними 
формуваннями противника вели не тільки вій-
ська НКВС з охорони тилу, але й оперативно-
розвідувальні групи прикордонників і прико-
рдонні застави. Зокрема, 4 грудня 1939 р. на 
радянську територію між заставами Топозеро 
і Йолка прорвався диверсійний загін у складі 
60 осіб. Розділившись на дві групи, фіни ви-
рушили в напрямку с. Топозеро. Прикордон-
ники під командуванням начальника застави 
Ухтинського прикордонного загону ст. лейте-
нанта М. Шмагріна наздогнали одну з них за 
10 км на північний захід від села. Під час бою 
диверсанти залишили 10 рюкзаків з вибухів-
кою, продовольством, топографічними карта-
ми і відступили за кордон. Із захоплених до-
кументів з’ясувалося, що група мала завдання 
вчинити диверсію на стратегічному об’єкті у 
районі с. Топозеро. Інша група, виявивши пе-
реслідування, залишила територію СРСР [9, 
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с.99]. 
Активність фінських диверсійних і розві-

дувальних підрозділів помітно зросла на по-
чатку 1940 р. У доповіді на військовій раді 
про підсумки радянсько-фінської війни 1939–
1940 рр. нарком оборони СРСР К. Ворошилов 
зазначив: «Тактична підготовка фінських 
військ у цілому добра. Тактика дрібних під-
розділів відпрацьована ретельно, а окремий 
боєць навчений відмінно» [5, с.45]. Лише у ніч 
на 1 січня наскокам диверсантів двічі піддава-
лась прикордонна застава Веко-Ламбі, при 
цьому одному із загонів вдалося прорватися в 
радянський тил [9, с.128]; 7 січня прикордон-
на застава Важенвара провела бойові зіткнен-
ня з кількома фінськими групами чисельністю 
до 20 осіб; 8 січня нападу піддалася застава у 
Верхніх Тулеварах. Наступного дня фіни 
здійснили збройний наскок на прикордонний 
наряд застави Веко-Ламбі, а 14 січня прикор-
донники застави Погост Сангальський (38 бій-
ців) вступили в бій з фінською диверсійною 
групою чисельністю близько 100 осіб. Завдя-
ки підтримці з сусідніх застав атаку вдалося 
не лише відбити, але й організувати переслі-
дування. Втрати противника склали 2 офіцери 
і 6 солдатів [9, с.136–138]. 

 

 
Фото 1. Фінські кулеметники під час війни. 

 

Окремі прикордонні загони брали участь 
у боротьбі з диверсантами в складі оператив-
но-розвідувальних груп і нарядів у кількості 
від 6 до 70 осіб. Лише у грудні 1939 р. 26 та-
ких формувань з особового складу Ребольсь-
кого прикордонного загону НКВС провели 37 
бойових операцій. Загалом упродовж війни їх 
було 47, з яких 38 – на території противника. 
На думку начальника опергрупи Ребольського 
напрямку комдива М. Нікішева, головним ре-
зультатом службово-бойової діяльності загону 
стало те, що «недопущено було жодного ви-
падку безкарного прориву противника через 
кордон і тим самим попереджено напад банд 

противника на тилові об’єкти РСЧА в прико-
рдонній смузі» [9, с.179]. Суть їх тактики по-
лягала насамперед у відмові від бойових зітк-
нень з переважаючими силами противника. 
Ухилятися намагалися настільки, наскільки це 
було можливо. «Особливо тактично вміло за-
стосовували фіни мінні загородження і пісто-
лет-кулемет «Суомі», – визнав тоді ж нарком. 
– Невеликі групи лижників, що проривалися 
вночі, а часто і вдень у тил наших військ, 
озброєні «Суомі», нападали на частини, що в 
більшості випадків розташовувались на доро-
гах і біля них, та завдавали серйозних втрат» 
[7, с.45].  

Фінські диверсійні підрозділи комплекту-
валися з відбірних, добре підготовлених бій-
ців. Включали вони до 40 осіб, що відмінно 
володіли лижами та стрілецькою зброєю. Ос-
новними об’єктами нападу були обози, авто-
колони з вантажами, окремі автомашини, вій-
ськові підрозділи на марші, невеликі групи 
військовослужбовців, штаби, лінії зв’язку, мо-
сти. Прикметно, що останнє спостерігалося не 
лише в тилу діючих армій, але й на радянській 
території. Уміло використовуючи характерні 
особливості місцевості, прийоми несподіва-
них наскоків із засад з подальшим швидким 
відходом, диверсанти завдавали радянським 
військам значних втрат, насамперед у коман-
дно-начальницькому складі. Так, 6 грудня 
1939 р. на Карельському перешийку в районі 
селища Лавола (за іншими даними – Вяйсяй-
нен) в пастку потрапила 6-а рота 168-го полку 
24-ї стрілецької дивізії. Разом із ординарцем і 
водієм у підрозділі знаходився і командир 24-ї 
дивізії комбриг П. Вєщов, який загинув у бою. 

28 грудня 1939 р. у Заполяр’ї диверсанти 
противника знищили штабну машину (їхала 
без охорони). Тоді ж загинули начальник ав-
тобронетанкового управління 11-ї армії та су-
проводжуючі його військовослужбовці. 

Під час раптових нападів і наскоків, зок-
рема на автомобільні колони фінськими пар-
тизанами була відпрацьована така послідов-
ність дій: для операції обиралася та ділянка 
дороги, де було неможливо чи значно усклад-
нено здійснити об’їзд або з’їзд. Попереду ко-
лони підривався мінний заряд, кулеметним і 
снайперським вогнем з ладу виводилися голо-
вна й замикаюча машини. У першу чергу зни-
щувались водії, командири, зв’язківці, польові 
кухні. Розгром продовжувався до повного її 
знищення або здачі бійців і командирів у по-
лон. Нерідко в неволю потрапляв не лише 
особовий склад, але й захоплювались інші 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 39 

трофеї: артилерія, танки, вантажівки, кінний 
склад тощо. Не менш ефективно діяли і «зозу-
лі». Замаскувавшись на високих деревах, з 
яких проглядалися радянські бойові позиції, 
вогнем із снайперських гвинтівок вони завда-
вали відчутних втрат військам (переважно це 
були командні кадри). На користь фінів пра-
цювали і великі морози, індивідуальна війсь-
кова майстерність, знання району диверсійно-
розвідувальних операцій, серйозні прорахун-
ки різного рівня радянського командування з 
управління військами. 

Частинам військ НКВС неодноразово до-
водилося вести бої і в умовах оточення. Зок-
рема, у січні 1940 р. у ворожому кільці опини-
вся 5-й Ребольський прикордонний полк. У 
понад 30° мороз його особовий склад виявив 
виняткову стійкість, відбиваючи численні 
спроби противника досягти успіху. Гарнізон 
лейтенанта Биченкова з приданою півбатаре-
єю 20-го кавалерійського полку упродовж де-
кількох діб відбивав вперті атаки фінів. Ото-
чення підрозділу тривало 46 діб. За виявлену 
мужність 28 прикордонників і артилеристів 
були нагороджені орденами і медалями, а 5-й 
Ребольський прикордонний загін та 6-й при-
кордонний полки НКВС були нагороджені 
орденом Червоного Прапора. Загальна кіль-
кість особового складу з частин охорони тилу, 
які отримали державні нагороди під час ра-
дянсько-фінської війни, становило 1883 осо-
би, з яких 13 стали Героями Радянського Со-
юзу [2, с.141].  

На початку лютого 1940 р. війська НКВС 
з охорони тилу провели масштабну операцію 
зі знешкодження широкої мережі розвідува-
льної агентури противника, що знаходилася в 
тилу радянських військ. Фінське населення, 
яке проживало в прифронтовій смузі, було ви-
селено в глибинні райони Радянської Карелії, 
зокрема із Суоярві евакуювали 1768 осіб. Ви-
селенню підлягало і радянське цивільне насе-
лення, яке проживало в 20–40-кілометровій 
смузі від державного кордону. Вжиті заходи 
сприяли помітному покращенню оперативної 
обстановки. 

З початком бойових дій військами НКВС 
на радянській території, зокрема на Кіровсь-
кій, Жовтневій та Ленінградській залізницях, 
під охорону було взято 154 об’єкти (мости, 
водокачки основного водопостачання, теплові 
електростанції тощо). Їх охорону та оборону 
забезпечували п’ять полків 2-ї дивізії. Поси-
лений варіант несення служби здійснювався 
шляхом проведення розвідки, виставлення 

військових нарядів (у радіусі 3–5 км) й дозорів 
на відстані 8–10 км від шляхів та об’єктів. Для 
охорони важливих і надважливих потягів за-
діювались і чотири оперативні групи у кілько-
сті 257 бійців і командирів. 

Упродовж війни вдалося попередити 73 
катастрофи поїздів, виявити 3264 км пошко-
джених залізничних магістралей, затримати 
сотні осіб з числа порушників забороненої зо-
ни. Жоден з об’єктів, що охоронялися, вивес-
ти із ладу фінам не вдалося. Не допущено бу-
ло і випадків диверсій1 [5, с.479–480]. 

Радянсько-фінська війна тривала 105 днів. 
12 березня 1940 р. між СРСР і Фінляндією бу-
ло підписано мирний договір. Відповідно до 
нього державний кордон на Карельському пе-
решийку віддалявся від Ленінграда на 150 км. 
Тоді ж вся відвойована територія ввійшла до 
складу шістнадцятої союзної республіки – Ка-
рело-Фінської РСР. До складу СРСР відійшли 
також м. Виборг, Виборзька затока з острова-
ми, західне й північне узбережжя Ладозького 
озера з містами Кякисалмі, Сортавала, Суояр-
ві, територія в районі м. Куолаярві, півострови 
Рибачий та Середній у Баренцовому морі. 
Фінляндія вимушено погодилась і на здачу в 
оренду на 30 років півострова Ханко. 

Головна стратегічна мета у війні радянсь-
кого військово-політичного керівництва була 
досягнута – забезпечено безпеку північно-
західного кордону. Однак дісталася вона до-
рогою ціною. Втрати СРСР становили: близь-
ко 150 тис. убитих, 17 тис. пропали безвісти, 
325 тис. обморожених, поранених, контуже-
них, 6 тис. полонених. Фіни недорахувалися: 
4101 пропали безвісти, 43575 обморожених, 
поранених, контужених та близько тисячі по-
лонених. Убитими виявились майже 20 тис. 
осіб [1, с.180–182]. 

Війна мала і негативні політичні наслідки 
для СРСР. 14 грудня 1939 р. Асамблея Ліги 
Націй виключила Радянський Союз із її скла-
ду, визнавши дії стосовно Фінляндії такими, 
що порушують суверенітет незалежної дер-
жави та є несумісними з основними принци-
пами діяльності цієї міжнародної організації. 

На Заході розгорнулася широка антира-
дянська пропагандистська кампанія. Відноси-

                                                 
1
 Про напружену службово-оперативну обстановку 

на залізницях СРСР свідчать такі факти: лише упродовж 
1939 р. за участю військ вдалося попередити 534 мож-
ливих крушіння поїздів, виявити 587 пошкоджень на 
шляхах, затримати 4-х диверсантів і 253 порушників 
державного кордону, знешкодити 483 злочинних еле-
ментів [5, с.480]. 
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ни СРСР із Великобританією й Францією, які 
підтримували Фінляндію, ще більше погір-
шилися. Війна підтвердила й існуючі в євро-
пейських колах сумніви стосовно боєздатнос-
ті радянських збройних сил.  

Німецький Генеральний штаб уважно ви-
вчив російську тактику Зимової війни та заве-
ршив свою доповідь таким вердиктом: «Ра-
дянська «маса» не може протистояти армії та 
умілому командуванню» [3, с.286]. 

З вищевикладеного можна зробити ви-
сновок, що хід і результати радянсько-
фінської війни засвідчили: боєздатність Чер-
воної армії загалом, і прикордонних військ зо-
крема не відповідає вимогам часу. Розрахунки 
керівництва СРСР завершити війну упродовж 
двох-трьох тижнів не виправдалися. Невдачі 
радянських армій були викликані насамперед 
прорахунками плану воєнного вторгнення, 

який передбачав виключно блискавичну ар-
мійську операцію та виходив із переоцінки 
власних сил і недооцінки противника. Не пе-
редбачались і можливості ведення тривалих 
бойових дій в умовах суворої зими. Війська 
були недостатньо забезпечені зимовим одягом 
і відповідним спорядженням. Не вистачало 
мінометів, автоматів, інших видів озброєння. 
Недостатньо відпрацьовано було управління 
та взаємодію різних родів військ, особливо 
сухопутних частин з авіацією. 

Не менші прорахунки спостерігалися і в 
питаннях охорони тилу Діючої армії. Крім 
відсутності досвіду, серйозні недоліки мали 
місце в організаційно-штатній структурі охо-
ронних військ, тактиці їх дій, відсутності від-
повідних командних кадрів, організації 
управління тощо.  
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1996–2012 рр.) 
 

У статті розглядається історичний досвід розвитку вищої військової освіти в Україні у 
період з 1996 по 2012 роки, показані основні напрями, позитивні аспекти та недоліки її рефор-
мування. 
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Державна політика у сфері військової 
освіти в умовах сьогодення орієнтована на за-
безпечення сучасного рівня підготовки війсь-
кових кадрів, оновлення змісту, форм і мето-
дів навчання, збільшення інтелектуального 
потенціалу офіцерського корпусу Збройних 
Сил України (далі – ЗС України), а також 
впровадження в системі військової освіти су-
часних педагогічних технологій. На нашу 
думку, пошук шляхів подальшого розвитку 
системи вищої військової освіти, як органічної 
складової державної системи вищої освіти 
України, повинен ґрунтуватися передусім на 
історичному досвіді. 

Саме тому автором ставиться за мету роз-
глянути історичний досвід розвитку вищої 
військової освіти у період 1996–2012 рр. задля 
врахування усіх його негативних і позитивних 
аспектів в умовах сьогодення та збереження 
наступності традицій підготовки висококва-
ліфікованих офіцерських кадрів усіх рівнів 
для ЗС України. 

Успішне будівництво сучасних ЗС Украї-
ни на основі існуючого військового угрупо-
вання можливо при умові динамічного прове-
дення реформи системи військової освіти. На 
території України були, здебільшого, всі еле-
менти системи підготовки військових фахів-
ців, що склалася у Збройних Силах колиш-
нього СРСР: 34 військово-навчальних закла-
ди, включаючи 2 військові академії, 30 вищих 
і 2 середніх військових училища, 74 військові 
кафедри вищих навчальних закладів, 204 на-
вчальних організацій Товариства сприяння 
обороні України, 75 навчальних центрів, час-
тин і підрозділів. Загальна чисельність особо-
вого складу у системі військової освіти скла-
дала 200 тисяч осіб. Підготовка велася майже 
за всіма військово-обліковими фахами, за ви-
ключенням фахівців тилу, медичної та хіміч-
ної служби і деяких інших, які раніше готува-
лися за межами України. Щорічно вищі на-
вчальні заклади України випускали біля 12 
тисяч офіцерів кадру, понад 25 тисяч офіцерів 
запасу, біля 4 тисяч іноземних військових фа-
хівців для 25 держав [2, с.1]. 

Як зазначалося, військова освіта України 
має багаторічну історію і на початку свого 
становлення ґрунтувалася на досвіді військо-
вого будівництва та підготовки військових 
фахівців колишнього СРСР. 

Як структурний елемент загальносоюзної 

системи підготовки та виховання військових 
кадрів військова освіта України успішно ви-
конувала покладені на неї функції і характе-
ризувалася рисами, притаманними всій війсь-
ковій сфері взагалі. Водночас військовій освіті 
України, так само як і загальнодержавній 
освіті в цілому, були притаманні деякі недолі-
ки: консерватизм, уніфікація, авторитарне уп-
равління, ізольованість від світової освіти та 
ігнорування її досвіду, певна невідповідність 
структури та змісту навчання вимогам життя і 
реальній практичній діяльності військових 
фахівців, недостатня розробленість всебічної 
системи мотивації навчання; недооцінка місця 
самостійної роботи в системі навчання та її 
значення в розвитку особистості. 

Зі створенням національних ЗС України 
самостійної системи підготовки кадрів в 
Україні не існувало. Була досить розрізнена 
мережа військових навчальних закладів, що, з 
одного боку, мало сприяти створенню нової 
системи вищої освіти, а з іншого – створюва-
ло значні проблеми щодо її трансформації 
відповідно до реальних потреб і можливостей 
ЗС України. Крім того, на той час не було ор-
ганів управління підготовкою військових фа-
хівців, спроможних у стислі терміни організу-
вати та всебічно забезпечити кадрове попов-
нення національних збройних сил офіцерсь-
ким складом, що стало нагальною потребою. 
Наявна на той час нормативно-правова база, 
навчально-методичні документи та матеріали 
не відповідали новим підходам до підготовки 
військових фахівців різних освітньо-кваліфі-
каційних рівнів. 

У складі ЗС України були фактично від-
сутні науково-дослідні та науково-методичні 
установи з проблем військової науки, педаго-
гіки та психології військової школи. Не існу-
вало також управлінських структур з органі-
зації та координації науково-дослідної роботи. 
Не задовольняв потреби ЗС України і стан 
справ із підготовки наукових і науково-педа-
гогічних кадрів вищої кваліфікації. Існували й 
інші проблеми, які не сприяли якісній підго-
товці військових фахівців. Але після прого-
лошення незалежності Україна поступово діс-
тала можливість розвивати власну освіту та 
науку в національних інтересах, спираючись 
на сучасний рівень розвитку цієї галузі в пе-
редових країнах світу.  

Створення та реформування системи вій-
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ськової освіти вимагало врахування принци-
пово нових підходів до розвитку військової 
освіти: інноваційного уявлення про місце вій-
ськового фахівця в сучасному інформаційно-
му світі, в умовах світових інтеграційних про-
цесів та локальних конфліктів; дотримування 
психологічних, педагогічних, соціологічних, 
інформативних, нормативних та інших прин-
ципів; використання національного та міжна-
родного досвіду; застосування функціональ-
ного моделювання на основі заданих цілей і 
функцій з метою створення відповідної сис-
теми та визначення процесу управління.  

Комісією Міністерства оборони України 
була розроблена концепція реформи системи 
військової освіти, яка максимально інтегрова-
на з загальнодержавною системою освіти. 
Концепція була розглянута і ухвалена комісі-
ями Верховної Ради України з питань оборони 
і національної безпеки та з питань освіти і на-
уки, узгоджена з Міністерством освіти Украї-
ни, іншими міністерствами та відомствами і 
запропонована до реалізації.  

Реформа системи військової освіти мала 
на меті створення сучасної, дидактично ціліс-
ної підсистеми державної освіти, яка дозво-
лить вести безперервну багаторівневу ефекти-
вну підготовку висококваліфікованих фахів-
ців для Збройних Сил України як у мирний 
так і у воєнний час. Виходячи з цього, Рада 
оборони України 4 червня 1992 року затвер-
дила одноступеневу систему управління вій-
ськовою освітою в Україні, схвалила концеп-
цію реформування системи військової освіти 
та прийняла рішення про її проведення у 
1992–1996 роках [2, с.4]. 

Об’єктивні та суб’єктивні причини не мо-
гли не призвести на той час до певних супере-
чностей і труднощів у реалізації Концепції 
реформування системи військової освіти, що 
мала свої недоліки у визначенні напрямів ре-
формування військової освіти, їх обґрунтуван-
ня та шляхів практичної реалізації. Найсупе-
речливішими та болючими проблемами в реа-
лізації Концепції стали: структуризація мере-
жі військових навчальних закладів і кафедр 
військової підготовки при цивільних вищих 
навчальних закладах (далі – ВНЗ); система 
управління військовою освітою; створення 
мережі військових ліцеїв.  

Відповідно до цього основними напряма-
ми діяльності у сфері військової освіти до 
1996 р. були: розроблення нормативних доку-
ментів для функціонування ступеневої війсь-
кової освіти; забезпечення ЗС України потріб-

ною кількістю військових фахівців за всією 
номенклатурою військових спеціальностей; 
подальша структуризація мережі військових 
навчальних закладів для підготовки офіцерів 
кадру і запасу для ЗС України, створення війсь-
кових ліцеїв, системи допризовної та призов-
ної підготовки; удосконалення системи управ-
ління; формування переліку спеціальностей та 
спеціалізацій підготовки військових фахівців; 
організація підготовки військових фахівців зі 
спеціальностей, близьких до цивільних, у ци-
вільних ВНЗ; визначення нових підходів до 
інтеграції військової і цивільної освіти та но-
рмативне забезпечення цього процесу; роз-
ширення наукових досліджень із психолого-
педагогічних проблем військової освіти; на-
вчально-методичне забезпечення навчального 
процесу за новими освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками та освітньо-професійними 
програмами підготовки. 

Запровадження системи ліцензування, 
державної акредитації та атестації вищих вій-
ськових навчальних закладів (далі – ВВНЗ) 
дало змогу стимулювати процеси, пов’язані з 
підвищенням якості військової освіти та роз-
витком військових навчальних закладів, спри-
яло відкритому інформуванню суспільства 
про можливість здобуття громадянами Украї-
ни вищої освіти і кваліфікації конкурентосп-
роможного фахівця в системі вищої освіти, а 
також інтеграції ВВНЗ у національну освітню 
систему.  

Розроблена програма комплектування та 
підготовки науково-педагогічних кадрів за-
безпечила: збереження кращих традицій у 
підготовці науково-педагогічних і наукових 
кадрів та створення механізму організації ро-
боти системи підготовки науково-педагогіч-
них і наукових кадрів відповідно до структури 
та потреб ЗС України. 

Отже, реформування системи військової 
освіти здійснювалось відповідно до Концеп-
цій, прийнятими постановами Уряду в 1992 та 
1997 роках [4; 5]  

На думку О.В. Бойка концепція розвитку 
системи військової освіти в України – це сис-
тема офіційно прийнятих поглядів на цілі, 
структуру, зміст і розвиток військової освіти а 
в руслі єдиної державної політики з метою за-
хисту національних інтересів і забезпечення 
національної безпеки України. [1, с.195]. 

Науково-теоретичною базою корегування 
Концепції є комплекс, що об’єднує в собі такі 
наукові галузі та напрями, як філософія осві-
ти, педагогіка, психологія, кваліметрія освіти, 
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теорія освітніх експериментів і реформ, теорія 
проектування освітніх систем і технологій 
тощо. Така інтегрована наука досліджує зако-
ни і закономірності становлення, розвитку та 
функціонування освітніх систем [3, с.329]. 

Вирішальним за прийнятими рішеннями, 
якісними змінами і значущістю для військової 
освіти став період 1997–2002 рр., коли було 
прийнято Державну програму реформування 
та розвитку ЗС України і затверджено нову 
Концепцію військової освіти. Цей період ха-
рактеризувався: створенням єдиної системи 
військової освіти України; прийняттям опти-
мальних рішень щодо інтеграції військової і 
цивільної освіти; подальшою оптимізацією 
мережі військових навчальних закладів, вій-
ськових ліцеїв, кафедр військової підготовки; 
введенням у дію нового Переліку спеціально-
стей та спеціалізацій підготовки військових 
фахівців; визначенням змісту військової осві-
ти на основі загальнодержавних освітніх ста-
ндартів; подальшим удосконаленням право-
вих засад функціонування системи вищої 
освіти; створенням інфраструктури підготов-
ки педагогічних та науково-педагогічних кад-
рів; розробленням Концепції інформатизації 
військової освіти, впровадженням у навчаль-
ний процес нових педагогічних технологій; 
підвищенням ефективності комплексних нау-
ково-методичних досліджень з проблем війсь-
кової освіти; розширенням міжнародної спів-
праці у сфері військової освіти; оптимізацією 
управління системою військової освіти; роз-
витком матеріально-технічної бази військових 
навчальних закладів.  

В означений період було визначено осно-
вні завдання міжнародної співпраці у сфері 
військової освіти, зокрема: вдосконалення та 
розвиток національної системи військової осві-
ти і забезпечення ЗС України кваліфіковани-
ми кадрами на основі впровадження прогре-
сивного досвіду та допомоги іноземних країн; 
поширення та оптимізація участі ЗС України у 
міжнародних освітніх програмах; удоскона-
лення організації та поширення підготовки 
іноземних військових фахівців у ВВНЗ Украї-
ни; застосування механізмів співробітництва з 
метою підготовки військових фахівців для си-
стеми міжнародної співпраці ЗС України, а 
також для миротворчої діяльності. 

З урахуванням особливостей організації 
навчально-виховного процесу у вищих навча-
льних закладах щодо підготовки військових 
фахівців, змісту функцій і завдань ЗС України, 
а також реальних економічних умов держави, 

військова освіта в Україні набула подальшого 
розвитку у період 2003–2012 рр. Основними 
напрямами її реформування були:  

впровадження неперервної ступеневої 
військової освіти фахівців за принципом “вій-
ськова освіта протягом всієї служби” з ураху-
ванням масштабного реформування ЗС Укра-
їни; 

удосконалення системи підготовки війсь-
кових фахівців, яка відповідає перспективним 
завданням, структурі та чисельності ЗС Укра-
їни; 

оптимізація мережі військових навчаль-
них закладів під фіксоване державне замов-
лення на підготовку військових фахівців згід-
но з перспективною структурою, чисельністю 
та потребами ЗС України; 

подальша інтеграція військової та цивіль-
ної систем освіти як принципу поглиблення 
гуманізації, фундаменталізації та інформати-
зації військової освіти, а також поширення 
використання схем підготовки військових фа-
хівців “студент-курсант” та “студент”; 

приведення організації, змісту та техноло-
гії навчання військових фахівців у відповід-
ність до стандартів вищої освіти, вимог воєн-
ного мистецтва, гуманітарної та військово-
технічної політики, сучасних завдань військ, 
досвіду воєнних конфліктів, миротворчих і 
гуманітарних операцій; 

поєднання військової освіти і науки, акти-
візація фундаментальних і прикладних науко-
вих досліджень з проблем військового будів-
ництва, гуманітарної і соціальної складових 
військової служби, власних проблем військо-
вої освіти; 

поширення міжнародного співробітницт-
ва в галузі військової освіти. 

Управління процесом підготовки військо-
вих фахівців в Україні ґрунтувалося на свідо-
мому використанні об’єктивних психолого-
педагогічних та соціологічних закономірнос-
тей, що передбачали: 

по-перше, подолання кризи системи осві-
ти, яка повною мірою торкнулася і Збройних 
Сил; 

по-друге, відповідну структурну перебу-
дову підсистеми вищої військової освіти, що 
пов’язано з її інтеграцією із загальною систе-
мою вищої освіти України.  

До узагальнених системних засад розвит-
ку системи військової освіти в Україні у пері-
од 2003–2012 рр., на нашу думку, можна від-
нести: 

підвищення рівня управління військовою 
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освітою на основі: відповідного нормативно-
правового забезпечення (прозорість розроб-
лення, експертиза, апробація, затвердження); 
функціонального підходу до управління на рі-
зних ієрархічних рівнях з відповідним розпо-
ділом функцій; прогнозування, моделювання; 
експериментальної апробації та експертизи 
освітніх інновацій; науково обґрунтованих 
короткострокових і довгострокових програм-
но-цільових методів; запровадження новітніх 
інформаційно-управлінських і комп’ютерних 
технологій; удосконалення механізму ліцен-
зування, атестації та акредитації військових 
навчальних закладів; підвищення компетент-
ності управлінського персоналу всіх рівнів; 
підвищення відповідальності за прийняті рі-
шення; виключення, намагань і випадків при-
йняття вольових рішень, що дестабілізують 
діяльність системи військової освіти в цілому 
чи її окремих структурних складових; 

забезпечення реального та дієвого функ-
ціонування в системі військової освіти (в 
державі) за змістом та спрямованістю всіх 
видів підготовки персоналу (допризовна під-
готовка; підготовка в Товаристві сприяння 
обороні України; підготовка ліцеїстів; підго-
товка солдатів, сержантів, молодших спеціалі-
стів у військах і навчальних центрах, ВВНЗ, 
військових навчальних підрозділах вищих на-
вчальних закладів (далі – ВНП ВНЗ); підгото-
вка офіцерських кадрів різних освітньо-квалі-
фікаційних рівнів і ланок управління у ВВНЗ, 
ВНП ВНЗ; підготовка офіцерів запасу; підго-
товка наукових і науково-педагогічних кадрів 
у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, науково-дослідних уста-
новах; професійна (командирська) підготовка 
персоналу в штабах, закладах, установах, вій-
ськах тощо; курсова підготовка різних катего-
рій фахівців); 

формування державного замовлення на 
підготовку військових фахівців (персоналу) 
різних категорій, освітньо-кваліфікаційних рі-
внів, ланок управління за такою ієрархією дій: 
безпека держави – Воєнна доктрина – завдан-
ня та функції ЗС України – структура ЗС 
України – чисельність ЗС України – штатні 
категорії ЗС України – потреба у військових 
фахівцях різних категорій, освітніх кваліфіка-
ційних рівнів і ланок управління – аналіз, про-
гнозування, експертна оцінка – державне за-
мовлення на підготовку військових фахівців 
різних штатних категорій, паспортів посад 
(освітньо-кваліфікаційних рівнів, ланок управ-
ління, кваліфікацій) для ЗС України з ураху-
ванням досвіду функціонування збройних сил 

провідних країн світу; 
створення оптимальної мережі навчаль-

них закладів системи військової освіти відпо-
відно до реальних потреб ЗС України у фахів-
цях різних категорій, освітньо-кваліфікацій-
них рівнів, ланок управління та кваліфікацій; 

перехід до нової дидактичної системи в 
підготовці військових фахівців з вищою осві-
тою: оптимізація інтеграційних процесів вій-
ськової освіти з цивільною освітою в напря-
мах перегляду співвідношення нормативної та 
варіативної складових стандартів вищої війсь-
кової освіти, військово-професійної спрямо-
ваності підготовки фахівців у ВВНЗ, ВНП 
ВНЗ; оптимізація структури та змісту підгото-
вки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рі-
внів, приведення його у відповідність з досві-
дом бойової та оперативної підготовки військ 
(сил), їх застосування у миротворчих операці-
ях, локальних конфліктах і війнах, з психоло-
го-фізіологічними можливостями тих, хто на-
вчається; розроблення принципово нового по-
коління освітньо-кваліфікаційних характерис-
тик, освітньо-професійних програм, засобів 
діагностики якості підготовки військових фа-
хівців на основі компетентнісного підходу; 
теоретико-прикладна підготовка військових 
фахівців у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, застосування ін-
формаційно-комунікаційних, інноваційних 
технологій, інтегрованих навчальних середо-
вищ, тренажерів тощо; практична підготовка 
військових фахівців у навчальних центрах, 
військових частинах за посадовим призначен-
ням (спеціальністю, кваліфікацією, паспортом 
посади) на діючому озброєнні та військовій 
техніці в умовах, наближених до бойових; за-
стосування особистісно орієнтованих техно-
логій у підготовці військових фахівців; конт-
роль якості підготовки військових фахівців; 
достатність інформаційного, матеріально-тех-
нічного, фінансового та навчально-методич-
ного забезпечення; 

створення в системі військової освіти іє-
рархічної структури з моніторингових дослі-
джень військово-освітнього процесу та його 
дієвого коригування.  

Отже, підсумовуючи вищевикладене мож-
на зазначити, що найбільш ефективна рефор-
ма вищої військової освіти проводилася у пе-
ріод 2003–2012 рр. Вона ґрунтувалася на та-
ких положеннях: кількісна достатність, сувора 
відповідність потребам ЗС України; стійкість 
системи до руйнування, можливість швидкого 
розширення підготовки військових фахівців у 
загрозливий період; зваженість, плановість і 
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етапність реформи, збереження науково-
педагогічного потенціалу, унікальної науково-
матеріальної бази, використання її в інтересах 
не лише ЗС, а й народного господарства; дис-
локація військово-навчальних закладів у міс-
цях найбільш високого рівня розвитку держа-
вної науки та освіти; інтеграція системи війсь-
кової освіти з державною, виконання всіх 
державних вимог до акредитації; досягнення 
державного рівня якості підготовки спеціаліс-
тів; реалізація компетентісного підходу до 
підготовки військових фахівців на базі сучас-
них технологій навчання; соціальний захист 
військовослужбовців та працівників Збройних 
Сил України, які проходять підготовку в сис-
темі військової освіти; розширення професій-
ної орієнтації молоді і підготовка її до служби 
у ЗС України. 

Історичний аспект у реалізації концепту-
альних засад розвитку військової освіти та 
науки забезпечив у значній мірі перехід до 
нового типу гуманістично-інноваційної вій-
ськової ос-віти, що сприяв зростанню війсь-

ково-професійного, інтелектуального, нау-
кового, культурного, духовно-морального 
потенціалу військових фахівців. У результаті 
цього відбудулися позитивні зміни в системі 
військової освіти і науки, військових навча-
льних закладах, підрозділах і частинах 
ЗС України щодо якості підготовки військо-
вих фахівців, зміцнення обороноздатності 
нашої держави, розвитку теорії та практики 
військового мистецтва, сучасних засад засто-
сування військ (сил).  

У цей період активізувалися процеси на-
ціональної самоідентифікації військових фа-
хівців, зріс їх авторитет у суспільстві, а також 
статус українського офіцера в міжнародному 
середовищі. 

Можна зазначити, що за роки реформу-
вання вищої військової освіти в Україні не 
вдалося у повній мірі вирішити питання само-
стійності та самодостатності військових фахі-
вців, їх творчої активності, що не сприятиме 
виконанню поставлених перед ними практич-
них завдань.  
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рія являє складне і багатогранне військове формування, що включає питання обладнання озбро-
єння, його властивості і технічну експлуатацію, а також способи бойового застосування. 

Ключові слова: вогнепальна зброя, гармата, гаубиця, мортира, фугасна граната, квад-
рант, пряме наведення, азимут-теодоліт. 
 

Постановка проблеми. Збройна бороть-
ба як основна форма боротьби у війні, завжди 
вимагала високої організації застосування 
збройних сил, без якої практично неможливо 
досягти поставлених цілей [13, с.118]. Форми і 
способи збройної боротьби, їх зміст і значення 
неодноразово змінювались. Збройні сили най-
більш розвинутих країн, готуючись до нових 
воєн, озброювалися новими видами зброї та 
озброєння, формами і засобами збройної бо-
ротьби. Інші країни мали пристосовуватися до 
змін у воєнній науці і техніці. Нове озброєння 
і різноманітна бойова техніка постійно зміню-
вали склад і здатність дій армій. Зародження 
артилерії і ракет тісно пов’язані з появою по-
роху і вогнепальної зброї. Армія висувала пе-
вні вимоги до пороху як метальної речовини, 
що внесло суттєві зміни у способи ведення 
бою. Артилерійські гармати на відміну від ме-
тальних машин, що кидали свої снаряди за 
допомогою сили пружності або тяжіння, при-
мушували снаряд летіти за рахунок порохових 
газів. Артилерія, як і піхота є старим родом 
військ, тому з розвитком організації і тактики 
піхоти одночасно відбувався й розвиток орга-
нізації і тактики артилерії. 

Аналіз наукових праць та результати до-
сліджень свідчать, що російська артилерія за 
своєю якістю відповідала західноєвропейській 
і навіть перевищувала її, що знайшло відо-
браження в низці праць з історії техніки і во-
єнного мистецтва: 

по-перше, сучасний стан озброєння армій, 
її реформування, наполегливо вимагає звер-

нення до вивчення минулого досвіду, де були 
перемоги і поразки, здобутки і недоліки, які 
слід знати і враховувати в практичній діяль-
ності військ артилерії; 

по-друге, одним з відповідальних завдань 
вітчизняної науки в сучасних умовах є ство-
рення конкурентоспроможних збройних сил; 

по-третє, актуальність теми визначається 
військово-патріотичним вихованням молоді, її 
безмежній відданості Україні, готовності до її 
захисту, формування у військовослужбовців 
високих морально-ділових якостей, прагнення 
наслідувати та множити традиції старших по-
колінь, брати активну участь у вирішенні 
складних завдань по забезпеченню національ-
ної безпеки. Актуальність теми підтверджу-
ється також недостатнім ступенем вивченості 
означеної проблеми, яка до цього не була 
предметом спеціального наукового аналізу. 

Наукові дослідження в розвитку артилерії 
вже досить тривалий час є предметом дослі-
дження і спрямовані на вивчення балістики, 
проблем розвитку матеріальної частини арти-
лерійських гармат та удосконалення техноло-
гій їх виробництва, бойового застосування та 
управління вогнем, зокрема у західноєвропей-
ській науці Н. Тарталья (1537), Гартман 
(1546), Д. Уфано (1613) та російській дорево-
люційній – О. Михайлов (1621), О.І. Кутайсов, 
М.Є. Бранденбург, М.О. Забудський, А.О. Ні-
лус, М.О. Бенуа, О.М. Куропаткін та інші. Ви-
вченням даної проблематики займалися ра-
дянській дослідники, що має продовження і в 
сучасній російській та вітчизняній науці. 
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Мета статті полягає в дослідженні досяг-
нень у галузі науки і техніки для потреб роз-
витку артилерії, спираючись на історичний 
досвід і факти. 

Виклад основного змісту. Артилерія має 
багатовікову історію, а її розвиток безпосере-
дньо пов’язаний з розвитком засобів вироб-
ництва та наукового прогресу. Термін «арти-
лерія» походить від старофранц. artillier – го-
тувати, споряджати, що означає: 1) рід військ; 
2) вид зброї (озброєння); 3) система наукових 
знань про улаштування, властивості та спосо-
би бойового застосування артилерійського 
озброєння. Як рід військ артилерія представ-
ляє собою артилерійські з’єднання, частини і 
підрозділи, що організаційно входять до скла-
ду оперативних об’єднань, загальновійсько-
вих з’єднань, частин і підрозділів, або в резерв 
ВГК. Артилерія як вид зброї включає гармати 
артилерійські із засобами їх пересування, 
боєприпаси до них, засоби бойового забезпе-
чення (управління вогнем, артилерійської роз-
відки та ін.) і допоміжні засоби. Артилерія як 
система знань вивчає питання улаштування, 
експлуатації, проектування, виробництва ар-
тилерійського озброєння, його бойові власти-
вості, способи стрільби та бойового застосу-
вання. Складовими системи наукових знань з 
артилерії є: балістика (внутрішня і зовнішня); 
основи улаштування та проектування; техно-
логії виробництва, ремонту, зберігання та екс-
плуатації матеріальної частини; бойове засто-
сування артилерії; теорія стрільби і управ-
ління вогнем артилерії; історія артилерії та ін. 
[2, с.65 ; 7, с.90; 11, с.272].  

Артилерія прийшла на зміну стінобитній і 
метальній техніці, що зародилася в країнах 
Стародавнього Сходу (Індія, Китай, Єгипет та 
державних утвореннях Месопотамії, Персії та 
ін.). Її поява пов’язана з винайденням пороху 
та відкриттям його метальних властивостей. 
Перші згадки про появу вогнепальної зброї 
відносяться до кінця XIII – початку XIV ст. у 
арабів, від яких цю зброю запозичили всі пе-
редові країни західної Європи [11, с.272]. Ен-
гельс Ф. писав: «... у тому ж XIV столітті, ара-
би через Іспанію ввели в Європі вживання по-
роху і артилерії» [10, с.280]. У 20–40-х рр. 
ХІV ст. перші зразки про вогнепальну зброю 
з’явилися в Італії, Франції, Німеччині, Англії. 
Перша згадка про застосування артилерії на 
Русі відноситься до 1382 р., коли відбувалася 
оборона Москви від орд хана Тохтамиша.  

До XIV ст. для облоги міст в Європі за-
стосовували метальні машини – «артилерію» 

старовини, попередники сучасних гармат – 
балісти і катапульти. З використанням досяг-
нень науки і техніки з’являються перші згадки 
про артилерію. Вогнепальні гармати XІІI–
XІV ст. являли собою примітивні конструкції 
– залізну трубу з глухим дном, закріплену на 
дерев’яному станку (колоді). Заряджалися во-
ни з дула, використовувалися при обороні та 
облозі фортець. Снарядами слугували шматки 
заліза або каміння. У другій половині XІV ст. 
з’явилися гармати, що заряджалися з казенної 
частини (задня, масивніша частина ствола). З 
XV ст. стволи гармат разом з цапфами почали 
відливати з міді та бронзи і кріпити на рухо-
мих станках (колісних лафетах). Це підвищи-
ло рухомість артилерії, що дозволило застосо-
вувати її і в польовому бою. Стріляли з цих 
гармат кам’яними, свинцевими та чугунними 
ядрами. Організація гарматно-ливарної спра-
ви на Русі відноситься до кінця XV – початку 
XVI ст. В 1475 р. у Москві була збудована Га-
рматна хата (рос. – Пушечная изба), а в 20–
30 рр. XVI ст. – Гарматний двір (рос. – Пуше-
чный двор), де працювали відомі майстри ли-
варної справи – Ігнатій, Степан Петров, Бог-
дан Пятой, Андрій Чохов та ін. Відлита 
А. Чоховим цар-гармата (рос. – царь-пушка, 
1586) свідчить про досконалу майстерність її 
творців. Успіхи у технології виготовлення га-
рмат і снарядів, а також посилення централі-
зації влади в державах Європи і на Русі з кінця 
XV – початку XVI ст. призвели до виділення 
артилерії в самостійний рід військ, виникнен-
ня польової артилерії, здатної забезпечувати 
дії піхоти і кавалерії в польовому бою [11, 
с.272].  

Так, у XVI–XVII ст. зароджуються основи 
артилерійської науки. В 1537 р. італійський 
математик Н. Тарталья у праці «Нова наука» 
(La Nova scentia de Nicolo Tartaglia… Venezia, 
1637) встановив співвідношення між масою і 
розмірами снаряда. В 1546 р. німецький уче-
ний Гартман відобразив це співвідношення у 
вигляді артилерійської шкали для визначення 
калібра гармат і снарядів, що стало вагомим 
кроком до упорядкування виробництва та си-
стематизації матеріальної частини. Наукові 
праці іспанця Д. Уфано «Трактат про артиле-
рію» (Ufano D. Tratado dela artilleria. Bruxelles, 
1613) і О. Михайлова «Устав ратных, пушеч-
ных и других дел, касающихся до воинской 
науки…» (Москва, 1621), узагальнили досвід 
бойового застосування артилерії, стали пер-
шими працями з тактики артилерії зазначено-
го періоду [9, с.5–8; 11, с.272].  
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У Московії артилерія (наряд) обслугову-
вали пушкарі та піщальники. Управління ар-
тилерією відав Гарматний наказ (рос. – Пуше-
чный приказ, 1581), її використанням у поході 
та бою – гарматний (рос. – пушечный) голова; 
польова артилерія включалася в полки, що да-
ло їй назву – полкова артилерія. До XVI ст. 
артилерійські гармати, завдяки певним досяг-
ненням у їх виготовленні, поступили на 
озброєння в армії майже всіх держав. Так, за 
наказом Карла VIII гармати відливали цілком 
із бронзи, були введені цапфи і лафети на ко-
лесах. Гармати стали одним з основних видів 
артилерійського озброєння. Снарядами для 
гармат слугували кам’яні ядра, а бойовим за-
рядом – пороховий м’якуш. У кінці XVI ст. 
польський король Стефан Баторій у битві 
проти військ Московії застосував порожні 
розривні ядра. 

У XVIIІ ст. в артилерії відбулися суттєві 
зміни і вона стала складовою регулярних ар-
мій. Початок цьому в Росії поклав Петро І, 
який упорядкував калібри гармат. Уніфікова-
ну матеріальну частину артилерії почали ви-
готовляти на підприємствах мануфактурного 
типу за кресленнями. Були введені зарядні 
ящики, приціли. Заряди певної маси поміща-
лися в холщові картузи, т. зв. (рос. – картуз 
зарядный). Артилерія була розділена за прин-
ципом бойового використання та започатко-
вані постійні засоби тяги (фурштат). Всі ці за-
ходи значно вплинули на маневреність гар-
мат, швидкострільність і влучність стрільби 
[11, с.272]. 

У цей час з’являється ще один вид гармат 
– гаубиці, для яких був винайдений розривний 
снаряд. У середині XVIIІ ст. генерал-фельд-
цейхмейстер П.І. Шувалов увів на озброєння 
російської армії подовжені гаубичні гармати – 
єдинороги (1757), що стріляли всіма видами 
снарядів – ядрами, гранатами, картеччю. Єди-
нороги знаходилися на озброєнні понад 100 
років. Переваги російської артилерії виявили-
ся у Північній війні (1700–1721), а згодом у 
Семирічній (1756–1763). До артилерійських 
систем крім, гармат і гаубиць, відносилися і 
мортири, а також багато інших зразків гармат 
дрібніших калібрів, що створило передумови 
для підвищення їх швидкострільності. Пере-
хід до нарізної артилерії сприяв збільшенню 
дальності стрільби у 2–2,5 раза і влучності – 
понад 5 разів, порівняно із застосуванням чо-
рного пороху. Переваги нарізної артилерії пе-
ред гладкоствольною переконливо проявили-
ся в австро-прусській (1866), франко-пруссь-

кій (1870–1871) і російсько-турецькій (1877–
1878) війнах. 

Широкого розвитку, починаючи з другої 
половини ХІХ ст., набула артилерійська нау-
ка, особливо внутрішня і зовнішня балістика, 
теорія стрільби, теорії основ улаштування ма-
теріальної частини, вибухових речовин і по-
рохів. Великий вклад у це зробили російські 
учені-артилеристи М.В. Маієвський, П.М. Аль-
біцький, А.В. Гадолін, Д.К. Чернов, О.М. Кри-
лов, М.О. Забудський та ін. Використання 
сталі для виробництва стволів нарізних гар-
мат, а також розробка теорії їх скріплення 
(Д.К. Чернов, А.В. Гадолін) визначили пере-
озброєння армій усіх держав у 70–80-х рр. 
ХІХ ст. стальною далекобійною артилерією 
[11, с.273]. 

В 1870–1871 рр. француз Мітральєз Вєр-
шєр де Реффі вперше сконструював і випро-
бував гільзи для роздільного заряджання, що 
спростило заряджання гармат і підвищило їх 
швидкострільність. Російський офіцер арти-
лерист В.С. Барановський створив першу на-
різну, швидкострільну гармату з одним ство-
лом – діаметром 2,5 дм, а в 1872–1877 рр. з 
противідкатними пристроями, поршневим за-
твором і оптичним прицілом професора С.Б. 
Камінського. Боєприпаси для нової гармати 
складалися з унітарного патрона (що складав-
ся із гільзи та снаряда). Гармати, без противі-
дкатних пристроїв, після пострілу, під дією 
порохових газів, підстрибували, і відкочува-
лися назад на декількох метрів, оскільки ствол 
був жорстко прикріплений до лафета, наве-
дення гармати збивалося, гармату необхідно 
було повернути на попереднє місце і знову 
наводити на ціль, після чого вона була готова 
до пострілу. Коли на гарматі є противідкатні 
пристрої скріплені зі стволом та лафетом гар-
мати, то постріл виконується м’яко та займає 
менше часу на відновлення наведення гарма-
ти. Внаслідок цього покращується влучність 
стрільби і збільшується швидкострільність га-
рмат. На основах закладених В.С. Барановсь-
ким, М.О. Заблудським створена польова  
76-мм гармата, відома російська «тридюймов-
ка» зразка 1902 р. Швидкострільність цієї га-
рмати складала 12 пострілів на хвилину [6, 
с.120].  

Для боротьби з броньованими куполами 
С.О. Макаров розробив конструкцію особли-
вих бронебійних снарядів, з балістичним на-
конечником з хромистої для тигля сталі. Ні-
мецький конструктор Эргардт розробив шви-
дкострільну гармату калібру 76,2-мм, швид-
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кість стрільби якої складала 15–20 пострілів 
на хвилину. В 1897 р. Німеччина прийняла на 
озброєння 77-мм гармату зразка 1896 р., шви-
дкострільність якої складала 5 пострілів на 
хвилину. Англія закупила гармати Эргардта з 
боєприпасами, для вивчення і прийняла на 
озброєння 76,2-мм гармату. У французькій 
фірмі «Пюто» в 1892 р. (конструктор Дьюпор) 
створили 75-мм гармату з незалежною лінією 
прицілювання. На озброєння французької ар-
мії надійшла 75-мм польова гармата зразка 
1897 р., із швидкострільність 16 пострілів на 
хвилину. Окрім гармат на озброєння прийма-
лися і нові гаубиці. Легка гармата, що склада-
ла основу артилерійського озброєння, була 
неефективною проти прихованих цілей і на-
віть польових споруд легкого типу. Виникла 
потреба у збільшенні чисельності систем із 
навісною траєкторією – гаубиць і мортир. 
Найбільша кількість таких гармат, калібром 
380 і 420-мм була в німецькій армії. У армії її 
союзників важкі гармати почали надходити 
під час війни. 

У 1890 р. капітан Плаці (француз – авт.) 
на базі польової гармати М. де Реффі зразка 
1873 р. створив бомбомет (діаметр жердини 
75-мм, вага міни – 147 кг). Під час російсько-
японської війни 1904–1905 рр. російські офі-
цери В.Н. Власьєв і Л.Н. Гобято [3, с.125–126] 
створили «... апарат для кидання на ближні 
дистанції під кутом підвищення 45° і менше 
снаряд великої руйнівної дії», згодом він 
отримав назву міномет, і в роки Першої світо-
вої війни набув подальшого розвитку. Міно-
мети, що були на озброєнні воюючих країн, 
мали калібр від 20 до 340-мм. Основним арти-
лерійським снарядом Першої світової війни 
стала фугасна граната, споряджена тротилом 
або мелінітом. Для підривання снаряда засто-
совувалися ударні і ударно-дистанційні труб-
ки. На початок Першої світової війни артиле-
рійські гармати мали нарізний ствол, безвід-
катний одностанинний лафет з сошниками, 
дуговий приціл з бічним рівнем і кутоміром, 
заряд бездимного пороху, унітарне заряджан-
ня з казенної частини. Артилерійські гармати, 
створені напередодні Першої світової війни і в 
ході війни, стали базою для створення артиле-
рійських гармат армій, що були на озброєнні і 
в роки Другої світової війни. 

Починаючи з XVI ст. учені всіх країн ви-
користовуючи досягнення математики на 
практиці, винайшли багато приладів і методів 
виміру відстаней, горизонтальних і вертика-
льних кутів. Артилерія стала однією з основ-

них тем для практичної математики. Італієць 
Нікола Фонтана (Тарталья), першим з теоре-
тиків артилерійської справи, у своїх наукових 
працях визначив, що «артилерія це рід військ, 
вид озброєння і система наукових знань» [12, 
с.90–100]. Він розробив закон кривизни траєк-
торій артилерійських снарядів і, довів, що ма-
ксимальна дальність польоту снаряда досяга-
ється наданням стволу гармати кута підви-
щення 45 градусів. Тарталья винайшов квад-
рант, кутомір для надання гарматі кута під-
вищення, при наведенні на ціль.  

У 1586 р. Хемфрі  Кол виготовив прилад 
азимут-теодоліт. У XVI ст. Фрасмус Хабермел 
виготовив прилад, за допомогою якого можна 
було надавати гарматі кути підвищення. В лі-
тературі стосовно артилерії в XVIII ст. заро-
джується новий рід видань – довідкові книж-
ки. З’являються перші друкарські артилерій-
ські курси, створюються перші таблиці стрі-
льби, що складалися на підставі дослідних да-
них, де містяться лише кути підвищень і да-
льності; ні теоретичних правил для їх скла-
дання, ні повних таблиць стрільби з оцінками 
даних ще не існує. У 1700 р. Джоном Роулей-
ном на основі математичних розрахунків Ро-
берта Андерсона була сконструйована лога-
рифмічна лінійка для артилерії. За допомогою 
цієї лінійки можна було робити розрахунки, 
для мортир, за визначенням кількості порохо-
вого заряду за вазою снаряда і визначення ку-
та підвищення для гармат за дальністю до цілі 
[10, с.46–50]. 

Коли на озброєнні військ знаходилися 
гладкоствольні гармати, то їх основна маса 
встановлювалася в першій лінії. Стрільба ве-
лася прямим наведенням, кожна гармата на-
водилася на ціль вказану офіцером, коригу-
вання вогню вів командир гармати. В ході 
Семирічної війни (1756–1761 рр.) змінилися 
методи стрільби артилерії. Уперше в історії 
воєн артилерія Російської імперії застосувала 
прицільну стрільбу через голови своїх військ. 
У 1719 р. в Росії з’явилася «Практика артил-
лерии майора Лихарева», присвячена вивчен-
ню проблем навісної стрільби бомбами і гра-
натами. У 1865 р. генерал-майор артилерії 
В.Л. Чебишев, навчав офіцерів правилам «но-
вого роду стрільби по закритих попереду 
предметах, зробивши його новим могутнім 
засобом у руках тих, що осаджують» [5, с.38].  

Нарізна артилерія, що надходила у війська 
на озброєння, дозволяла вести вогонь на вели-
ку відстань, і спочатку застосовувалася, так са-
мо як і гладкоствольна. Артилерійські гармати 
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знаходилися за 2–3 і більше кілометрів від пе-
реднього краю, управління вогнем артилерії 
здійснювалося із спостережних пунктів. При-
лади, створені вченими, такі як азимут-
теодоліт (кінець XVI ст.), кутомірний прилад 
(1890), дуговий приціл – стали основою для 
створення приладів для забезпечення стрільби 
артилерії із закритих вогневих позицій. До ку-
томіра, створеного в Німеччині, додали опти-
ку, і прилад став називатися панорамою. Це 
дозволило наводити гармату на ціль без її 
спостереження з вогневої позиції. У Росії, на 
базі азимут-теодоліта, був створений кутомір 
Михайловського-Турова, прийнятий на 
озброєння російської армії в 1903 р. У пода-
льшому на його основі була створена артиле-
рійська бусоль [8, с.63–67]. У 1909 р. російсь-
ким офіцером М.О. Бенуа була створена пер-
ша у світі звукометрична станція для вияв-
лення і визначення координат ворожих арти-
лерійських батарей за звуком їх пострілу, а в 
1914 р. – створено прилад. 

В 1904 р. у російської армії, Офіцерською 
артилерійською школою були розроблені і 
прийняті у військах «Правила стрільби із 
швидкострільних гармат». У них зазначалося 
як будувати паралельне віяло, залежно від ха-
рактеру і розмірів цілі, що дозволяло швидко 
розосередити або зосередити вогонь батареї 
по цілі; як швидко перенести вогонь на інші 
цілі. Усе це сприяло розвитку теорії і практи-
ки стрільби артилерії із закритих вогневих по-
зицій. Російська армія, яка вперше застосува-
ла стрільбу із закритих вогневих позицій, вра-
хувала досвід війни 1904–1905 рр. і в 1907 р. 
ввела у складі батарей і дивізіонів команди 
розвідників [8, с.72–73]. Новий спосіб артиле-
рійської стрільби – стрільба із закритих вогне-
вих позицій у подальшому був запозичений 
артилеристами Японії, Німеччини, Франції та 
інших країн. У ході Першої світової війни 
стрільба із закритих вогневих позицій стала 
основним способом стрільби артилерії усіх 
країн. Перехід до стрільби із закритих вогне-
вих позицій спричинив створення нових пра-
вил стрільби, настанов з бойової роботи і то-
погеодезичної прив’язки. 

Одночасно з удосконаленням і створенням 
нових артилерійських гармат удосконалювали-
ся й умови тактичного застосування артилерії. 
Так, шведський король Густав Адольф заклав 
основи артилерійської тактики. Він розбив ар-
тилерію на три групи: до першої входила важ-
ка артилерія, до другої – артилерія супроводу, а 
до третьої – полкова артилерія. 

Для полкової артилерії були виділені ру-
хомі гармати. Так, у 1547 р. цар Московії 
Іван IV Грозний створив стрілецькі полки і 
надав їм артилерію, що започаткувало полко-
ву артилерію в Росії. На початку XVII ст. 
французький король Франциск I наступник 
Карла VIII виокремив артилерію в особливий 
рід військ і підпорядкував її головному нача-
льнику артилерії [12, с.105–107]. Петро I, здій-
снюючи ряд військових реформ, виділив ар-
тилерію в самостійний рід військ, розділивши 
її на полкову, польову, облогову і фортечну. 
Артилерійські батареї організаційно були зве-
дені в полки і бригади. Для збільшення бойо-
вої потужності кавалерії і для безперервної 
вогневої підтримки Петро I уперше ввів кінну 
артилерію [6, с.100–102; 7, с.62; 7, с.130; 11, 
с.273]. У середині XVIII ст. прусський король 
Фрідріх II реорганізував свою артилерію за 
прикладом Петра I. Принц Генріх, брат коро-
ля, спостерігаючи вдалі дії російської кінної 
артилерії, створив прусську кінну артилерію. 
В Австрії – Ліхтенштейн, у Франції – Ж.Б. 
Грибоваль. Гармати типу “єдинорог” прийня-
ли на озброєння Прусія і Австрія. В кінці 
XVIII ст. Ж. Грибоваль розробив чітку систе-
му облегшення гармат з обмеженою кількістю 
калібрів. Досить досконалою для свого часу 
була система гладкоствольних гармат, прийн-
ята в Росії в 1805 р. Розробленню основ так-
тики застосуванням артилерії на полі бою ба-
гато уваги приділяли відомі російські полко-
водці П.О. Рум’янцев, П.С. Салтиков, О.В. Су-
воров [10, с.82–83; 11, с.273].  

Генерал К.Б. Бороздін, учасник битви під 
Кунерсдорфом, на основі досвіду бойового 
застосування артилерії в кампаніях 1757–
1759 рр. написав Настанову, яка відображала 
питання тактики і стрільби артилерії. Перед 
Вітчизняною війною 1812 року талановитий 
артилерист О.І. Кутайсов, на досвіді минулих 
воєн, розробив керівництво «Загальні правила 
для артилерії в польовій битві». У пункті 6 
якого зазначено: «Можна майже без виклю-
чення узяти за правило, що коли ми маємо 
намір атакувати, то велика частина нашої 
артилерії повинна діяти на артилерію воро-
жу; коли ж ми атаковані, то велика частина 
нашої артилерії повинна діяти на кавалерію і 
піхоту» [5, с.78–79]. Високі тактико-технічні 
характеристики гладкоствольних гармат під-
твердила Вітчизняна війна 1812 року. Удо-
сконалювалося використання артилерії в бою: 
від рівномірного її розподілу до зосередження 
на найважливіших тактичних напрямах; по-
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явилися артилерійські резерви (резервні бата-
реї); ширше став застосовуватися маневр ар-

тилерійським вогнем (стрільба через голову 
своїх військ) [11, с.273].  

 

 
 

Рис. 1. Артилерія XІV – середини XVІII ст.: 1 – бомбарда кінця XІV ст.; 2 – мортира XІV ст.; 3 – гармата XІV ст.; 
4 – важка гармата XV ст.; 5 – довга французька серпантина XV ст.; 6 – гафуниця 1542 р.; 7 – піщаль 1590 р.; 
8 – бронзова мортира А. Чохова 1606 р.; 9 – російська залізна піщаль  XVІІ ст.; 10 – російська гаубиця XVІІ ст.; 

11 – велика французька кулеврина XVІІ ст.; 12 – 3-фнтова полкова гармата 1700 р.; 13 – один із зразків єдинорога 1757 р.; 
14 – «секретная гаубица» П. Шувалова 1754 р.; 15 – гармата полкової артилерії «близнята» 1757 р. [11, с.274]. 

 

У ході цієї війни артилерія готувала атаку 
піхоти і кінноти, після чого вони переходили в 
наступ. Об’єднанням великої кількості гармат 

(до 100 од.), досягалося веденням масованого 
вогню артилерії. Війни початку XX ст., особ-
ливо англо-бурська 1899–1902 рр. і російсько-
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японська 1904–1905 рр. надали багатий матері-
ал з бойового застосування артилерії. В ході 
англо-бурської війни уперше використовува-
лися шрапнель і бездимний порох [10, с.87–88]. 

При веденні бойових дій виявилося вели-
ке значення масованого застосування швид-
кострільних польових гармат за підтримки на-
ступу. Німеччина, проаналізувавши застосу-
вання бурами важких гармат, що перевищува-
ли англійську польову артилерію, почала роз-
вивати власну важку артилерію. Війна підкре-
слила трудність встановлення контакту з во-
рогом, виявилася потреба в артилерійській 
розвідці, оснащеній добрими оптичними при-
ладами. Уперше з’являються елементи арти-
лерійської підготовки наступальних дій, де 
успіх забезпечувався завоюванням вогневої 
переваги. У російсько-японській війні вияви-
лися незрівнянно сильні противники, ніж ті 
війська, що воювали в Південній Африці. В 
ході ведення бойових дій російська артилерія, 
при відступі здійснюючи швидкі марші, за-
ймала вогневі позиції і своїм вогнем затриму-
вала просування противника. Російські арти-
леристи переходили до стрільби із закритих 
вогневих позицій, що розташовувалися за 
гребенями висот в окопах. Приховуючи роз-
ташування своїх вогневих позицій від против-
ника, командири забезпечували живучість ар-
тилерійських підрозділів. Артилерійська роз-
відка здійснювалася із спостережних пунктів, 
розташованих на гребенях висот, виявлені цілі 
наносили на карту і за отриманими даними ві-
вся вогонь. Артилерійську розвідку організо-
вували в усіх ланках від начальника артилерії 

корпусу до командира батареї. Застосування 
артилерії в обороні передбачало боротьбу з 
артилерією противника при зав’язці бою, 
придушення ворожої піхоти на марші, в райо-
нах зосередження та при відбитті атак. У на-
ступі артилерія застосовувалася лише для 
придушення артилерії противника. Досвід ро-
сійсько-японської війни засвідчив, що для ус-
пішних дій артилерії мистецтво важливіше 
чисельності гармат. Адже майстерно укриті і 
своєчасно змінені вогневі позиції, що виявля-
лися за допомогою артилерійської розвідки 
противника, можуть завдати істотних втрат 
артилерії [3, с.145]. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити 
такі висновки. Історія артилерії свідчить, що 
досягнення науки і техніки на користь артиле-
рії відбулися не за один день, а удосконалю-
валися впродовж віків. Корінні зміни в арти-
лерії, що розпочалися зі змінами її матеріаль-
ної частини призвели до розробки нових сна-
рядів. Збільшення далекобійності артилерій-
ських гармат спонукало до оснащення гармат 
досконалими приладами для забезпечення 
стрільби та управління вогнем і засобами 
зв’язку. Розроблені нові методи пристрілки і 
стрільби на ураження призвели до створення 
єдиних правил стрільби в артилерії. На основі 
набутого досвіду бойового застосування арти-
лерії розроблялися нові способи її викорис-
тання. В бою артилерія вирішувала різномані-
тні тактичні і вогневі завдання. Зросла роль 
взаємодії артилерії з іншими родами військ. 
Початок XX століття ознаменувався новим 
етапом у розвитку артилерії. 
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ПАЛЬМЕРСТОН Г.ДЖ. И ПОДГОТОВКА БРИТАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ  
В АФГАНИСТАНЕ. МИССИЯ А. БЕРНСА (1837–1838 гг.) 

 
Статья посвящена проблеме формирования внешнеполитического курса Великобрита-

нии на Среднем Востоке и подготовки экспансии в Афганистан в 1837–1838 годах. Особое 
внимание акцентировано на дипломатической миссии А. Бернса, результатах ее деятельности 
и последствиях, к которым она привела. На основе анализа документов и историографической 
базы выделены основные цели и задачи Лондона в Центральной Азии и сопредельных государс-
твах. Удалось проследить процесс формирования «доктрины обороны Британской Индии» в 
новых военно-политических условиях. Вместе с тем, автор уделил внимание развитию англо-
русской борьбы за сферы контроля в Афганистане и влиянию международной обстановки на 
нее. 

Ключевые слова: Афганистан, А. Бернс, внешняя политика, Великобритания, «доктрина 
обороны», Средний Восток, Центральная Азия. 
 

Политическая география современной 
Центральной Азии, несомненно, имеет глубо-
кий отпечаток англо-русского соперничества 
XIX века. Стержнем и эпицентром этого про-
тивоборства была Британская Индия, а сосед-
ние с ней страны представляли для Велико-
британии важное военно-стратегическое зна-
чение. Особое место среди них занимал Аф-
ганистан. Это государство было и остается 
ключевым на мусульманском Востоке. Его 
особое геополитическое положение позволяет 
влиять на развитие событий, как в Централь-
ной Азии, так и на ситуацию в Пакистане, 
Индии, Китае, Иране. 

С точки зрения мировой политики Афга-
нистан является местом, где соприкасаются 
интересы англо-саксонского мира, Российс-
кой Федерации и, набирающего силу в меж-
дународных делах, Китая. Как и в XIX веке, 
так и сегодня Афганское государство рассма-
тривается как возможность усилить свои по-
зиции и ослабить соперника, как некое поле 
для военно-дипломатической игры.  

Поэтому изучение истоков подобных 
противостояний и соперничества, происходи-
вших на этой территории в прошлом, на наш 
взгляд, может обеспечить почву для разреше-
ния возможных конфликтов в настоящем. К 
тому же, проблемы связанные с борьбой ве-
ликих держав за контроль над Средним Вос-
током и по сей день вызывают немалый инте-
рес у исследователей. 

Британские ученые, политики и диплома-
ты были первыми, кто обратил внимание на 
проблему англо-русских отношений в Цент-

ральной Азии. Первые труды по исследуемой 
проблематике появились еще в XIX веке. Из-
начально это были записки, памфлеты, книги, 
носящие краеведческий характер [1], но с 
усилением англо-русского соперничества в 
Азии менялся и характер научной литературы. 

Вопросы истории международных отно-
шений в Азии в XIX веке нашли свое отраже-
ние в советской исторической науке, а также в 
историографии Западной Европы и США [2]. 
Не осталась без внимания британская полити-
ка на Среднем Востоке и в современной рос-
сийской исторической литературе [3].  

Базу источников исследования составля-
ют дневниковые записи британских разведчи-
ков и путешественников [4], а именно Чарльза 
Мессона, Александра Бернса, а так же офици-
альная английская корреспонденция с Перси-
ей и Афганистаном [5]. 

Вопросы Ирана, Афганистана, Памира, 
Герата, Кашмира занимали одну из ведущих 
ролей в планах Форин оффиса. Поэтому руко-
водителями и координаторами в средневосто-
чном вопросе, безусловно, стали англичане, 
для которых индийские владения были не то-
лько вопросом обогащения, но и краеуголь-
ным камнем их мирового могущества. На ак-
тивные действия Лондон толкал и тот факт, 
что эти территории еще не были поставлены 
ни под чей контроль, а их важность для защи-
ты Британской Индии была крайне велика. 

Изначально стратегия обеспечения безо-
пасности «жемчужины короны» сводилась к 
тому, чтобы противодействовать увеличению 
русских владений в Средней Азии по направ-
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лению к Индии и поддерживать целостность и 
силы средневосточных государств и Турции. 
Но к концу 30-х годов XIX века в Форин оф-
фисе осознали, что этого будет недостаточно 
и необходимо полностью очистить регион от 
присутствия России и подчинить его британс-
кому влиянию, а по возможности и владычес-
тву. Лондон стремился опоясать Индию ря-
дом буферов, имевших задачей как можно да-
льше отодвинуть непосредственное боевое 
столкновение Великобритании и России, а в 
случае, если оно состоится, то поглощать и 
ослаблять силу наносимого Петербургом уда-
ра. 

Главным выразителем нового подхода 
стал министр иностранных дел Великой Бри-
тании Г.Дж. Пальмерстон. Для его реализации 
в основу всех своих задач и предприятий он 
положил принцип полнейшей осведомленно-
сти. Британская империя изучала Среднюю 
Азию и сопредельные с ней регионы с особой 
внимательностью и по четко составленной 
программе. Английские офицеры, путешест-
венники, официальные лица и, наконец, целая 
сеть тайных сотрудников обследовали терри-
торию Среднего Востока по всем интересую-
щим их направлениям. Одним из таких «исс-
ледователей» был капитан Александр Бернс, к 
1837 г. совершивший разведывательные поез-
дки по Гиндукушу, в Иран и Бухару. 

 

 

 

Министр иностранных дел Великобритании 
Г.Дж. Пальмерстон 

 

В это же время на пост генерал-губерна-
тора Индии вступил лорд Джордж Окленд, 
доверенное лицо Г.Дж. Пальмерстона. Завязав 
переписку с главой Форин оффиса, Дж. Ок-
ленд получил от него специальную инструк-
цию с указанием принять срочные меры про-
тив возможного распространения русского 

влияния в сопредельных с Индией странах [6, 
c.203]. После ее получения Дж. Окленд по-
спешил снарядить в Афганистан «торговую» 
миссию, которую возглавил А. Бернс. Офици-
ально ее задачей было укрепление торговых 
связей с Афганистаном, в действительности 
же ее целью было произвести политическую 
разведку и склонить афганского правителя 
Дост Мухаммеда на сторону Ост-индской 
компании. Кроме того, в задачи миссии вхо-
дило всячески препятствовать объединению 
страны, а так же мешать начавшемуся сбли-
жению Тегерана с Кабулом и Кандагаром, 
что, по мнению англичан, могло бы привести 
к усилению русского влияния. 

Отправляя миссию А. Бернса Г.Дж. Паль-
мерстон и англо-индийские власти, руководс-
твовались, прежде всего, необходимостью по-
дготовки экспансии в Афганистане и других 
странах Среднего Востока. В контексте этого 
интересны письма, которыми обменивались 
А. Бернс и Ч. Мэссон, находившийся с 1832 
года в Афганистане в качестве агента-
осведомителя. 2 февраля 1837 г. А. Бернс пи-
сал Ч. Мэссону: «… растущая потребность в 
рынках по всему миру вынудила правительст-
во и торговые слои предпринять великую по-
пытку открыть для торговли Инд и лежащие 
за ним страны». «Результатом политики, про-
водившейся под флагом торговли, – писал 
впоследствии Ч. Мэссон, – было вступление 
войск в земли, лежащие на этой реке и за ней, 
и использование Инда не для торговли, а для 
военных целей» [10, c.430–431]. 

Действительно, миссия А. Бернса должна 
была провести важную подготовку к захвату 
Афганистана. Для осуществления всех постав-
ленных перед ней задач в ее состав были 
включены лейтенант бомбейских инженеров 
Роберт Лич, лейтенант индийского флота 
Джон Вуд и врач Персивал Лорд. Личу Р. по-
ручались наблюдения военного характера ле-
жавших перед Индией стран, Дж. Вуду – исс-
ледование водных путей (в первую очередь 
Аму-Дарьи), а П. Лорду – изучение природных 
ресурсов посещаемых местностей [7, c.7–8]. 

Это был новый этап в формировании 
стратегии обороны Британской Индии, про-
думанный и подготовленный Форин оффи-
сом. Миссия А. Бернса добавила еще один 
элемент в ее фундамент, а именно – возмож-
ность использования силовых методов. 

20 сентября 1837 г. миссия прибыла в Ка-
бул. 24 сентября начались переговоры, на ко-
торые Дост Мухаммед возлагал большие на-
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дежды, надеясь получить поддержку англичан 
в борьбе против сикхов. Британский предста-
витель вручил эмиру письмо Дж. Окленда, в 
котором подчеркивалось, что афганский на-
род получит большие выгоды и преимущества 
от расширения торговли с англичанами. В хо-
де переговоров А. Бернс открыто заявил, что 
превращение Инда в судоходную магистраль 
возможно лишь при открытии Афганистана 
для британской торговли. Эмир обещал свое 
полное содействие в этом вопросе, если Вели-
кобритания окажет ему помощь в возврате 
Пешавара [8, c.11]. 

Не имея конкретных указаний англо-
индийских властей как действовать в том, или 
ином случае, А. Бернс полагал, что для успе-
шного выполнения задач, поставленных перед 
его миссией, будет целесообразно обещать 
Дост Мухаммаду содействие англичан в уре-
гулировании конфликта в Пешаваре. Кроме 
того, мирное урегулирование кризиса укрепи-
ло бы британское влияние не только в Афга-
нистане, но и в других странах Азии. По мне-
нию А. Бернса в этих государствах создалось 
бы впечатление, что англичане действительно 
действуют во благо народов Востока и стре-
мятся лишь к расширению взаимовыгодной 
торговли с ними [10, c.35]. 

Пока в Кабуле шли переговоры, в Канда-
гар прибыл иранский посол Камбар Али и 
предложил баракзайским правителям заклю-
чить союз с Ираном. За поддержу, которую 
они должны были оказать в захвате Герата, 
иранский шах обязался передать им этот го-
род, при условии признания над ним верхов-
ной власти Каджаров. Заключение ирано-
кандагарского договора, направленного про-
тив Герата, вызвало серьезные опасения анг-
личан.  

Гератское ханство со своей столицей бы-
ло самым крупным в этой части Востока стра-
тегическим и торговым центром, занимая вы-
годное геополитическое положение. Британс-
кий резидент в Иране Дж. Макниль писал 
Г.Дж. Пальмерстону: «Ключ ко всему Афга-
нистану лежал на севере страны, им был Ге-
рат» [11, c.131]. 

Поэтому А. Бернс принял срочные меры 
для предотвращения подобного союза, испо-
льзовав при этом влияние Дост Мухаммеда. 
Эмир под давлением английского резидента 
отправил послания правителям Кандагара, в 
которых отговаривал их от военного вмеша-
тельства в гератский конфликт. Послания не 
оказали желаемого эффекта, что вынудило 

А. Бернса 22 декабря 1837 г. отправить в Кан-
дагар письмо, в котором он прямо указал, что 
британское правительство отрицательно отне-
сется к падению Герата и вторжению иранс-
ких войск в Афганистан. Не ограничившись 
письмом, А. Бернс послал в Кандагар члена 
миссии лейтенанта Р. Лича и даже дал гаран-
тии кандагарскому правителю Кохендиль-
хану на случай продвижения иранских войск 
[10, c.36–37]. Как мы видим, миссия А. Бернса 
оказала существенное влияние не только на 
события в Афганистане, а и на сопредельные 
территории, которые не менее интересовали 
Великобританию и рассматривались как бу-
дущие сферы влияния. 

20 декабря 1837 года А. Бернс направил 
Дж. Окленду письмо, в котором подчеркивал, 
что урегулирование отношений между Вели-
кобританией и Афганистаном не представля-
ют никаких затруднений. Для этого требуется 
лишь, чтобы британские власти подошли с 
минимальным вниманием к справедливым 
пожеланиям Дост Мухаммеда [9, c.25]. Но ан-
глийские правящие круги вовсе не стремились 
к установлению дружественных отношений с 
Афганистаном. Действия А. Бернса были де-
завуированы, а сам он обвинен в превышении 
полномочий. В ответном письме 20 января се-
кретарь британского правительства в Индии 
Макнотен от имени генерал-губернатора пи-
сал А. Бернсу, что эмир должен отказаться от 
притязания на Пешавар, а также немедленно 
прекратить переговоры с представителями 
России. В противном случае Дж. Окленд 
угрожал отозвать английское посольство, рас-
сматривая это как открытый разрыв отноше-
ний между Великобританией и Афганистаном 
[9, c.26]. Макнотен подчеркивал вместе с тем 
необходимость продолжать дружескую пере-
писку с Бухарой и Кундузом. Это указание 
было связанно с тем, что, пока А. Бернс вел 
переговоры в Кабуле, П. Лорд и Дж. Вуд отп-
равились далее на север. Лорд П. длительное 
время изучал Кундузское ханство, тогда как 
Дж. Вуд занимался сбором разведывательных 
материалов в припамирских областях верхо-
вьев Аму-Дарьи [9, c.26]. 

Бернс А., действуя по инструкции англо-
индийских властей, потребовал от Дост Му-
хаммеда выполнения следующих условий: 
прервать сношения с Россией и Ираном и ни-
когда не принимать их представителей без са-
нкции англо-индийского правительства, не-
медленно выслать из Кабула русского пред-
ставителя Я. Виткевича, отказаться от всех 
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претензий на Пешавар; признать независи-
мость Пешавара и Кандагара. В случае выпо-
лнения условий, А. Бернс обещал ходатайст-
вовать перед своим правительством о том, 
чтобы между сикхами и афганцами был уста-
новлен мир [10, c.38]. По сути, британцы по-
нимали, что эти ультимативные требования 
невыполнимы, а значит сознательно шли на 
эскалацию военного конфликта. 

Эти притязания фактически нарушали су-
веренитет Афганского государства и были 
отвергнуты эмиром. Он заявил А. Бернсу: «Я 
вижу, что Англия не дорожит моей дружбой. 
Я стучался к вам в дверь, но вы меня отверг-
ли. Правда, Россия слишком далеко, но через 
Персию… она может мне помочь» [12, c.32]. 

С дипломатической точки зрения посоль-
ство А. Бернса не принесло результата. Это, 
однако, не беспокоило британские правящие 
круги, которые вынашивали планы утвержде-
ния своего полного господства над Афганис-
таном. Для осуществления таких планов была 
чрезвычайно важна другая сторона деятель-
ности А. Бернса и остальных участников «ди-
пломатического» визита в Афганистан. Она 
нашла отражение в «политических, географи-
ческих и торговых» материалах, представлен-
ных членами миссии британским властям в 
Индии. Среди них были «Очерк состояния 
армии Келата в 1837 г.», «Описания Хайберс-
кого прохода, водных переправ через реку 
Инд и Гиндукушских перевалов», «Записка по 
поводу разведывания пути из Кабула в Турке-
стан», всевозможные разведывательные дан-
ные о Герате и т. п. [9, c.26–37]. 

В них имелись подробнейшие сведения о 
дорогах из Индии в Афганистан и Среднюю 
Азию, о политическом, экономическом и во-
енном положении среднеазиатских ханств, 
районов левобережья Аму-Дарьи и различных 
областей Афганистана и Синда. Эти материа-
лы были необходимы для разработки опера-
тивного плана военного нападения на афганс-
кие земли, как и на области Средней Азии [9, 
c.27]. Все это полностью компенсировало ди-
пломатический «провал» посольства А. Берн-
са, на который, по сути дела, сознательно и 
умышленно шли британские правящие круги. 

Тем временем в Форин оффисе получили 
сведения, о том, что определенных успехов 
добился представитель России Я. Виткевич, 
прибывший в Кабул вслед за А. Бернсом. Рус-
ский посланник обещал Дост Мухаммеду со-
действие России в борьбе за возврат Пешава-
ра. [13, с.206]. 

Это известие вызвало большой шум среди 
британских властей в Индии и в самой Вели-
кобритании. Английская пресса забила трево-
гу о якобы нависшей над Индией «русской 
угрозе», о том, что Дост Мухаммед является 
«заклятым врагом Англии», и все существо-
вание Британской империи поставлено на ка-
рту. Газета «Форин Куотерли Ревю» утверж-
дала: «Молчаливое и еще более пугающее 
продвижение России во всех направлениях 
стало теперь очевидным, и мы не знаем ни 
одной европейской или азиатской державы, в 
которую она не планирует осуществить втор-
жение». «От границ Венгрии до сердца Бирмы 
и Непала русский дьявол неотступно пресле-
дует и терзает весь человеческий род и не-
устанно совершает свое злобное дело, разд-
ражая нашу трудолюбивую и исключительно 
мирную империю», – писала Таймс [14, c.60, 
63]. 

Такая же шумиха, руководимая Г.Дж. Па-
льмерстоном, была поднята и в парламенте. 
Он говорил о наличии в России «замыслов, 
угрожающих безопасности британских владе-
ний в Азии» [15, c.54]. 28 октября 1838 г. бри-
танский посол в Петербурге вручил ноту рос-
сийскому министерству иностранных дел, в 
которой утверждалось, что «агенты» России 
«в Персии и Афганистане действуют в анти-
британском духе и враждебно английским ин-
тересам» [16, c.220]. 

В этих условиях правительство России 
отозвало своего посла в Тегеране графа Си-
монича и отказалось от поддержки Персии, 
пытавшейся захватить Герат. Одновременно 
Петербург пытался успокоить Лондон тем, 
что иранскому шаху и кандагарскому прави-
телю было сообщено, что Россия не может 
предоставить гарантию под афгано-персидс-
кий договор. Параллельно англичане оказали 
военный нажим на Тегеран, введя военную 
эскадру в Персидский залив и захватив остров 
Харк. Связанная действиями Г.Дж. Пальмерс-
тона, Россия утратила возможность для мане-
вра, схема госсекретаря оказалась крайне дей-
ственной. Стараясь использовать сложившее-
ся положение и развить успех, премьер-
министр Мельбурн, глава Форин оффиса и 
генерал-губернатор Индии Дж. Окленд отк-
рыто взяли курс на развязывание войны про-
тив Афганистана. Чтобы «обосновать» свою 
агрессивную политику, британские правящие 
круги выпустили специальную «Синюю кни-
гу» об англо-афганских отношениях. В ней 
они пошли на прямой подлог депеш А. Берн-
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са, сообщавшего, что при определенных усло-
виях Дост Мухаммед будет верным и предан-
ным союзником Великобритании, позициям 
которой он ни в малейшей степени не угрожа-
ет. Представленная парламенту «Переписка, 

относящаяся к афганским делам», состояла из 
подтасованных документов, полностью иска-
жавших фактический ход событий. Эта фаль-
сификация была призвана оправдать вторже-
ние английских войск в Афганистан. 

 

 
 

Военную кампанию Г.Дж. Пальмерстон 
оправдывал тем, что сэр А. Бернс советовал 
вторжение как средство, пригодное для расст-
ройства русских интриг в Средней Азии. Но, 
как оказывается, сэр А. Бернс рекомендовал 
как раз обратное, и потому все его обращения 
в пользу Дост Мухаммеда были уничтожены 
в пальмерстоновском издании «Синей книги», 
причем переписка, посредством искажений и 
подделок, получила смысл, совершенно про-
тивоположный первоначальному [12, с.267–
268].  

«Корреспонденция относительно Афга-
нистана» была напечатана правительством 
для представления парламенту с такими ис-
кажениями, которые прямо были рассчитаны 
на то, чтобы уверить парламент, будто, во-
первых, Дост Мухаммед интригует против 
Великобритании в пользу России и, во-вто-
рых, что это подтверждается депешами сэра 
Александра Бернса [9, c.29]. Глава Форин оф-
фиса заявлял открыто: «Мы долгое время от-
казывались вмешиваться в дела Афганистана, 
но сейчас, когда русские хотят сделать афган-
цев русскими, мы должны позаботиться о том, 
чтобы они стали британцами» [14, c.57]. Пер-
вой войной Г.Дж. Пальмерстона, предприня-
той помимо парламента, была афганская вой-
на, смягченная и оправданная подложными 
документами [12, c.208]. 

Британские правящие круги во главе с 
Г.Дж. Пальмерстоном открыто развязывали 
войну против Афганистана, стремясь утвер-
дить свое господство над афганским народом 
и превратить его земли в плацдарм для даль-
нейшей экспансии на Среднем Востоке. Лорд 
Элленборо, который в 1842 г. сменил Дж. 

Окленда на посту генерал-губернатора Индии, 
откровенно признавал это: «Мы воевали с Ка-
булом для того, чтобы удалить владетеля, ко-
торый сумел соединить племена, создать вой-
ско и ввести порядок» [9, c.32]. 

1 октября 1838 г. в Симле была опублико-
вана декларация британских властей в Индии 
о причинах военного вторжения в Афганис-
тан, в которой военное вторжение оправдыва-
лось исключительно целями обеспечения «бе-
зопасности владений британской короны», а 
также для того, чтобы «помочь в восстанов-
лении единства и благосостояния афганского 
народа» [17, c.369–374]. 

Таким образом, правящие круги Велико-
британии выдвинули планы полного закаба-
ления Афганистана. Они стремились к созда-
нию на его землях плацдарма для возможного 
нападения на русские владения в Средней 
Азии, а также для продвижения в Западный 
Китай, Восточный Иран, Хиву и Бухару. При 
этом английское правительство открыто 
оправдывало свою агрессию тезисом о «русс-
кой угрозе» Индии.  

Одну из главных ролей в подготовке бри-
танской экспансии в Афганистан и страны 
Среднего Востока сыграл министр иностран-
ных дел Г.Дж. Пальмерстон. Достичь постав-
ленных целей ему удалось благодаря тому, 
что управление иностранными делами было 
поставлено на совершенно новый уровень. 
Форин оффисом был подготовлен и проведен 
целый комплекс военно-дипломатических ме-
роприятий, в результате чего политика Вели-
кобритании на Среднем Востоке приобрела 
четкую направленность. 

Благодаря этому к концу 30-х годов 
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XIX в. Великобритания завершила подготовку 
к вооруженному нападению на Афганистан. 
Катализатором военного конфликта послужи-
ла миссия Александра Бернса, спровоцирова-

вшая афганские власти на резкий поворот вне-
шней политики в сторону России. Это и по-
служило поводом для эскалации военного 
конфликта. 
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Сєднєв С.С. Пальмерстон Г.Дж. та підготовка англійської експансії в Афганістані. Мі-

сія А. Бернса (1837-1838 рр.) 
 

Стаття присвячена проблемі формування зовнішньополітичного курсу Великобританії 
на Середньому Сході та підготовці експансії в Афганістан у 1837–1838 роках. Особлива увага 
звертається на дипломатичну місію А. Бернса, результати її діяльності та наслідки, до яких 
вона призвела. На основі аналізу документів та історіографії виділено основні цілі та завдання 
Лондона в Центральній Азії та суміжних країнах. Вдалося простежити процес формування 
«доктрини оборони Британської Індії» за нових військово-політичних умов. Крім того, автор 
приділив увагу розвитку англо-російської боротьби за сфери контролю в Афганістані та вплив 
на неї міжнародної обстановки. 

Ключові слова: А. Бернс, Афганістан, Велика Британія, «доктрина оборони», зовнішня 
політика, Середній Схід, Центральна Азія. 
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федри соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської 
державної фінансової академії (м. Львів) 

 
 

РОЗРОБКА C. ПЕТЛЮРОЮ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ДОКТРИНИ 
 

Стаття присвячена аналізу теоретичних і практичних досягнень відомого державного 
та політичного діяча, Головного отамана Армії Української народної республіки Симона Пет-
люри. Автором досліджено основні напрями військового будівництва і шляхи впровадження 
ідей у загальну систему військової доктрини Української народної республіки. 

Ключові слова: національна військова доктрина, військо, армія УНР, Симон Петлюра. 
 

Кожна історична епоха висуває лідерів, 
котрі б відчували пульс народного життя, ус-
відомлювали перед ним свою відповідаль-
ність, виявляли громадську й особисту муж-
ність на шляху до поставленої мети. Чільне 
місце серед них посідає постать Симона Пет-
люри, з ім’ям якого пов’язана ціла епоха в іс-
торії визвольної боротьби українців за націо-
нальну державність. Втім, упродовж десяти-
літь його ім’я очорнювалося не тільки воро-
гами української державності, а інколи й 
окремими тодішніми українськими діячами, 
що й сьогодні відчувається певна упередже-
ність щодо його особи навіть у середовищі 
національної інтелектуальної еліти. Однак, з 
цим іменем пов’язано відродження військової 
традиції в Україні, хоча за фахом С. Петлюра 
був літератором. Без неупередженого розгля-
ду образу С. Петлюри неможливо подати 
об’єктивної і всеохоплюючої картини війсь-
кової історії України ХХ ст., зрозуміти суспі-
льно-політичні та ідеологічні аспекти бороть-
би. Відтак, неоднозначні оцінки українським 
суспільством постаті С. Петлюри лише під-
креслюють потребу виваженої і глибокої оці-
нки поставленої у статті проблеми. 

Незважаючи на те, що в останні роки 
з’явилося чимало публікацій, присвячених 
С. Петлюрі, здебільшого вони стосуються 
окремих сторін його діяльності: політичної, 
військової, дипломатичної, літературної. Нау-
кових досліджень, які б висвітлювали його 
військову діяльність, все ще недостатньо. 

Деякий фактичний матеріал, що стосуєть-
ся діяльності С. Петлюри на посаді генераль-
ного секретаря військових справ, голови Ди-
ректорії Української Народної Республіки 
(далі – УНР) та Головного отамана Армії 
УНР, незважаючи на свою ідеологічну заан-
гажованість та відверте заперечення ідеї укра-
їнської національної державності, міститься у 

роботах Є. Бош [1], В. Антонова-Овсієнка [2], 
Г. Лапчинського [3], М. Майорова [4].  

Серед численних публікацій можна виді-
лити праці самого Петлюри, які кидають світ-
ло на еволюцію його поглядів щодо військо-
вого будівництва, дають змогу досліднику 
простежити розвиток політичних переконань 
[5, 6, 10, 26, 27]. Вони вирізняються глибоким 
аналітичним змістом, містять низку концепту-
альних питань військового будівництва, ана-
ліз уроків набутого досвіду. Для С. Петлюри 
національна армія – це армія регулярна, виве-
дена за сферу політики, яка не повинна втру-
чатися у внутріполітичну ситуацію держави, а 
найголовнішим своїм завданням ставити її за-
хист від зовнішньої небезпеки. Однак таке ро-
зуміння моделі національної армії у С. Пет-
люри склалося уже в еміграції, після поразки 
визвольних змагань, що відрізняється від його 
поглядів та оцінок, яких він дотримувався у 
1917 р. Це потрібно мати на увазі, аналізуючи 
його діяльність на посаді Генерального секре-
таря військових справ, зокрема допущених 
ним помилок у керівництві військовими спра-
вами: підборі й розстановці кадрів, оперуванні 
військами, їх забезпечення. Значний внесок у 
дослідженні постаті С. Петлюри та епохи, в 
якій він діяв, зробили в останні роки В. Верига 
[7; 8], В. Сергійчук [9; 10; 11; 12], І. Срібняк 
[13; 14], А. Ткачук [15], С. Литвин [16; 17], В. 
Савченко [18; 19; 20], М. Ковальчук [21] та ін.  

До висвітлення військово-політичної ком-
поненти діяльності С. Петлюри вдавалося чи-
мало сучасних істориків [22], у працях яких 
простежується полярність оцiнок. Ця тема по-
требує подальшого скрупульозного дослiд-
ження iз залученням новиx джерел. Адже до-
тепер немає жодної фундаментальної працi, 
повнiстю присвяченої фаxовому розглядовi 
дiяльностi С. Петлюри щодо керiвництва 
армiєю. Чекає на свого автора i його вiйськова 



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 60 

бiографiя. 
Становлення основ національної військо-

вої доктрини у політичній діяльності С. Пет-
люри, розпочинається з його відмови від 
вкрай небезпечного переконання політичних 
очільників Центральної ради щодо недоціль-
ності формування та розбудови республікан-
ських збройних сил.  

Поступове формування у світогляді 
С. Петлюри першочерговості армієтворчої те-
нденції, наочно засвідчує його інтерв’ю коре-
спондентові газети “Народна воля” від 22 жо-
втня 1917 р. Генеральний секретар говорив: 
“Українські солдати змінилися дуже сильно за 
декілька місяців революції. Збільшилася сві-
домість в національних та політичних спра-
вах” [23]. Особливо інформативними, з цього 
приводу, були військові з’їзди 1917–1918 рр., 
де відбувався процес переформатування окре-
мих частин російської монархічної армії в 
українські республіканські збройні сили. Пет-
люра неодноразово заявляв, що тільки боєзда-
тна регулярна армія із патріотично налашто-
ваним керівним складом може надійно захи-
щати інтереси республіки [24, арк.8–9].  

Військові переконання Петлюри знайшли 
своє фактичне вираження у другій половині 
листопада 1917 р. За його наказом у Києві 
розпочинається формування двох Сердюць-
ких дивізій, загальною чисельністю 15 тис. 
вояків, що стали зародком армії УНР та її пе-
ршими регулярними частинами. 17 грудня ге-
неральний секретар військових справ С. Пет-
люра, обминаючи Центральну Раду та уряд, 
затвердив “Статут Української Народної Ар-
мії”, який став наріжним каменем у будівниц-
тві регулярної Армії УНР. Вмотивовуючи 
своє рішення Петлюра стверджував: “Поки 
інші сусідні народи, що оточують Україну, не 
скасують своїх армій і можуть загрожувати 
незалежності України, доти Україна мусить 
мати сильну армію настільки, щоб відбити 
можливі напади на республіку і охороняти 
свою свободу” [25]. Наступним був перелік із 
32 параграфів, у яких описувався військово-
адміністративний та побутовий устрій україн-
ського війська, настільки детальний, що до-
зволяє розглядати С. Петлюру не тільки як 
фундатора українських збройних сил, але й як 
ретельного укладача порядку їх організації в 
умовах державної самостійності України. Згі-
дно з його точкою зору, єдиною силою, для 
підтримки дисциплінарного порядку в армії 
повинні стати суди. Усі збройні сили зобо-
в’язані мати єдину військову форму, зразки 

якої затверджувалися у законодавчому поряд-
ку тощо [25]. 

Не менш важливим елементом у закла-
дення підвалин національної військової докт-
рини були погляди С. Петлюри на місце 
збройних сил у системі загальнодержавного 
будівництва. Наявність регулярних, боєздат-
них військових частин, за переконаннями 
Петлюри, є ознаками справжньої незалежнос-
ті Української народної республіки. “Військо, 
– наголошував він, – захисник і оборонець 
держави: воно стоїть на варті її цілості, честі, 
добробуту населенні і слави; воно охороняє 
мирну працю люду” [26, с.43]. На свідоме пе-
реконання Петлюри без посиленої суспільної 
уваги, підтримки та жертовності тут не обі-
йтися: “ціна крові і жертв, що ними купується 
мир та добробут нації, завжди буде меншою, 
коли раніше думають про відповідальну роль 
війська” [27, с.291].  

Впродовж короткого півторамісячного 
відтинку часу, незважаючи на спротив, саме 
завдяки зусиллям Петлюри, вдалося створити 
національні збройнi формування, які постали 
наприкiнці 1917 р. як реальна військова сила. 
За даними С. Литвина, чисельність українсь-
ких військ, що були на боці Центральної Ради, 
становила майже 400 тис. осіб, з них 180 тисяч 
в українізованих частинах на фронті, 150 ти-
сяч у тилових гарнізонах і 60 тисяч у загонах 
Вільного козацтва [16, с.26]. Як бачимо, перші 
цеглини у фундамент розбудови українського 
війська заклав саме його керівник.  

Були сформовані вищі органи військового 
управління: Генеральний військовий секрета-
ріат, Генеральний штаб, Всеукраїнська війсь-
кова рада і військові ради різних рівнів на мі-
сцях. Створення Українського фронту і при-
значення для нього відповідних начальників 
завершили процес формального підпорядку-
вання частин колишньої російської армії, що 
дислокувалися на території України урядові 
УНР. Два військові округи – Київський та 
Одеський також підпорядковувалися україн-
ській владі. Почали працювати українські вій-
ськові школи з підготовки національних вій-
ськових кадрів. Розгорталася спроба запрова-
дження військових статутів. 

Петлюра ясніше від інших розумів і ви-
словлював державницькі принципи будівниц-
тва війська і вимоги до нього в революційно-
му процесі, що й зумовило його конфлікт з 
іншими чільними керівниками УНР. Як на-
слідок, 18 грудня 1917 р. він покидає урядо-
вий пост, усе ж твердо вірячи в необхідність 
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національних регулярних збройних сил.  
Протигетьманське повстання (листопад–

грудень 1918 р.) знову поставило С. Петлюру 
до вищого керівництва у складі Директорії 
УНР як Головного Отамана республіканських 
збройних сил. Коли згодом, втративши будь-
яку надію на успіх подальшої боротьби, зійш-
ли з політичної арени такі чільні діячі УНР, як 
М. Грушевський, В. Винниченко, М. Шапо-
вал, Петлюра взяв на себе важку ношу не 
тільки військового, але й державного будів-
ництва української республіки. 11 лютого 
1919 р. він звернувся до ЦК УСДРП з листом, 
в якому писав: “Виходячи з того, що сучасна 
ситуація для України надзвичайно складна і 
тяжка, я вважаю, що в даний момент всі твор-
чі сили нашого краю повинні взяти участь у 
державній праці, не вважаю для себе можли-
вим ухилитися од виконання своїх обов’яз-
ків…” [28, с.228].  

У цей складний період особливу увагу 
С. Петлюра звертає на те, щоб військо україн-
ської армії дотримувалося державної дисцип-
ліни. З метою вирішення цього важливого і 
складного завдання С. Петлюра 13 травня 
1919 р. ініціює “Закон про державних інспек-
торів”. За словами В. Голубка, на державну 
інспектуру покладалися обов’язки контролю 
за благонадійністю військ, нейтралізації в ар-
мії такого небезпечного явища, як “отаман-
щина” [29, с.108]. Однак, згодом виявилося, 
що добрі наміри Головного отамана були зве-
дені нанівець. Позаяк державний контроль за 
армією змінювався партійним. Оскільки дер-
жавні інспектори належали до певних полі-
тичних сил, то й намагалися заручитися під-
тримкою відповідних армійських частин у 
проведенні своєї партійної лінії. Як визнавав 
генерал М. Капустянський “ці партійні агенти 
були, здебільшого, люди молоді, малодосвід-
чені, з малим військовим досвідом, або й зо-
всім без нього. Їхні впливи прикро відбивали-
ся на боєздатності нашого війська” [30, с.25].  

Підвищене зацікавлення викликає внут-
рішнє наповнення військової доктрини, запо-
чаткованої С. Петлюрою. Йдеться про його 
бачення ключових чинників та компонентів 
формування республіканських військ, у пло-
щині внутрішньоармійської побудови. Щодо 
методів організації самої армії С. Петлюра на-
працював оригінальні способи її комплекту-
вання. При цьому він не дотримувався стан-
дартних зразків царської армії, а враховував 
українську національну ментальність, її істо-
ричне коріння та конкретну ситуацію в країні. 

Знаходячись у стані постійної війни, Голо-
вний отаман відмовився від створення вели-
кий армійських з’єднань, а вдався до утворен-
ня невеликих мобільних частин, сформованих 
за “отаманським принципом”. Проте він дуже 
швидко переконався, що хоча такі загони, в 
умовах незавершеності комплектування регу-
лярних військ, відігравали важливу роль в 
обороні держави, все ж не спромоглися стати 
стрижнем боєздатної армії, а навпаки руйну-
вали її. Тому вже в квітні 1919 р. він їх розфо-
рмовує, чим надає Армії УНР регулярного ха-
рактеру. Треба визнати, що отаманщина не 
виправдала себе і зробила для армії більше 
шкоди, ніж користі. Як визнавав сам Петлюра 
“в умовах моєї праці не було фізичної можли-
вості паралізувати шкідливі наслідки в діяль-
ності окремих підвладних отаманів” [26, 
с.225]. 

Значну увагу при розробці питань націо-
нальної військової доктрини, С. Петлюра на-
давав проблемам, що були пов’язані з тило-
вим забезпеченням боєздатної української ар-
мії. При цьому він наголошував на тому, що 
матеріально-технічне оснащення збройних 
сил України має залежати від зовнішніх чин-
ників, а тому пропонував розробити плани в 
“справі забезпечення державної безпеки Укра-
їнської Держави: з’ясувати, які військові під-
приємства будувати, їх продуктивність, най-
доцільніші райони розташування” [26, с.225]. 
Поряд із цим, Головний отаман вважав, що 
ідеал національного військового будівництва 
повинен полягати в тому, щоб дати “пересіч-
ному військовому те, за допомогою чого він 
міг би задовольнити жагу воєнного знання, 
що потрібна йому для опанування мистецтва 
бути вояком”. А для того потрібно дбати про 
розвиток національної військової науки. Укра-
їнський офіцер, на думку С. Петлюри, щоб 
стати професіоналом, зобов’язаний постійно 
стежити за новітнім надбанням світової науки, 
зокрема військової літератури [27, с.291].  

У 1920 р., з метою підготовити офіцерів 
Генерального штабу, у зв’язку з відсутністю 
умов для їх навчання у вищих військових за-
кладах України, він видає наказ про відкриття 
прискорених курсів вишколу офіцерів Гене-
рального штабу для оперативної роботи, а та-
кож про відрядження за кордон на навчання 
найздібніших військовослужбовців. Найавто-
ритетнішими за кордоном, С. Петлюра вважав 
академії генеральних штабів Франції, Польщі 
та Румунії, тобто держав, військова доктрина і 
структура збройних сил яких, найбільше від-
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повідали військовій доктрині УНР [31, арк.68]. 
З метою підготовки, у максимально стислій 
термін, молодших офіцерів для армії УНР, у 
Кам’янці-Подільскому діяла спільна юнацька 
школа піхоти, кінноти, артилерії, де навчалося 
понад 400 курсантів [32, с.109]. 29 жовтня 
1920 р. Петлюра затвердив умови конкурсу на 
складання підручників для юнацьких шкіл і 
переклади іноземної літератури для навчання 
[31, арк.282]. 

Маючи на увазі створення єдиної військо-
вої теорії при Генеральному штабі УНР у 1919 
р. було сформовано Вишу військову раду, до 
складу якої увійшли досвідчені фахівці з ви-
щою військовою освітою та значним досвідом 
ведення бойових дій. Це, свого роду, науко-
вий центр, що напрацьовував схеми військо-
вого будівництва, визначав вектори його роз-
витку, узагальнював набутий вітчизняний і 
світовий досвід, розробляв програми адмініс-
тративного, побутового, тилового, виховного 
облаштування армії [31, арк.320]. Втіленням у 
життя розроблених радою матеріалів займа-
лося Управління другого генерал-квартирмей-
стерства Генерального штабу. До його компе-
тенції входило укладання статутів, інструкцій, 
настанов, теоретичний і практичний вишкіл, 
організація маневрів, табірних зборів, розроб-
ка навчально-виховних планів, проведення 
перепідготовки військовослужбовців запасу. 
Структура управління складалася із відділів 
навчання військ, військово-історичного відді-
лу та сектору освіти офіцерів командного 
складу Генерального штабу Армії УНР. Виня-
ткову наукову зацікавленість викликає робота 
останнього. Йшлося про організацію та про-
ведення з офіцерами Генштабу науково-теоре-
тичних навчань, напрацювання вмінь і нави-
чок планування військових операцій у фрон-
товому масштабі, що до певної міри, бодай і 
тимчасового, забезпечувало республіканську 
армію фахівцями вищого командного складу 
[31, арк.419].  

Не зайвим підтвердженням державниць-
кого підходу Головного отамана до визначен-
ня шляхів формування збройних республікан-
ських сил, була система розроблених ним за-
ходів, скерованих на виховання у національ-
ному дусі бойових якостей особового складу 
армії УНР. Це і плекання патріотизму, і гарту-
вання сили волі, і формування мужності та 
почуття відповідальності перед Батьківщиною 
– чи не найважливіші підвалини морального 
здоров’я бійця збройних сил незалежної дер-
жави. Виключне значення, у цій площині, на-

давалося пропаганді військових подвигів 
української історичної минувшини. З цього 
приводу керівник Директорії говорив, що в 
історії України “є стільки лицарського, вели-
чавого і приваблюючого, поруч з тяжким та 
трагічним, що воно викликатиме найбільші 
емоції в душі вояка і збуджуватиме найшля-
хетніші струни в його душі” [27, с.101]. 

Прискіпливу увагу Головного отамана 
викликала доармійська військова підготовка. 
Серед першочергових заходів він підкреслю-
вав виняткову важливість фізичного вихован-
ня населення та запровадження його до шкі-
льних програм як обов’язкової дисципліни. А 
також організації ознайомчих військових кур-
сів для школярів, популяризації військової 
справи в юнацькому середовищі, створення 
цивільних товариств сприяння армії, котрі б 
забезпечували нерозривний зв’язок між армі-
єю та населенням [27, с.294].  

З іменем Головного отамана військ УНР 
С. Петлюри нерозривно пов’язана історія 
створення нагородної системи. Як військовий, 
політичний і державний діяч він добре розу-
мів важливість фалеристичних пам’яток (ор-
денів, медалей, нагрудних знаків), які мали, з 
одного боку, слугувати ствердженню ідеї 
державності і незалежності, а з іншого – були 
виявом вдячності держави до своїх громадян, 
які своєю працею та військовою звитягою від-
стоювали її право на існування. Так, закон від 
24 січня 1919 р. проголошував заснування в 
УНР особливих відзнак – “Республіки” (2-х 
ступенів) та “Слова України” (2-х ступенів) 
[33, с.8–9]. Та вони не були виготовлені і тому 
ними не нагороджували. Одночасно велася 
підготовка до заснування медалі “Відвага”. 
Генеральний штаб Армії УНР, внісши зміни в 
проекти ордена Республіки у серпні 1919 р., 
запропонував заснувати замість ордена Рес-
публіки і медалі “Відвага” бойовий орден і 
медаль чотирьох ступенів з назвою “Республі-
ка”. 

15 травня 1920 р. Рада народних міністрів 
доручила військовому міністрові внести зако-
нопроект про військовий орден, що згодом 
одержав назву Залізний хрест, яким нагоро-
джували учасників Зимового походу. Встано-
влено нагороду 19 жовтня 1920 р. наказом Го-
ловної команди Війська і Флоту Української 
Народної Республіки за підписом Голови Ди-
ректорії та Головного Отамана Армії УНР 
С. Петлюри. Нагородження розпочалося в кі-
нці 1920 р. Знак ордена за №1 одержав гене-
рал М. Омелянович-Павленко. Залізним хрес-
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том було нагороджено 3–4 тисячі вояків укра-
їнської армії. 

Після трагічної загибелі Голови Директо-
рії УНР та Головного Отамана Армії УНР 
Симона Петлюри 22 травня 1932 р. запрова-
дили відзнаку на його честь – Хрест Симона 
Петлюри. Автором остаточного проекту Хре-
ста Симона Петлюри став геральдист і худо-
жник М. Битинський.  

Відомий галицький громадський і полі-
тичний діяч Степан Томашівшський у праці 
“Під колесами історії”, піддав критиці війсь-
кову діяльність Петлюри. Він писав: “Що да-
ло Петлюрі моральне право посягати на най-
вищу військову владу? Чому українське гро-
мадянство задовольнило цю амбіцію та цілі 
чотири роки бачило в Петлюрі олицетворено-
го генія озброєної України… Бо ж за весь час 
свого начальства не виявив він найменших 
признак справжнього вояцького духу, війсь-
кової організаційної здібности, не згадуючи 
навіть про який-небудь стратегічний талант, 
або хоч би деякі прикмети воєнної тактики. 
Навпаки, всі об’єктивні свідоцтва про міліар-
ну діяльність Петлюри стверджують одноду-
шно повну ділову нікчемність головного ота-
мана, теоретичну не кваліфікованість і прак-
тичну бездарність…” [34, с.64].  

Закиди Петлюрі щодо відсутності війсь-
кового фаху дещо втрачають свою перекон-
ливість у процесі аналізу його праць на війсь-
кову тематику, які відрізняються глибоким 
аналітичним змістом і масштабно-стратегіч-
ним мисленням. У них порушено цілу низку 
концептуальних питань національного війсь-
кового будівництва. По суті, викладено війсь-
кову доктрину, піддано всебічному аналізу 
набутий історичний досвід. Досить назвати 
статтю “Чергові проблеми військового будів-
ництва в українській військовій літературі”. У 
ній висвітлюються складні теоретичні про-
блеми, які, здавалося б, під силу лише високо-
освіченим військовим теоретикам професіо-
налам, а саме: про роль армії в державі, про 
взаємовідносини держави і війська, про взає-
мозв’язок військових і політичних чинників, 
про значення оборони шляхів, про організа-
цію певних галузей промисловості для при-
стосування їх до військових потреб, про під-
готовку нації до оборони своєї Батьківщини та 
про роль у цій справі вільного українського 
слова і військової літератури зокрема. У статті 
він з’ясовує питому вагу військового чинника 
в будівництві держави взагалі і української 
зокрема. Квінтесенція його теорії звучить на-

ступним чином: “Нація повинна зрозуміти ва-
гу ідеї оборони Батьківщини, бо від того, чи 
іншого усвідомлення її залежить життя або 
смерть державного існування нації” [27, с.18]. 

Як політик і державний діяч, С. Петлюра 
значну увагу приділяв розробці стратегічних 
питань з огляду на геополітичну ситуацію в 
Україні. Позаяк, перманентним ворогом укра-
їнської державності Головний отаман, небез-
підставно, вважав Росію, він акцентував увагу 
на тому, що “розважлива оцінка географічно-
го положення України і стратегічної оборони 
кордонів її, висуває перед українською полі-
тикою завдання шукати опертя на системі по-
літичних зв’язків з тими державами, що ма-
тимуть певні інтереси на Чорному морі, або в 
його басейні” [27, с.281]. Відтак, він не ви-
ключав можливості укладення військово-полі-
тичної коаліції держав балтійсько-чорномор-
ського регіону. За стратегічними міркування-
ми Петлюри, це могли бути Україна, Польща, 
Латвія, Литва Грузія, Азербайджан [35, с.24–
25]. Як свідчило розгортання політичних по-
дій, пов’язаних із визвольними змаганнями 
українського та сусідніх народів, певні кроки 
у цьому напрямку робилися. Наприклад, 15 
січня 1921 р. представники дипломатичних 
місій УНР, Фінляндії, Естонії, Литви та 
Польщі підписали військову конвенцію, за-
клавши підвалини майбутнього військово-
політичного союзу проти більшовицької Росії 
[36, с.300].  

Згідно з міркуваннями С. Петлюри, стра-
тегія повинна бути тісно пов’язаною з усією 
державною політикою, котра, у свою чергу, 
мусить бути продуманою, вмотивованою, по-
слідовною і сталою. “Мистецтво стратегії, – 
писав він – має діло з кров’ю людською, йде 
через трупи і руїну матеріальних цінностей. 
Струн і можливостей її не можна натягувати 
без кінця і краю, як не можна їх постійно ста-
вити на новий лад” [27, с.282].  

Наслідком зазначеної стратегічної позиції 
Головного отамана, стало формування насту-
пального вектору її військової доктрини. Взя-
вши до уваги ключову мету збройної бороть-
би Армії УНР – здобуття незалежності Украї-
ни, можна зроби висновок, що Петлюра біль-
ше схилявся до цієї військової стратегії. Пере-
бування в облозі чотирьох фронтів – більшо-
вицького, польського, білогвардійського та 
антантівського, зробило її єдино можливою. 
За словами керівника Директорії, підпорядку-
ванню наступальній тактиці повинна підляга-
ти “кожна проблема української політики”. З 
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цією метою країна зобов’язана піклуватися 
про будівництво доріг, залізничних сполу-
чень, магістральних комунікацій, а також 
тимчасово мілітаризувати промисловість кра-
їни” [27, с.282]. За задумом Петлюри реаліза-
ція військової доктрини УНР мала здійснюва-
тися в два етапи: звільнення території УНР від 
чужоземних загарбників та подальша розбу-
дова державної військово-політичної стратегії. 
Цей аргумент так само виступає на боці на-
ступальності військових планів Головного 
отамана.  

Політико-економічним стрижнем україн-
ської державності, на основі якого С. Петлюра 
вибудовував військову доктрину, він, оправ-
дано вважав східну Україну, де було зосере-
джено головний промисловий потенціал краї-
ни. Зміцнення народного господарства УНР, 
на думку Петлюри, є визначальним фундаме-
нтом утвердження як армії, так і державного 
потенціалу республіки. Торкаючись цієї про-
блеми він говорив: “Стане дійсною українська 
держава над Чорним морем і на обох берегах 
Дніпра, тоді питанням тільки часу буде реалі-
зація ідеалу соборності земель українських і 
об’єднання їх біля державного першоджере-
ла” [26, с.312].  

Позаяк, боротьбу за звільнення від біль-
шовиків у 1920 р. розпочинає малочисельна, 
проте регулярна армія, Петлюра намагався 
уникати організації великих фронтів і прове-
дення масштабних битв. У такому випадку ді-
яльність армійських з’єднань і поповнення їх 
свіжими силами, за задумом командувача, по-
винна відбуватися в межах невеликих респуб-
ліканських повстанських загонів, які б діяли 
під керівництвом командування Армії УНР. З 
цією метою, 27 вересні 1920 р., С. Петлюра 
затвердив положення “Про організацію повс-

тання на Правобережній Україні”. Згідно ньо-
го згадана територія розділялася на округи, в 
межах яких діяли окремі частини республі-
канських військ, на чолі з військовими коман-
дирами Армії УНР [26, с.259–260].  

Таким чином, ключове підґрунтя військо-
вої доктрини Української Народної Республі-
ки створив найвідоміший її керівник – 
С. Петлюра. Йому належала концепція як вій-
ськово-адміністративної структури збройних 
сил молодої республіки, так і напрацювання 
та реалізація їх стратегічних і тактичних під-
валин. Його зусиллями розпочалася трансфо-
рмація українських частин царської армії у 
збройні сили незалежної української респуб-
ліки. Він утворив перші регулярні збройні за-
гони УНР, що стало прикладом для форму-
вання боєздатного республіканського війська. 
Будучи очільником військових інституцій 
УНР на всіх етапах визвольних змагань, 
С. Петлюра здолав хибне переконання щодо 
недоцільності утримання регулярних військ, 
доклав багато зусиль для перетворення розрі-
знених повстанських загонів у керовані єди-
ним центром, діючі на постійній основі, 
збройні частини республіканців. Його перу 
належала та з його ініціативи розроблена 
практика і теорія організації збройних сил 
УНР, як єдиного захисника інтересів україн-
ської державності.  

Зазначена військово-політична концепція 
С. Петлюри, програма та ідеологія відповіда-
ли потребам державотворчої парадигми укра-
їнства. В узгодженості політики та воєнної 
стратегії, всебічної підготовки армії та насе-
лення до військової служби Головний отаман 
вбачав запоруку успіху у боротьбі за утвер-
дження незалежної соборної Української дер-
жави.  
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Коркішко А.С., старший науковий співробітник науко-
во-дослідної лабораторії кафедри оперативного мисте-
цтва НУО України імені Івана Черняховського, генерал-
лейтенант у відставці (м. Київ) 

 
 

ДЕЯКИЙ АНАЛІЗ ОПЕРАТИВНОГО РОЗГОРТАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)  
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.). 

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. 

(Закінчення, початок у попередньому номері) 
 

Відхід військ у початковому періоді війни 
супроводжувався, як правило, вирішенням за-
вдань по недопущенню їх оточення. З цією 
метою позитивним було розгортання фланго-
вих дивізій проти угруповань противника, що 
їх обходили. В інтересах протидії оточенню 
завдавалися і контрудари. Досвід показав, що 
заходи, які вживалися, запобігали оточенню 
радянських військ силами піхотних дивізій 
противника. Однак його рухомі угруповання 
стримувати не вдавалося. Це в ряді випадків 
не дозволило уникнути оточення і вимагало 
вирішувати завдання відведення військ не в 
армійському, а у фронтовому масштабі. 

Війська Північно-Західного і Західного 
фронтів почали відхід 25, а Південно-Захід-
ного і Західного – 30 червня. Відведення військ 
у деяких випадках забезпечувалося підсилен-
ням фронтів резервами Ставки Головного 
Командування (далі – ГК). Так, при відході 
військ Північно-Західного фронту на рубіж 
р. Західна Двіна із резерву Ставки ГК був ви-
сунутий 21-й механізований корпус, який, на 
жаль, не зумів випередити противника у за-
йнятті оборони на водній перешкоді і стрима-
ти натиск його рухомих угруповань. Одноча-
сно з цим фронт готував до оборони рубіж по 
р. Великій з підготовленими на ньому укріп-

леними районами. На цей рубіж із резерву 
Ставки ГК і Північного фронту були перегру-
повані 41-й стрілецький корпус, 235-а стріле-
цька дивізія та 1-й механізований корпус. 

Відхід військ Південно-Західного фронту 
містив у собі елементи маневреної, стримую-
чої оборони, що значно обумовило його більш 
успішні дії. Це виявилося в поетапному за-
йнятті стрілецькими військами ряду рубежів з 
метою затримки наступу угруповань против-
ника і завдання по ньому контрудару в районі 
Луцьк – Дубно – Броди. При цьому врахову-
валося, що успіх оборони на рубежі старого 
державного кордону, куди відводились осно-
вні сили фронту, переважно залежав від бойо-
вої готовності укріплених районів, що були 
там. Тому з 28 червня по 5 липня із стратегіч-
них резервів до укріплених районів першої лі-
нії було направлено до 40% особового складу 
й озброєння, а другої лінії – до 80% штату во-
єнного часу. З метою організації оборони на 
новому рубежі командувач військами фронту 
спробував висунути туди зі свого резерву 159-
у стрілецьку дивізію. 

Намагання до ведення маневрених дій при 
відході відмічалося і в Південному фронті. 
Так, 5 липня командувач військами фронту 
генерал І.В. Тюленєв доповідав у Ставку ГК, 
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що фронт має можливість вести бойові дії 
«методом рухомої оборони, опираючись на 
укріплені райони на Дністрі» [5, арк.15]. 

6 липня війська отримали розпорядження і 
відразу ж приступили до їх виконання. Однак 
Ставка ГК не затвердила прийнятого рішення, 
визнавши його пасивним і таким, що не від-
повідає обстановці, що склалася. Директивою 
від 6 липня фронту наказувалося завдати 
контрудар і готуватися до переходу в контр-
наступ [6]. Слід зазначити, що не маючи змо-
ги завдати могутній контрудар, фронт змуше-
ний був все ж таки відходити, але вже у знач-
но складніших умовах. 

Найменш організовано відходили війська 
Західного фронту. Внаслідок чого до 29 черв-
ня його головні сили були розсічені й опини-
лися в оточені. З’єднання, що були в оточенні, 
продовжували опір до 8 липня. Основними 
причинами невдалого відходу військ Західно-
го фронту були: значна перевага противника 
на напрямках його ударів, слабка вогнева під-
тримка оборонних дій, незадовільна розвідка, 
слабке зенітне та винищувальне прикриття 
військ від ударів з повітря, втрата управління 
в оперативній ланці. 

Досвід показує, що через запізнення з 
прийняттям рішення, війська часто не встига-
ли організовано займати нові рубежі. Рухомі 
угруповання противника випереджали їх, по-
збавляючи шляхів відходу, випереджали у ви-
ході на рубежі оборони, а безперервні удари 
його авіації, при слабкій протиповітряній обо-
роні (далі – ППО) дезорганізовували дії 
військ, що відходили. Не маючи «ліктьового» 
зв’язку з сусідами, деякі з них залишали пози-
ції, навіть тоді, коли наступаючий противник 
мав рівні або навіть менші сили. Так, напри-
клад, було на початку липня з військами Пів-
денного фронту. Все це стало основною при-
чиною того, що фронти не змогли організову-
вати стійку оборону по рубежу укріплених 
районів на старому кордоні СРСР і утримати 
його. 

Однією з важливих проблем, яку вирішу-
вали командувачі і штаби в ході ведення обо-
рони, була організація управління військами. 
Особливу складність у даному випадку мало 
те, що з початку війни було відсутнє стійке 
управління, насамперед на оперативно-стра-
тегічному рівні. Ситуацію, що склалася на 
22 червня Г.К. Жуков характеризував так: «До 
6 годин 30 хвилин Сталін не давав дозволу на 
відповідні дії і на відкриття вогню, а німецькі 
війська тим часом вступили на нашу терито-

рію, ввели в дію танкові війська і почали рі-
шуче розвивати удари своїх угруповань… 
Крім прорахунків в оцінці обстановки, непід-
готовленості органів управління та військ до 
ведення війни, з перших хвилин виникнення 
війни у Верховному керівництві державою, в 
особі Сталіна, проявилась повна розгубленість 
в управлінні обороною держави, використав-
ши яку, противник надійно захопив стратегіч-
ну ініціативу у свої руки і диктував свою во-
лю на всіх стратегічних напрямках» [1, с.265–
266]. 

Негативно на управлінні військами в опе-
ративно-тактичній ланці позначилась слабка 
матеріально-технічна база військового зв’яз-
ку, невміння з боку окремих командирів і 
штабів ефективно використовувати табельні 
засоби зв’язку, що збереглися. При діях армій 
у широких смугах та при швидкій зміні об-
становки наявність засобів зв’язку очікувано-
го ефекту не давали. Багато радіостанцій було 
виведено з ладу, а ті, які збереглися – застосо-
вувалися неефективно тому, що командири і 
офіцери штабів боялися виявлення їх против-
ником і пеленгації. Спроби управляти за до-
помогою рухомих засобів, часто були невда-
лими. 

Характерним недоліком у діяльності бага-
тьох командувачів та штабів була зневага до 
заходів прихованого управління військами. 
Противник добре організував радіорозвідку і 
знав наміри радянського командування. У 
штабах розроблялись обсягові і занадто дета-
лізовані бойові документи. Бажання повністю 
передати їх по технічним засобам зв’язку при-
зводило до перевантаження каналів і ліній 
зв’язку. В умовах частої втрати зв’язку прак-
тикувалася передача розпоряджень «через го-
лову», що призводило до отримання штабами 
суперечливих наказів, викликало недовіру до 
них, забирало багато часу на різного роду 
уточнення та розслідування. Зазначені недолі-
ки в управлінні військами значно обумовлю-
валися і тим, що частинами, з’єднаннями та 
об’єднаннями на початку війни командували 
переважно малодосвідчені офіцери зі стажем 
у займаних посадах від декількох місяців до 
року. 

Незадовільне управління військами не мо-
гло не позначитися на їх взаємодії та всебіч-
ному забезпеченні. Дезорганізацію в діях, що 
була викликана раптовим нападом, усунути 
практично не вдалося. Кожен командувач час-
тіше за все мав уяву тільки про те, що діється 
безпосередньо у його смузі оборони. Інфор-
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мації та зв’язку з сусідами і підлеглими у пе-
рші години війни не надходило. Розвідувальні 
зведення у цей період характеризувалися не-
точністю і протиріччями. За різних змін об-
становки, вони швидко втрачали своє значен-
ня. Мала місце і дезінформація. За даними 
авіації, наприклад, у тилу 5-ї армії висувалося 
сильне угруповання противника, що змушу-
вало командувача тримати на другорядному 
напрямку найбільш укомплектовану 41-у тан-
кову дивізію, а насправді, на правому фланзі 
армії противника не було. У зв’язку з оманли-
вою інформацією, що надходила від авіації 6-ї 
армії, 32-а танкова дивізія 4-го механізованого 
корпусу мала завдання знищити танкові угру-
повання противника. В ході реалізації основа-
ного на цьому хибного рішення, дивізія втра-
тила майже всі свої танки, але противника не 
зустріла [6]. Не маючи даних про противника, 
командуючі військами фронтів і армій нама-
галися рівномірно розподіляти сили, що не 
дозволяло їм створювати жорстку оборону і 
виділяти необхідні резерви. 

Не дивлячись на те, що армії мали по 3–5 
комплектів боєприпасів, по 2–3 заправки па-
лива, з перших днів війни війська відчули гос-
тру нестачу у матеріальних засобах. У зв’язку 
з близьким розташуванням складів і баз біля 
кордону, вони швидко були знищені або захо-
плені противником. Важкі умови не дозволи-
ли розгорнути повною мірою армійський і 
фронтовий тил. Частіше всього не було ні лю-
дей, ні транспорту, ні чіткого розуміння того, 
як це здійснити. Положення ще більше ускла-
днювалося відсутністю засобів підвозу мате-
ріальних засобів. Так, 23 червня командувач 
3-ї армії Західного фронту доповідав: «Воює-
мо без транспорту, палива і при нестачі озбро-
єння» [8, арк.1, 5, 9–12, 21–25]. 

Таким чином, основним змістом початко-
вого періоду Великої Вітчизняної війни, з 
22 червня до середини липня 1941 року, ви-
явилося ведення оборонних і стримуючих ма-
неврених дій на фронті. Саме під їх впливом 
були прийнятті всі важливі рішення у воєнній, 
політичній, економічній і дипломатичній сфе-
рах життя держави. 

За характером бойових дій і особливостя-
ми завдань, початковий період війни умовно 
можна поділити на два етапи: перший – з 22 
по 30 червня, другий – з 30 червня і до сере-
дини липня 1941 року [7, арк.566]. Перший 
етап був пов’язаний зі спробою радянських 
Збройних Сил, згідно з «Планом оборони дер-
жавного кордону», завдати по противнику, що 

вторгся, відповідний удар, перехопити страте-
гічну ініціативу і вибити його з території 
СРСР. 

Основним змістом цього етапу були обо-
ронні дії військ прикриття по відбиттю пер-
шого удару противника, які велися на фронті 
шириною до 2 тис. км і на глибину до 300 км. 
Ведення жорсткої оборони пов’язувалося з 
відходом на нові рубежі, бойовими діями в 
оточенні і завдаванням контрударів по угру-
пованням противника, що наступав. Найзапе-
клішого характеру набули бойові дії в райо-
нах: на північно-західному напрямку – Шау-
ляй, Каунас, Даугавпілс: на західному – Грод-
но, Брест, Мінськ; на південно-західному – 
Луцьк, Львів, Рівне. Однак, не дивлячись на 
всі зусилля радянських військ, змінити хід бо-
йових дій не вдалося. Ударні угруповання на 
кінець червня вклинилися на територію СРСР 
до 300 км і продовжували подальше просу-
вання. 

В обстановці, що склалася на кінець черв-
ня Ставка ГК зрозуміла, що розроблений до 
війни план ведення бойових дій, який вона 
намагалася реалізувати у перші дні війни, не 
відповідав реальним умовам розгорнутої 
збройної боротьби. Війська прикриття внаслі-
док понесених ними значних втрат, особливо 
у танках і авіації, та наявності у противника 
загальної чисельної переваги у силах та засо-
бах – своєї ролі не виконали. За таких умов 
Верховне Головнокомандування було змуше-
не корінним чином змінити план ведення во-
єнних дій і в кінці червня прийняти рішення 
на перехід, на всьому радянсько-німецькому 
фронті, до стратегічної оборони [2, с.44–47; 4, 
с.272–273]. 

Перед військами прикриття та арміями 2-
го стратегічного ешелону, що висувалися з 
глибини, було поставлене завдання: веденням 
впертої і активної оборони зірвати наступаль-
ні можливості противника, зупинити його, ви-
грати час для нарощування співвідношення 
сил, створити умови для переходу у контрна-
ступ. Воєнні дії радянських Збройних Сил, 
пов’язані з виконанням цього завдання, скла-
ли другий етап початкового періоду війни. 
Основним змістом цього етапу було прове-
дення радянськими військами трьох одночас-
них стратегічних оборонних операцій на пів-
нічно-західному, західному і південно-захід-
ному напрямках. 

На північно-західному напрямку операція 
Північно-Західного фронту з 27 червня до 
15 липня була пов’язана з веденням впертої 
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оборони на рубежі р. Західна Двіна. Наступ-
ним відведенням військ і організацією оборо-
ни на дальніх підступах до Ленінграду – по 
рубежу Нарва – Луга – Сольци – Холм – Опо-
чка. 

На західному напрямку операція Західно-
го фронту, який опинився у найважчих умо-
вах, була проведена з 28 червня по 10 липня. 
Вона включала вперту оборону по лінії Поло-
цького, Мінського і Слуцького укріплених 
районів, запеклі бої в оточенні західніше Мін-
ська та вихід з нього з’єднань 3-ї та 10-ї армій, 
а також активні оборонні битви з завдаванням 
сильних контрударів у межиріччі Березини та 
Дніпра, в результаті яких наступ головних сил 
групи армій «Центр» на смоленському напря-
мку був затриманий. До 10 липня війська 
фронту вели оборонні дії на рубежі Полоцьк – 
Вітебськ – Могильов – Речиця. 

На південно-західному напрямку Півден-
но-Західний і Південний фронти у період з 
10 червня по 15 липня, в операції проти групи 
армій «Південь» вели стримуючі бої з силами 
противника, що мав перевагу, зуміли повер-
нути наступаючих на лінію укріплених райо-
нів по старому державному кордону і органі-
зувати запеклу оборону на підходах до Києва і 
Дніпра по рубежу Мозир – Коростень, захід-
ніше Києва – Біла Церква – Жмеринка – Мо-
гилів-Подільський – Кишинів [2, с.39, 41–42]. 
Таким чином, у середині липня закінчилися 
перші стратегічні оборонні операції, а разом з 
ними і початковий період війни. 

Висновки: аналізуючи підсумки початко-
вого періоду війни можна дійти висновку, що 
стратегічне завдання – затримати противника 
у прикордонній смузі і забезпечити стратегіч-
не розгортання Збройних Сил СРСР – діючі 
фронти і армії у початковий період війни не 
виконали. Противник, наступаючи з середнім 
темпом 25–30 км на добу, за три тижні просу-
нувся на 500–600 км і оволодів важливими 
економічними і стратегічними районами краї-
ни. За цей час радянські війська зазнали вели-
ких втрат: 28 дивізій були оточені, майже 70 
дивізій втратили понад 50% особового складу 
і потребували негайного поповнення. Особли-
во у важкому стані опинилася авіація, яка 
втратила біля 3500 літаків. Слід зазначити, що 
і противнику було завдано суттєвих втрат, у 
результаті яких йому у смугах оборони Півні-
чно-Західного і Південно-Західного фронтів 
не вдалося досягнути передбачених планами 
стратегічних цілей. Визнаючи це, німецький 
генерал К. Тіппельскірх писав: «Німецька ар-

мія не змогла до 10 червня завдати військам 
противника могутній удар у смугах дій груп 
армій «Південь» та «Північ», а тільки відки-
нула їх назад» [3, с.75]. 

В основі невдачі та поразки радянських 
військ на початку війни були насамперед зна-
чні недоліки у підготовці до відбиття фашист-
ської агресії. Внаслідок цього, бойові дії з ра-
дянського боку не набули чітко виражених 
форм оборонних операцій. Між тим, в інтере-
сах більш чіткого сприймання і предметного 
аналізу їх, доцільно розділити на ряд відносно 
самостійних етапів: проведення заходів по на-
рощуванню бойової та мобілізаційної готов-
ності військ; оперативного розгортання військ; 
оборонних дій з’єднань 1-го ешелону армій 
прикриття державного кордону, завдання ар-
мійських і фронтових контрударів, відхід 
військ та організація оборони на нових рубе-
жах; досвід управління військами, взаємодії та 
забезпечення. 

При цьому побудова оборони фронтів ха-
рактеризувалася відносно рівномірним розпо-
ділом сил і засобів у всій смузі оборони, що 
призвело до низьких оперативних щільностей 
на найважливіших напрямках зосередження 
зусиль (10–20 км на дивізію). Інженерне обла-
днання смуг оборони обмежувалося лише 
межами першої (головної) смуги і частково 
районами розміщення резервів, де облашто-
вувалися стрілецькі осередки, окремі окопи і 
позиції для вогневих засобів. 

Оборона в ході бойових дій, що розпоча-
лися, готувалася насамперед як протитанкова. 
Але й у протитанковому відношенні вона була 
слабкою, що пояснювалося у першу чергу не-
достатньою кількістю протитанкових засобів 
у фронтах і арміях, відсутністю необхідного 
досвіду у їх обладнанні та застосуванні. Про-
титанкова оборона створювалася зазвичай у 
межах головної смуги оборони, при цьому 
протитанкові засоби розподілялися рівномір-
но у широких смугах без врахування характе-
ру дій противника, який намагався прорвати 
оборону ударами значних угруповань на зву-
жених ділянках. Щільності артилерії при такій 
організації протитанкової оборони були низь-
кими і, як правило, не перевищували двох-
трьох гармат на 1 км фронту. Недостатньо ви-
користовувались для боротьби з танками 
польова і зенітна артилерія, авіація та інжене-
рні загородження. Вкрай негативно на дії 
військ вплинула недостатня протиповітряна 
оборона угруповань військ, які вона прикри-
вала.  
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Наступ німецьких військ характеризувався 
завдаванням розсікаючих ударів на значну 
глибину, намаганням оточити угруповання 
радянських військ і знищити їх по частинах у 
оперативній глибині. Опорні пункти і гарнізо-
ни військ прикриття, як правило, обходили. 
На кінець першого дня війни, на напрямах го-
ловних ударів противник подолав тактичну 
зону, а на окремих ділянках – оборону армій 
прикриття, просунувшись на глибину до 30–
60 км. У наступні дні бойові дії на радянсько-
німецькому фронті були не менш трагічними. 

Противник, маючи значну перевагу у си-
лах і засобах, особливо у танках та авіації, по-
рівняно швидко долав опір радянських військ 
у головній смузі оборони і, нарощуючи сили 
удару введенням других ешелонів та висад-
кою повітряних десантів, розвивав наступ в 
оперативну глибину. Резерви армій, а інколи і 
фронтів, що вводились у битву, внаслідок їх 
малої чисельності і високих темпів просуван-
ня противника, суттєвого впливу на хід бойо-
вих дій не мали. З виходом рухомих з’єднань 
противника у оперативну глибину, оператив-
на стійкість оборони порушувалася і оборонна 
операція закінчувалася відходом, а інколи й 
оточенням значних угруповань радянських 
військ. Війська, що потрапляли в оточення 
здійснювали вперті бої з метою не допустити 
розсічення противником оточеного угрупо-
вання, прорвати кільце оточення та організо-
вано вийти з нього. 

В умовах раптового нападу Німеччини на 
Радянський Союз, динамічного розвитку во-
єнних дій і швидкого просування ударних 
угруповань противника у глибину держави 
проводити заходи щодо оперативного розгор-
тання військ західних фронтів було досить 
складно. 

Можливими причинами прорахунків по-
чаткового періоду Великої Вітчизняної війни 
були: максимальна обережність Й.В. Сталіна, 
що не дозволило прийняти своєчасного рі-
шення на завчасне стратегічне розгортання 
західних прикордонних військових округів, 
зайняти ними визначених смуг оборони та 
підготувати стратегічну оборону з метою від-
биття вторгнення агресора; негативну роль зі-
грала деяка обособленість розвідувального 
управління Наркомату оборони, начальник 
якого одночасно був і заступником наркома 
оборони і в більшості випадків виходив з до-
повіддю про розвідувальні дані безпосередньо 
на Й. Сталіна, оминаючи начальника Геншта-
бу Збройних Сил; не менш суттєвим було і те, 

що Й.В. Сталін, намагаючись відтермінувати 
початок війни, переоцінював можливості ди-
пломатії у вирішенні цього стратегічного за-
вдання [3, с.87]. 

Війська прикордонних округів були при-
ведені у повну бойову готовність з великим 
запізненням тому, що директива Наркома 
оборони, яка попереджала про можливий рап-
товий напад Німеччини протягом 22–23 черв-
ня була направлена тільки пізно ввечері 21 че-
рвня і в штаби округів надійшла із запізнен-
ням. Ряд з’єднань і частин прикриття взагалі 
до початку війни не отримали необхідних роз-
поряджень і тому не були своєчасно приведе-
ні у бойову готовність, не змогли у визначе-
ний термін зайняти передбачені планом рубе-
жі оборони і змушені були вступити у бій з 
ходу розрізнено по частинам. 

Військово-повітряні сили (далі – ВПС) за-
хідних прикордонних округів вступили у вій-
ну також у невигідних умовах. Авіація не була 
приведена у бойову готовність, значна її час-
тина базувалася на аеродромах поблизу дер-
жавного кордону, маскування аеродромів бу-
ло незадовільне, і в більшості своїй, вони мали 
слабку протиповітряну оборону. 

Разом з тим, слід зазначити, що окремі 
командувачі військових округів, одержуючи 
розвідувальні дані щодо підготовки против-
ником агресії, виявили самостійну ініціативу – 
вжили заходів щодо підвищення рівня бойової 
готовності військ. Наприклад, в Одеському 
військовому окрузі, напередодні війни авіація 
була приведена у підвищену бойову готов-
ність, перебазована на польові оперативні ае-
родроми, розосереджена і замаскована. Штаб 
ВПС округу зайняв польовий командний 
пункт і організував зв’язок з пунктами управ-
ління авіаційних з’єднань. Проведені заходи 
дозволили організувати ефективне відбиття 
раптових нальотів німецької авіації. 

Досвід Великої Вітчизняної війни показав, 
що своєчасність стратегічного розгортання 
збройних сил є одним з найважливіших чин-
ників, що забезпечує не тільки організований 
вступ у війну, але й подальший хід воєнних 
дій. При цьому мобілізація, зосередження 
військ, їх оперативне розгортання і ведення 
перших оборонних операцій складають єди-
ний, нерозривний процес. 

Одна із найважливіших вимог, що витікає 
з досвіду минулої війни, полягає в тому, щоб 
всі заходи по стратегічному розгортанню 
Збройних Сил були сплановані завчасно, а 
з’єднання і об’єднання прикордонних війсь-
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кових округів розташовувалися в угрупован-
нях, які забезпечували б успішне вирішення 
будь-яких завдань, які можуть бути поставле-
ні перед ними з початком війни. Необхідно 
прагнути до того, щоб дислокація військ (сил) 
ще в мирний час забезпечувала висування го-
ловних сил у короткі терміни до тих операти-
вних районів, де виникає потреба у створені 
необхідного угруповання військ (сил) для ви-
рішення завдань як оборонного, так і контрна-
ступального характеру. 

Суттєве значення в ході оперативного роз-
гортання західних фронтів мали стратегічні 
резерви. Введення їх у битву на загрозливих 
напрямках дозволило ліквідувати широкі роз-
риви в оперативній побудові, які виникали пі-
сля глибокого вклинення ударних угруповань 
противника в оборону. Резерви складали ос-
нову угруповань, що завдавали сильних 
контрударів по противнику, який прорвався в 
оперативну глибину. Введення стратегічних 
резервів дозволило на завершальному етапі 
оборонної кампанії 1941 р. провести контрна-
ступ під Тихвіном і Ростовом. 

Успішне завершення стратегічного розго-
ртання вимагає ретельного врахування конк-
ретної оперативно-стратегічної обстановки, 
успіху та труднощів, які можуть виникнути 
при його проведенні, а також визначення реа-
льного часу необхідного на відмобілізування 
та приведення військ у бойову готовність, їх 
зосередження та оперативне розгортання. 

Однією із найважливіших умов при вису-
ванні та оперативному розгортанні військ 
(сил) є швидкість їх пересування з викорис-
танням усіх видів транспорту, збереження 
боєздатності і постійної готовності до ведення 
бойових дій. 

Відхід радянських військ у початковий 
період війни 1941 р. обумовлювався не тільки 
перевагою противника у силах і засобах, але й 
рядом інших причин, пов’язаних суттєвими 
недоліками в організації оборони. Позиції го-
ловної смуги оборони були слабо обладнані 
окопами, бліндажами і ходами сполучень. 
Протитанкові райони не оборонялися війсь-
ками, і танки противника легко їх долали. Фо-
ртифікаційні споруди створювались без вра-
хування можливостей використання вогневих 
засобів та тактичної взаємодії родів військ. 
Слабо здійснювалося маскування розміщення 
військ, вогневих позицій артилерії та міноме-
тів. При веденні оборонних битв не було тіс-
ної взаємодії між піхотою, танками, артилері-
єю та авіацією. 

*** 
Ми маємо можливість проаналізувати 

прорахунки радянської влади у подіях почат-
кового періоду війни 1941–1945 років та порі-
вняти їх з прорахунками української влади за 
часи незалежності України. Радянська та 
українська влада мали однаковий період ста-
новлення та розвитку (23 роки) до трагічних 
потрясінь – війни.  

Трагедія народів Радянського Союзу у пе-
рші місяці війни була не стільки у несподіва-
ному нападі фашистської Німеччини, скільки 
у прорахунках вищого керівництва держави 
та Політбюро ЦК ВКП(б), особисто 
Й. Сталіна щодо визначення дати ймовірного 
нападу. Сталін знав про наміри Гітлера щодо 
нападу на СРСР, знав про сили вермахту та 
можливі плани їх застосування. Але він не ві-
рив власній розвідці, яка чітко визначила пла-
ни вторгнення, переоцінив можливості дип-
ломатії у стосунках з Німеччиною і був у по-
лоні власних ілюзій щодо можливого початку 
агресії з боку Гітлера. Сталін мріяв переграти 
Гітлера у дипломатичних стосунках та відтяг-
нути напад на 1–2 роки. За цей час планувало-
ся завершити технічне переоснащення Черво-
ної армії та підготувати її до відбиття ймовір-
ного вторгнення противника. Радянська влада, 
у післяреволюційний період, вистояла під час 
іноземної інтервенції та Громадянської війни, 
подолала розруху і голод, відродила економі-
ку та сільське господарство держави, налаго-
дила власне виробництво озброєння та техні-
ки, у тому числі авіації, танків, артилерії, ко-
раблів і підводних човнів. Радянська влада 
подолала безграмотність народів, зробила ве-
летенський прорив у підготовці кадрів вищої 
школи та відновила інфраструктуру країни, 
здобула перемогу на першому етапі електри-
фікації країни. Ці позитивні явища відбували-
ся при надзвичайному підйомі ініціативи тру-
дового народу, віри у чесність, справедливість 
і реальність поставлених завдань. 

Жорстока класова боротьба та репресії, 
влаштований голодомор українського народу 
стояли на заваді більш потужних досягнень 
Радянського Союзу. Червона армія та Флот 
зазнали нищівного кадрового удару. Були ре-
пресовані та розстріляні більшість командар-
мів, комкорів і комдивів. Брак досвідчених 
командирів проявив себе у перші ж дні війни. 

Демонстрація дружби, взаємовигідних то-
рговельних і воєнних відносин з фашистсь-
кою Німеччиною, підписання пакту «Ріббент-
ропа – Молотова» – не відвернули загроз і 
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А. Гітлер завдав удар по Радянському Союзу 
22 червня 1941р.  

Хотілося б повернути читача у минуле, 
розраховуючи на те, що він знає про трагізм 
сьогодення в Україні. Про прорахунки україн-
ської влади у стосунках з «братською» Росі-
єю. Вони є наслідком політичної та економіч-
ної деградації країни, жалюгідного стану 
Збройних сил України, МВС, СБУ, Прикор-
донної служби та зради інтересів держави у 
вищих ешелонах влади. Як наслідок – росій-
ська анексія українського Криму (2014 р.) та 
реальна війна Росії на території Донецької та 
Луганської областей України. 

Мати державу, і за 23 роки незалежності 
не створити відповідних умов до її захисту – 
ганьба! Ганьба всім політикам і політиканам, 
законотворцям і правникам! Ганьба всім, хто 
вибирав владу та був зраджений у надіях на 
кращу долю. Українська влада, за мирні роки 
незалежності (1991–2014 рр.), спромоглася 
зруйнувати економіку та сільське господарст-
во України, створила умови доступу крадіїв 
до державної власності, відкрила для них ба-
гатства надр і природних ресурсів. Минула 
влада України знищила власні Збройні Сили 
України, Службу безпеки України та Внутрі-
шні війська МВС України, розпродала озбро-
єння, матеріальні цінності та мобілізаційні ре-
зерви оборонного призначення. Влада уника-
ла об’єктивної оцінки загроз територіальній 
цілісності та незалежності України з боку 
«братської держави», і як результат – втрата 
територіальної цілісності, тисячі вбитих та 
поранених захисників Батьківщини та мирно-
го населення. Україна мала б втратити свою 
незалежність і суверенітет при політиці сил, 
які прийшли до влади у 2010 році. Президен-
том держави, Прем’єр-міністром, міністрами 

оборони та МВС, голови СБУ були поставлені 
агенти впливу чужої держави. Корупція у всіх 
гілках влади, хабарництво, насилля з боку си-
лових структур по відношенню до бізнесу і 
особистості, стали нормою життя. Силові 
структури втратили патріотично налаштова-
них керівників та офіцерів і здатність до ви-
конання завдань по Захисту територіальної 
цілісності держави. 

Збройні сили України не мають надійної 
системи управління військами і силами, загу-
блені мобілізаційні можливості військових 
комісаріатів та здатність країни до відмобілі-
зування резервів. З’єднання та військові час-
тини видів Збройних Сил України тривалий 
час із за постійного недофінансування трива-
лий період взагалі не проводили тактичних 
(тактико-спеціальних навчань, втратили свій 
професіоналізм генерали і офіцери. Тил та 
Озброєння армії не здатні забезпечити війська 
в бойових умовах, не створені відповідні запа-
си матеріальних засобів, не підготовлений 
транспорт та ремонтна база техніки та озбро-
єння. Тактична авіація та сили ППО, якими 
пишалась Україна, знекровлені та ослаблені 
термінами придатності до використання… 
Навіть екіпіровка військовослужбовця не від-
повідає потребам ведення сучасного бою. Чи 
не нагадує цей перелік недоліків катастрофіч-
ний стан військ у початковий період війни 
1941 року? Влада в Україні 2013 року була 
безнадійно хворою, впродовж багатьох років і 
рухнула під натиском народу. Майдан кінця 
2013 – початку 2014 років підняв свідомість 
народу і спонукав його на захист нашої дер-
жави від зовнішнього та внутрішнього ворога. 

Перемога буде за народом України, який 
заставить владу виправити помилки всіх років 
незалежності у справі захисту держави.  
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У статті розкриваються перспективи розвитку Сухопутних військ США щодо застосу-

вання бойових систем майбутнього. Аналізується три етапи розвитку ударних засобів ура-
ження у складі американських Сухопутних військ. 
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Після Другої світової війни на розвиток 
Сухопутних військ провідних країн світу зна-
чно вплинули локальні війни та збройні кон-
флікти, які велись та ведуться майже на всіх 
континентах. Аналіз цих подій засвідчив, що 
під час ведення бойових дій застосовувалися 
різні сили та засоби – від окремих невеликих 
військових формувань до значних угруповань 
оперативного масштабу. 

За досвідом збройних конфліктів і війн 
останніх десятиріч у сукупності з безперерв-
ним розвитком озброєння та техніки у бага-
тьох країнах світу стало актуальним питання 
реформування Сухопутних військ [1; 3; 5–6]. 

Таким чином, на прикладі збройних сил 
Сполучених Штатів Америки (далі – США), 
які нині є найпотужнішими серед збройних 
сил провідних країн світу, пропонуємо роз-
глянути тенденції реалізації і напрямки розви-
тку їх Сухопутних військ.  

На даний час триває широкомасштабна 
робота з реформування Сухопутних військ 
США, метою якої є підвищення можливостей 
швидкого стратегічного розгортання в будь-
якому регіоні світу. В основу концепції по-
кладено сукупність майбутніх бойових мож-
ливостей як окремих формувань, так і Сухо-
путних військ в цілому. За оцінками амери-
канських експертів, програма “Бойові систе-
ми майбутнього” (далі – БСМ), є наймасшта-
бнішою модернізацією збройних сил США з 
часів Другої світової війни. 

Трансформація Сухопутних військ здійс-
нюється паралельно за трьома напрямами, що 
у кінцевому результаті мають привести до 
створення так званих цільових сил, які мати-
муть стратегічну мобільність та високу бойо-

ву ефективність. Головним ударним засобом 
цих сил буде перспективна бронетанкова тех-
ніка.  

Перший напрям – це модернізація озбро-
єння Сухопутних військ із залученням сучас-
них новітніх технологій авіоніки сучасних лі-
таків. 

Другий – пов’язаний зі створенням і роз-
гортанням проміжних або перехідних військ. 
Основу парку броньованих машин у зазначе-
них силах становлять колісні броньовані ма-
шини, призначені для укомплектування бри-
гадних бойових груп.  

Третій – є основним при трансформації 
сучасних Сухопутних військ у війська майбу-
тнього. Це формування – сил швидкого розго-
ртання нового покоління [4].  

Як основу реалізації плану трансформації 
Сухопутних військ Міністерство оборони 
США обрало програму “Бойові системи май-
бутнього”, яка являє революційний підхід до 
концепції виробництва наземних бойових си-
стем нового покоління. 

Автори статі поставили за мету розгляну-
ти створення бойових систем майбутнього, 
через загальну характеристику програми “Бо-
йові системи майбутнього” США. 

Під поняттям “Бойові системи майбут-
нього” розуміють індивідуально функціоную-
чу бойову машину, або наземно-повітряний 
комплекс систем зброї Сухопутних військ. Це 
комплекс систем техніки та озброєння, що 
включає екіпажні та безпілотні системи. 

Концепція створення бойових систем 
майбутнього ґрунтується на оборонній докт-
рині (стратегії) США (далі – Доктрині). У До-
ктрині передбачено чотири основних цілі: 
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захист території країни від безпосеред-
нього нападу, який здійснюватиметься з попе-
редженням і на безпечній відстані; 

забезпечення стратегічного доступу до 
основних регіонів, ліній комунікацій і світо-
вих ресурсів для гарантування безпеки, про-
цвітання та свободи американського народу; 

створення сприятливих умов для функці-
онування системи міжнародної колективної 
безпеки, захист свободи та демократії в усьо-
му світі; 

підтримка союзників і партнерів для збе-
реження миру та спільної відповіді на майбу-
тні виклики. 

З метою забезпечення виконання вищеза-
значених завдань Сухопутним військам США 
необхідно у взаємодії з Сухопутними війсь-
ками союзників у складі об’єднаних сил домі-
нувати на полі бою в будь-якій операції проти 
будь-якого рівня загрози та в будь-якій обста-
новці.  

Для виконання зазначених завдань розпо-
чалася трансформація Сухопутних військ. Зо-
крема важкі (бронетанкові та механізовані) і 
легкі (піхотні та повітрянодесантні) з’єднання 
реорганізовуються за модульним принципом, 
створюються середні сили (оснащені насам-
перед сімейством нових бойових машин і ор-
ганізовані в однойменні бойові бригадні гру-
пи). Період трансформації, який повинен тор-
кнутися всіх наземних сил (регулярні Сухопу-
тні війська, Національна гвардія і резерви), 
передбачається закінчити у 2031 р. 

У результаті трансформації Сухопутних 
військ планується створити “формування без-
посередньої дії”, які будуть оснащені “Бойо-
вими системами майбутнього” та існуючими 
модернізованими системами, що відповідати-
муть вимогам ведення бойових дій у майбут-
ньому. За поглядами військового керівництва 
США, створення зазначених сил переслідує 
цілі забезпечення тактичної мобільності, вог-
невої потужності та живучості важких сил у 
комбінації зі стратегічною та оперативною 
мобільністю, здатністю діяти на закритій міс-
цевості та у спішених бойових порядках лег-
ких сил, а також підвищення бойових якостей 
командирів і солдатів.  

Технічні вимоги, які висуваються до фор-
мувань безпосередньої дії, включають такі 
основні напрямки: керованість; мобільність; 
живучість; вогнева потужність та автоном-
ність. 

Розглянемо більш детально ці напрямки. 
Висока керованість, що забезпечується 

мережею управління та зв’язку, повинна до-
зволити: 

отримати виключні можливості з розвідки 
та спостереження цілей; 

забезпечити колегіальність у прийнятті 
рішень, а також мати єдину інтегровану кар-
тину поля бою; 

діяти разом з формуваннями інших видів 
національних Збройних сил і Сухопутних 
військ союзників; 

мати більш високу живучість і можливос-
ті використання вогневої потужності, насам-
перед у дистанційному сучасному варіанті ве-
дення бою. 

Радикальне збільшення стратегічної та 
оперативної мобільності формувань реалізу-
ється за допомогою: 

більш активного залучення основних лі-
таків транспортної авіації, цьому сприятиме 
переоснащення Сухопутних військ на БСМ з 
транспортною вагою в межах 20 тонн і розмі-
рами, що дозволяють перевезення у вантаж-
них відсіках цих літаків; 

використання більш вантажопідйомних 
перспективних транспортних систем – авіа-
ційних (короткого зльоту та посадки, вертика-
льного зльоту та посадки) та швидкісних мор-
ських (стратегічних і оперативних) переве-
зень. 

Застосування нових транспортних систем 
має забезпечити перевезення військ і техніки 
до зони бойових дій без використання злітно-
посадкових смуг. 

Командуванням Сухопутних військ США 
висувається вимога щодо можливості повіт-
ряного перекидання формувань безпосеред-
ньої дії бригадного рівня до будь-якої країни 
світу існуючим парком транспортних літаків 
за 4 доби, дивізійного угруповання – за 5 діб, а 
п’ять дивізій зазначеного типу – за 30 діб [4]. 

Пересування до поля бою та маневруван-
ня перед боєм зазначених формувань з “бойо-
вими системами майбутнього” може здійсню-
ватися по фронту до 300 км і в глибину до 
400 км, у той час як у діючої дивізії ці норма-
тиви становлять до 45 км і 150 км відповідно. 
Всі наземні машини “бойових систем майбут-
нього” повинні мати однаковий рівень такти-
чної мобільності [5, с.3–5]. 

Живучість повинна забезпечуватися за 
рахунок спеціальних методів, комплексу захи-
сних засобів і широкого застосування розвіду-
вальних і бойових роботів. Підвищенню жи-
вучості “бойових систем майбутнього” та їх 
екіпажів сприятимуть: 
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обізнаність командирів і кожного окремо-
го військовослужбовця щодо обстановки на 
полі бою та нова тактика дій; 

застосування удосконалених і нових засо-
бів захисту; 

наявність у складі з’єднання наземних 
машин евакуації особового складу та надання 
медичної допомоги, проведення евакуації та 
ремонту машин; 

організація ППО, ПРО із застосуванням 
нових мобільних ЗРК. 

Вогнева потужність повинна забезпечу-
ватися за рахунок: 

ефективних і високоточних вогневих за-
собів, що мають більшу готовність до від-
криття вогню та дальність ураження, ніж по-
дібні системи ймовірного противника; 

індивідуальної стрілецької зброї та зброї 
групової підтримки піхоти з дальністю ура-
ження неброньованих цілей противника до 1 і 
2 км відповідно; 

переносних і мобільних ПТРК з дальніс-
тю ураження до 2,5 км; 

озброєння бойових машин великокалібе-
рними кулеметами (гранатометами), гармата-
ми з дальністю ураження до 2 і до 4 км відпо-
відно; 

легких танків для ураження цілей на да-
льності прямого пострілу звичайними боє-
припасами та за її межами – високоточними 
боєприпасами з дальністю ураження до 12 км; 

ударних вертольотів, озброєних новими 
ПТРК з дальністю ураження до 16 км; 

мобільних систем ураження цілей із за-
критих вогневих позицій (мінометів і гармат, 
які використовують високоточні боєприпаси) 
з дальністю ураження до 15 і 40 км відповід-
но; 

мобільних ракетних систем ураження ці-
лей на великій дальності, що використовують 
високоточні ракети з дальністю ураження до 
80 км [6, с.4–5]. 

Крім того, вогнева потужність “бойових 
частин” може посилюватися за рахунок при-
даних або підтримуючих систем: 

мобільних комбінованих реактивних сис-
тем залпового вогню, оперативно-тактичних 
ракетних комплексів, які використовують ви-
сокоточні ракети з дальністю ураження від 60 
до 300 км; 

авіації, яка використовуючи дані розвідки 
“бойових частин” застосовує високоточні бо-
мби та ракети.  

Автономність повинна забезпечуватися 
можливістю “БСМ” вести самостійні дії про-

тягом трьох діб. 
У разі прийняття на озброєння “бойових 

систем майбутнього” американське керівниц-
тво планує здійснити подальше реформування 
організаційно-штатної структури Сухопутних 
військ, зосередивши основну увагу на ство-
ренні з’єднань і частин двох рівнів: 

формувань, відповідальних за проведення 
операцій у цілому, тобто підрозділів дивізій-
ної ланки; 

формувань безпосередньої дії – підрозді-
лів бригадної ланки. 

Під формуванням розуміють об’єднання 
та з’єднання (зі складу існуючих армійських 
корпусів і дивізій) Сухопутних військ, при-
значених для ведення всіх типів операцій на 
оперативно-тактичному та оперативному рів-
нях. На їх базі можуть бути створені загально-
військові повітряно-наземні оперативні сили, 
підрозділи та частини забезпечення і обслуго-
вування.  

Основою Сухопутних військ у перспекти-
ві будуть бригадні тактичні групи та рівні 
з’єднання (частини), що розглядаються як фо-
рмування безпосередньої дії тактичного рівня. 

Формування безпосередньої дії з “БСМ” 
бригадного рівня планується утворити на базі 
бронетанкових і піхотних бригад. Згідно з 
планами, з’єднання включатиме три механізо-
ваних батальйони, батальйон армійської авіа-
ції, артилерійський дивізіон і батальйон тило-
вого забезпечення, а також дві роти (штабну, 
військової розвідки та зв’язку). 

Формування нараховуватиме у повному 
складі близько 2500 військовослужбовців і 
319 броньованих машин з екіпажами, у тому 
числі: 54 легких танків, 78 БМП, 18 САУ, 24 
самохідних міномети, 27 БРМ, 79 КШМ, 10 
БРЕМ, 29 БММ, 104–122 наземних машини 
без екіпажів, що включатимуть: 45–63 маши-
ни-роботи (18–36 бойових, 27 розвідувальних) 
і 59 машин забезпечення. До складу з’єднання 
також увійдуть 88 БПЛА: 36 взводних, 36 ро-
тних, 12 батальйонних і 4 бригадних). 

Для збереження оперативної та стратегіч-
ної мобільності загальна кількість бойових 
машин з екіпажами майже не зміниться, але їх 
бойові можливості зростуть. Порівняно з іс-
нуючою типовою бригадою, формування без-
посередньої дії буде відрізнятися кількісно та 
якісно. 

Кількість 155-мм гаубиць збільшиться в 
1,5 рази, при цьому гаубиці, що буксируються 
будуть остаточно замінені самохідними. Крім 
того, до складу формування увійдуть тактичні 
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ракетні системи (приблизно, до батареї). Зага-
льна кількість артилерійських систем не змі-
ниться, а вогнева потужність підвищиться за 
рахунок більшої дальності та точності ура-
ження керованих боєприпасів. Самохідні 
ПТРК з екіпажами будуть замінені на бойові 
машини-роботи з ПТКР, яких стане в 2–4 рази 
більше, а нові ПТКР матимуть більшу даль-
ність ураження.  

Кількість БРМ зменшиться на 21 од. (у 1,8 
раза) і частина з них буде замінена на розвіду-
вальні машини-роботи (27 од.) і БПЛА (понад 
72 од.), які також виконуватимуть завдання з 
артилерійської та РХБ розвідки. Кількість 
машин управління та зв’язку збільшиться у 2 
рази, що обумовлено впровадженням новіт-
ньої системи зв’язку та управління “бригада – 
рота” та появою значної кількості телекерова-
них машин-роботів і БПЛА. 

Для підвищення рівня протитанкових, во-
гневих, розвідувальних та аеромобільних мо-
жливостей до з’єднання увійде батальйон ар-
мійської авіації, який матиме у складі близько 
10 розвідувально-ударних вертольотів, 10 вер-
тольотів загального призначення і 16 БПЛА 
[2, с.23].  

Розвідувальні можливості з’єднання зрос-
туть за рахунок уведення великої кількості 
розвідувальних машин без екіпажів і БПЛА. 
Оскільки частину машин з екіпажами замі-
нять машини-роботи, прогнозується різке 
зниження втрат особового складу в ході бойо-
вих дій. Скорочення чисельності особового 
складу дозволить зменшити потребу в тило-
вих підрозділах, призначених для його забез-

печення, але одночасно зросте важливість 
підрозділів забезпечення машин-роботів, 
БПЛА та вертольотів. 

У порівнянні з важкими бойовими брига-
дними групами загальна маса озброєння та 
бойової техніки буде в 2,5 рази меншою, од-
нак бойові можливості зростуть за рахунок 
інформаційної переваги, оснащення їх робо-
тами та БПЛА, а також високоточною зброєю, 
що вражає цілі з великої дальності [2, с.22]. 

Загалом військові спеціалісти виділяють 
такі типи бригадних тактичних груп: 

групи сил для ведення спеціальних опера-
цій; 

повітрянодесантні та легкі піхотні брига-
ди; 

бригади “перехідного” типу; 
“важкі” формування – механізовані та 

бронетанкові бригади, броне-кавалерійські 
полки; 

повітряно-штурмові бригади. 
Збалансовані бойові можливості форму-

вань передбачається використовувати для 
швидкого стратегічного реагування та захоп-
лення переваги над будь-яким противником і 
будь-якому театрі воєнних дій. 

Таким чином, за поглядами воєнних фахі-
вців залишаються основними роль і місце Су-
хопутних військ в операції (бойових діях). 
Пріоритетом розвитку армії майбутнього є 
удосконалення та модернізування озброєння 
та військової техніки, набуття найбільш гнуч-
кої керованості та мобільності, тривалої жи-
вучості, міцної вогневої потужності та авто-
номності. 
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ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕБАТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Автором статті зроблено спробу узагальнити набутий прикладний досвід застосування 

дебатних технологій, зокрема їх соціального, педагогічного та емоційно-психологічного акцен-
тів. Визначено моменти їх комплексного застосування у практиці розвитку особистості в 
контексті сучасної вітчизняної освіти. 

Ключові слова: дебати, дебатер, дебатна технологія, комунікація, розвиток особисто-
сті. 
 

... Многие из них (игр) суть не что иное, как по-
дражание серьезным занятиям в жизни. 

Едуард Бернстт 
 

Цивілізаційний поступ інформаційної 
епохи вносить свої корективи в усі сфери 
людської життєдіяльності, інтенсифікуючи та 
послаблюючи різні її моменти. Сьогодні, на-
ряду з обміном і просуванням інформації, як 
ніколи, актуалізувалися питання інформацій-
ної протидії та протистояння. 

Глобалізаційні процеси внесли свої коре-
ктиви в сферу обміну інформацією. Сучасна 
комунікація дедалі стає доступнішою та прос-
тішою в масштабах всього людства, при чому 
без обмежень в просторі та швидкості. Це та 
інше обумовило безпосередній контакт різних 
цивілізацій і культур, цілих суспільств та 
окремих індивідуумів, різних поглядів і пере-
конань. 

Технології сучасного інформаційного 
життя обумовлюють необхідність активного і 
цілеспрямованого просування інформації, ча-
сто це породжує інформаційний тиск, агресію, 
тощо. Конче важливими постає питання прав 
людини, пошуку шляхів виходу зі складних 
політичних та економічних ситуацій. 

Як зазначають науковці, сучасний світ є 
діалогічним за своєю сутністю. Причинами 
такої діалогічності є пізнавальний та емоцій-
ний інтерес людини, потреба в передаванні та 
сприйманні інформації, необхідність постій-
ного зв’язку з певними об’єктами, діями, про-
цесами. Так чи інакше людство постійно пе-
ребуває у великому інформаційно-комуніка-
тивному полі. Людина може відкрити широкі 
обрії для своїх думок і дій, якщо вона готова 

до спільних роздумів та діалогу. Діалог озна-
чає створення чогось нового, коли виграють 
усі. 

Ці та інші моменти актуалізують необхід-
ність такого різновиду інформаційного конта-
кту як дебати. Оскільки самі технократичні 
досягнення прогресу не в змозі розв’язати ко-
мунікативні проблеми та не компенсують 
уміння людей домовлятися. Пошук консенсу-
су та компромісу в суспільстві й надалі зали-
шаються прерогативою людей. 

Дебати як спосіб обговорення різних про-
блемних моментів людського співіснування 
має глибоке стародавнє коріння. Неважко 
припустити, що зародився він разом з появою 
комунікаційних процесів взагалі. Більш стру-
ктурованого та регламентованого вигляду цей 
комунікаційний засіб набув за часів античної 
Греції, як демократичний метод обговорення 
законів. В подальшому дебати популяризува-
лися як спосіб ведення судових засідань, ви-
рішення політичних протистоянь, клубних 
комунікацій. Поряд з цим, необхідність на-
буття вмінь та практики ведення дебатів сьо-
годні вже вийшла за вищезгадані межі. Су-
часність диктує необхідність володіння дебе-
тними технологіями кожною особистістю з 
власною життєвою позицією. Це обумовлює і 
пояснює популярність та необхідність появи 
дебатів як різновиду інтелектуальних змагань, 
введення їх як різновиду навчальних занять в 
програми освітніх закладів. 

Розглядаючи питання впровадження де-
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батних технологій в педагогічну практику, 
можемо зауважити, що певні моменти уже 
розглядалися вітчизняними і зарубіжними до-
слідниками. Так, Волошина Н.В. розглядає 
особливості дебатів як мовленнєвого жанру, 
лінгвістичні особливості англомовних дебатів 
досліджує Дідух О.О. Науковці Смирнова 
О.В., Імжарова З., Єрьоміна Ю.А., Сущенко І. 
визначають загальну структуру дебатів та фу-
нкції їх учасників, розглядають можливість 
дебатного прогнозування. Безпосередньо ме-
тодики комунікацій у формі дебатів для ВНЗ 
розглядались у роботах Орєшиної Є.Є., різні 
аспекти навчання учнів: структуру дебатів, 
функції учасників і т.п. було розглянуто Калі-
нкіною О.Г., Светенко Т.В., Любецьким М., 
Панченковим А., Таран Д., Коноваловим А. 
Франковською О.М. було адаптовано рефлек-
сії дебатів. 

Незважаючи на дослідження дебатів як 
педагогічних, соціокультурних, політологіч-
них та мовленнєвих технологій, сьогодні за-
лишається не повністю розкрита проблема 
комплексного бачення застосування дебатних 
технологій в контексті розвитку життєвих 
компетенцій та громадянської самосвідомості 
в освітньому просторі. 

Автор статті поставив за мету узагальнити 
практичний досвід впровадження дебатних 
технологій у національну освітню практику. 
Це сприятиме розширенню можливостей 
освіти щодо розвитку компетентної, всебічно-
розвиненої особистості та її активної життєвої 
позиції. 

Розглядаючи дебати в контексті інтелек-
туальних змагань, необхідно зауважити на їх 
розумовій складовій. Як різновид суперницт-
ва, що ґрунтується на застосуванні інтелекту 
та ерудиції. При цьому основою є мислитель-
ні здібності людини, що ототожнюються із 
системою розумових операцій, зі стилем і 
стратегією вирішення проблем та з ефективні-
стю адаптації до різних життєвих обставин. 
Сутність зводиться до здатності людини виді-
лити в ситуації суттєві властивості та адапту-
вати до них свою поведінку [5]. 

Дослідження вчених переконливо пока-
зують, що інтелектуальні можливості людей, 
яких зазвичай називають талановитими, це не 
аномалія, а норма. Завдання педагога – роз-
крити інтелектуальні можливості особистості, 
підвищити коефіцієнт корисної дії її мислен-

ня. Одним із засобів вирішення таких завдань 
є інтелектуальні змагання (ігри). В такий спо-
сіб дає можливість імітувати ситуації реаль-
ного життя, регламентуючи їх чіткими прави-
лами та часовими рамками. Це сприяє форму-
ванню гнучкості, краси і креативності мис-
лення, які необхідні для успішного вирішення 
навчальних і життєвих проблем. 

Відповідно, інтелектуальні змагання – це 
ефективний інструмент формування розумо-
вих і пізнавальних здібностей особистості в 
умовах запрограмованого профілю. Ще 
Ф. Шиллер відмічав: “Людина грає тільки то-
ді, коли вона у повному розумінні слова лю-
дина, і вона буває по-справжньому людиною 
лише тоді, коли грає”. 

Розглядаючи дебати як різновид інтелек-
туальної гри (змагань), конкретизуємо його 
визначення на основі тлумачень. Узагальнена 
дефініція терміну дебати (фр. debat) означає 
чітко структурований і спеціально організова-
ний публічний обмін думками між кількома 
сторонами з актуальної теми. Цей різновид 
публічної дискусії учасники дебатів можуть 
спрямовувати як на аргументоване доведення 
(опонування) одне одному тези, запропонова-
ної до обговорення, так і на переконання в 
своїй правоті третьої сторони. Тому вербальні 
і невербальні засоби, що використовуються 
ними, мають на меті отримання певного ре-
зультату – сформувати у слухачів (опонентів) 
позитивне враження від власної позиції [2; 3; 
5; 10]. 

Як гра – дебати демократичні, оскільки 
передбачають чесність, рівність можливостей, 
повагу до опонента, толерантність і, одночас-
но, критичне мислення. Участь у дебатах, зок-
рема навчальних, дає учасникам змогу відчу-
ти переваги такого способу обговорення дис-
кусійних питань. Обов'язок кожної з команд 
кваліфіковано та в межах певних часових ра-
мок представити свою позицію, власні аргу-
менти «за» чи «проти». Гру оцінює суддя або 
колегія суддів, які визначають переможця в 
раунді. 

Унікальність дебатів зумовлена тим, що 

це засіб:  

поглибленого пізнання світу;  
безконфліктного розв’язання проблем;  
навчання демократичних процедур і толе-

рантності;  
підготовки учасників до публічної діяль-
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ності та розумового протистояння. 
Вони сприяють: 

розширенню кругозору; 
активізації навчально-пізнавальної діяль-

ності; 
гармонійному розвитку особистості; 
стимулюванню зацікавленості до підви-

щення свого інтелектуального рівня. 
На відміну від традиційної освіти, мето-

дика проведення дебатів навчає: 

бачити багатогранну палітру життя, весь 
спектр думок; 

аргументовано викладати свою точку зо-
ру; 

підводити підсумок всій дискусії; 
змістовно спростувати позицію протиле-

жної команди [6]. 
Загалом, дебати – це вдалий засіб розвит-

ку навичок критичного мислення й висловлю-
вання. Проте, відчутнішого результату досяг-
не той, хто навчиться виявляти суперечності в 
тезах, формулювати переконливі докази й об-
стоювати їх, водночас, уважно прислуховува-
тись до контраргументів і обмірковувати від-
повіді. Позитивного результату досягають ті – 
хто вчиться мислити самостійно. 

Сутність дебатів є багатогранною. Важ-
ливим моментом для нашого дослідження є їх 
розгляд в контексті педагогічної та андрагогі-
чної думки. 

Дебати – це не тільки цікавий публічний 
захід, а освітня технологія, яка сприяє навчан-
ню та розвитку особистості. Дебати розвива-
ють критичне мислення, формують навички 
переконливої аргументації, публічних висту-
пів, розвивають усне та письмове мовлення, 
сприяють ефективному спілкуванню. Люди, 
які дебатують, вміють розглядати питання з 
різних точок зору, працювати з інформацією 
та оцінювати її, поважають національні, куль-
турні та релігійні відмінності [12]. 

Сучасність висуває перед вітчизняною 
освітою нові вимоги, демократичний поступ 
нашої держави потребує нових мисленнєвих 
можливостей громадян. Саме в цьому кон-
тексті актуалізуються питання навчання та 
розвитку обдарованих та талановитих учнів, 
їх підготовки до професійної реалізації, само-
стійного життя. З огляду на це основними за-
вданнями сучасної освіти є розвиток інтелек-
туальних і творчих здібностей, природної об-
дарованості учнів, формування в них творчого 

потенціалу, мислення, уміння самореалізува-
тися. Підтримка та розвиток обдарованості є 
одним із пріоритетних напрямків сучасної 
освіти, оскільки поступ будь-якої країни, регі-
ону, міста залежить саме від здатності її гро-
мадян нестандартно, креативно мислити, 
впроваджувати перспективні інновації в різні 
сфери суспільного життя. Саме дебати як різ-
новид інтелектуальних змагань покликані в 
певній мірі реалізувати вищезгадані завдання. 
Під час таких занять, учні не тільки поглиб-
люють профільні знання, а й мають можли-
вість розвивати інтелект, ерудицію, вміння 
спілкуватись. При цьому, найбільше наванта-
ження припадає на інтелектуальні здібності, 
які потребують миттєвого проявлення [7]. 

Як стверджують практики, дебати як пе-
дагогічна технологія носять поліфункціональ-
ний характер та вирішують такі задачі: 

навчальні, тому що сприяють розширен-
ню кругозору, закріпленню, актуалізації нако-
пичених раніше знань, оволодінню новими 
знаннями, уміннями та навиками; 

розвивальні, тому що сприяють розвитку 
інтелектуальних, лінгвістичних якостей, твор-
чих здібностей. Дебати розвивають логіку, 
критичне мислення, дозволяють сформувати 
системне бачення проблеми, наявність взає-
мозв’язків подій і явищ, різних їх аспектів; 

виховні, тому що сприяють формуванню 
морально-світоглядної позиції та установок 
поведінки, громадянських якостей і навичок 
життєдіяльності в демократичному суспільст-
ві; 

соціалізуючи, тому що залучують до норм 
і цінностям громадянського суспільства, адап-
тують до умов сучасного суспільства, сприя-
ють формуванню культур спілкування, здат-
ності працювати в команді, терпимості до різ-
них поглядів і точок зору, толерантності [4]. 

В основу дебатної технології покладено 
такі принципи (загальні вихідні положення): 

суспільно-корисної цільової спрямованос-
ті педагогічного процесу. Головна вимога да-
ного принципу – виховання громадянина; 

інтегративного зв'язку педагогічного про-
цесу з життям. Цей принцип вимагає йти в на-
вчанні від життя, його проблем і залучати уч-
нів до реальних життєвих відносин; 

єдності громадянської свідомості та гро-
мадянської поведінки. Реалізація чого вимагає 
організації діяльності, в якій би учні були упе-
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внені в істинності та життєвій силі знань, ідей, 
оволодівали б уміннями та навичками соціа-
льно-ціннісної поведінки; 

гуманістичної спрямованості педагогічно-
го процесу. Що вимагає узгодження цілей су-
спільства й особистості, сформований на пов-
ному визнанні громадянських прав учня та 
поваги до нього; 

єдності виховних впливів. Практична реа-
лізація даного принципу вимагає створення 
єдиної педагогічної системи як у навчальному 
процесі так і позаурочний час; 

орієнтованості на позитивне в людині. Це 
дозволяє виявляти в кожному учневі позитив-
ні якості, спираючись на які можна добивати-
ся успіхів у формуванні всіх інших, заданих 
метою освіти якостей; 

врахування вікових і індивідуальних осо-
бливостей. Принцип вимагає, відповідності 
змісту, форм та методів організації їх діяльно-
сті до індивідуальних особливостей і віку [12]. 

Педагоги, прагнучи виховати людину но-
вого вільного суспільства, відповідальну за 
свою позицію і здатну до прийняття рішень, 
вже давно переконалися в необхідності діало-
гу між суб’єктами навчання. Діалог при цьому 
розуміється як рівноправна взаємодія учня й 
учителя, покликана підготувати молодь до по-
стійно діалогічного й суперечливого доросло-
го життя. Рішучість і сміливість у висловлю-
ванні своєї думки, готовність аргументувати 
власну позицію в різноманітних життєвих си-
туаціях, максимальна толерантність у вислов-
люваннях і поведінці будуть сформовані лише 
за умови використання активних діалогічних 
технологій навчання. 

Поряд з цим, дебати можна розглядати як 
засіб удосконалення педагогічної майстернос-
ті, шліфування ораторських та комунікацій-
них здібностей викладача. Водночас – це 
шлях до активної позиції у житті. Вміння пуб-
лічно довести свою думку, обрати власний 
спосіб розв’язання певної проблеми й переко-
нати інших у його доцільності є важливим в 
сучасному житті для кожної людини [10]. 

Значимим моментом розгляду є дебати як 
соціальна модель побудови комунікації в не-
однорідному суспільстві та універсальний за-
сіб взаємодії. Підготовка особистості у такий 
спосіб несе значну практичну користь. Це 
знаряддя для розвитку навичок мислення та 
висловлювання. Проте найбільша результати-

вність буде визначатись у людини здатної ду-
мати самостійно [2; 7]. 

Усі позитивні ефекти можна звести до кі-
лькох груп: 

Розвиток критичного мислення – дебати 
виробляють вміння аналізувати, виявляти си-
льні та слабкі сторони тих чи інших тез, виро-
бляти оптимальне рішення з урахуванням на-
явних ресурсів, давати оцінку фактам та поєд-
нати їх у тенденцію, оцінювати наслідки та 
результати дій з точки зору їх ефективності. 

Розвиток структурного мислення – деба-
ти виховують вміння організувати мисленнє-
вий процес, структурно викласти свої думки, 
будувати логічні системи та конструкції та 
виявляти в них суперечності. 

Розвиток риторичних навичок – дебати 
сприяють оволодінню усним мовленням та 
мистецтвом переконання, надають навичок у 
складанні текстів промов та публічному ви-
ступі з ними, розвивають вміння тримати себе 
перед аудиторією. 

Накопичення нових знань – дебати дозво-
ляють їх учасникам накопичувати та система-
тизувати нові знання з історії, права, культу-
ри, релігії, філософії, політики та інших сфер 
суспільного життя, крім того дозволяють 
опрацювати технології пошуку інформації та 
сприяють виробленню системного та об'ємно-
го бачення проблеми. 

Розвиток вміння працювати з людьми – 
дебати виховують вміння працювати в колек-
тиві (команді, клубі), бути толерантними до 
протилежних думок, вислуховувати та розу-
міти контраргументи, повагу до людей. 

Усі ці навички є корисними для педагога, 
юриста, політика, менеджера, журналіста та 
усіх інших гуманітарних професій. 

Вагомим практичним здобутком дебатів 
можна виокремити розвиток учасника як в 
особистісному плані так і в плані командної 
роботи. Головне розвиток цих якостей відбу-
вається гармонійно, що дуже важливо сього-
дні в епоху командних технологій та лідерсь-
ких принципів в управлінні. 

В нашому суспільстві відслідковується 
тенденція нівелювання особистості під зага-
льну масу. Підлітки і дорослі люди в загаль-
ному плані намагаються її наслідувати, щоб 
не виділяти з-поміж інших, жити як всі та ін. 
В результаті це приводить до несамостійного 
мислення. Проте, для поступу цивілізації, на-
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шого суспільства необхідні інші якості грома-
дянина. Вирішення цього питання в деякій мі-
рі можливо за допомоги дебатних технологій 
в освіті. Як правило, учасники дебатів мають 
свою думку щодо оцінок тих чи інших твер-
джень, положень, характеристик і можуть її 
відстояти [6]. 

Це свідчить про наявність якісних змін в 
процесах їх світосприйняття, засвоєння теоре-
тичних матеріалів тощо. Такі особистості на-
магаються критично аналізувати дані, підда-
ючи їх різнобічному аналізу. Вони шукають 
найбільш чіткі та точні формулювання, підби-
рають більшу кількість аргументів, доказів, 
під час своїх відповідей використовують до-
даткові засоби переконання: жести, міміку, 
особливу інтонацію, логічний наголос на змі-
стовних, опорних моментах, у кінці роблять 
висновки. 

Саме такі люди вміють не просто слухати, 
а й чути, виділяючи головне. Вони виділяють 
на слух сильні та слабкі сторони промови ви-
ступаючого і, головне, – будуючи свою відпо-
відь на чужу промову, використовують інфо-
рмацію, що отримана від співрозмовника, 
грамотно й логічно аналізують, тобто відпові-
дають співрозмовнику, а не захоплюються 
тільки своїм баченням проблеми. Отже, деба-
ти сформували в них особливе ставлення до 
предмета розмови, роздумів, відповіді, що го-
ворить про наявність особливих індивідуаль-
них мисленнєвих операцій, що можна визна-
чити як «дебатне мислення» [6]. 

Наявність такого типу мислення є можли-
вістю не тільки професійного зростання в пе-
вних профільних сферах, а й кращого розу-
міння політичних і суспільних подій та проце-
сів. Це можливість мати не тільки своє власне 
бачення того що відбувається а й можливість 
його аргументовано відстояти. 

Взагалі, учасники дебатів навчаються ду-
мати критично. Проте це не означає шукати 
помилки, – це означає аналізувати та синтезу-
вати ідеї. Вони вчяться, як збільшити силу ар-
гументу, ясно сформулювати тези та переві-
рити законність ідей. Практикують виявляти 
взаємозв’язок ідей та тез; усвідомлюють важ-
ливість логічної послідовності. Насамперед 
навчаються думати абстрактно. Дебатери зда-
тні бачити, що конфлікти не завжди стосу-
ються грошей, особистих почуттів чи бороть-
би за владу – хоча все це, здається, на поверх-

ні. Вони розуміють, що конфлікти часто жив-
ляться відмінностями цінностей та принципів. 

Але критичне мислення – навичка корис-
на не лише для дебатів. Це скоріше загально-
інтелектуальна навичка, що є цінною під час 
використання в різних ситуаціях. Загалом, де-
бати виявляють загальноосвітні переваги, роз-
виваючи при цьому не окрему навичку а бага-
тогранний розвиток особистості в суспільно-
му прояві. 

Використання дебатного формату занять 
мають свої переваги і як командоутворюючо-
го заняття. Серед них можна виокремити: 

можливість учасникам дізнатися один од-
ного в напружених умовах емоційного та ін-
телектуального протистояння; 

виявлення прихованих якостей учасників 
(прихованих лідерів, інтелектуалів), їх нахилів 
та звичок; 

напруженість протистояння дозволяє спі-
льно пережити емоційні сплески, що психоло-
гічно зближує учасників події; 

розвиток навиків командного мислення та 
взаємодії; 

досягнення викликають масу позитивних 
емоцій і радісних спогадів, сприяють розвитку 
комунікативних якостей [1; 2; 11]. 

Таким чином, розглядаючи дебати в кон-
тексті освіти, можемо відзначити їх значну 
роль у розвитку як особистісних, так і коман-
дних якостей особистості. Самі по собі дебати 
можуть виступати в якості освітньої техноло-
гії, засобу розвитку індивідуальності, вихо-
вання комунікативних якостей і вміння досяг-
нення взаєморозуміння, тощо. Такий різновид 
занять дає можливість особистісного зростан-
ня як в інтелектуальному, емоційно-психоло-
гічному так і соціокультурному плані. 

Те, що дебати отримали широке визнання 
у кращих навчальних закладах усього світу та 
в багатьох із них викладаються як учбова дис-
ципліна, дозволяє визначити дебати інтерак-
тивною освітньою технологією, яка набагато 
підвищує ефективність та мотивацію до за-
своєння та використання нових знань.  

Дебати мають і свою принципову відмін-
ність. Якщо в процесі інших навчальних тех-
нологій учасники в основному демонструють 
наявні знання та здобувають нові, то голо-
вною метою дебатів є розвиток базових та 
життєво-необхідних інтелектуальних вмінь та 
навиків. Серед яких: аналітичне та структуро-
ване мислення, креативність, швидкість реак-
ції, вміння чітко формулювати свої думки, ви-
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будовування та оскарження логічних зв’язків 
між певними фактами, широта мислення, ора-
торські та презентаційні здібності, переконли-
вість, вміння оцінювати певні факти та явища 
з різних точок зору, передбачення наслідків, 
аналіз позитивних та негативних сторін, стру-
ктурний, причинно-наслідковий, порівняль-
ний та хронологічний види аналізу. 

Дебати – це не просто вміння відповісти 
на пряме запитання вчасно згадавши якийсь 
факт або швидко вирішити задачку, вони по-
требують не просто відтворення, а глибокого 
аналізу усієї наявної інформації. Під час деба-
тів з безліч хаотично розрізнених фактів, що 
містяться в головах учасників складається чіт-
ка, структурована та обґрунтована позиція по 
певному питанню, яка потім, ще має бути яс-
краво та переконливо презентована іншим 
гравцям, суддям та аудиторії, не забуваючи 
миттєво та влучно реагувати на сказане опо-

нентами. 
Неможливо переоцінити вплив дебатів на 

розвиток таких надзвичайно важливих соціа-
льних якостей, як вміння пояснювати оточу-
ючим свою думку, мотиви та почуття; впев-
неність у собі; вміння уважно слухати; толе-
рантність та поважне ставлення до інших ду-
мок та людей з різних соціальних груп; робота 
в команді; зацікавленість та наявність власної 
позиції щодо подій, що відбувається у суспі-
льстві, країні, світі; активна громадянська по-
зиція; вміння вести переговори, знаходити 
спільну мову та уникати конфліктів. 

Навики, здобуті під час дебатів, є важли-
вим компонентом особистісного зростання та 
серйозним підґрунтям професійної та бізнес 
кар’єри, сприяють позитивному утвердженню 
соціального статусу та міжособистісних ко-
мунікацій. Це, перш за все, надзвичайно ефек-
тивний інструмент саморозвитку. 
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ГЕНЕРАЛ ДМИТРО ЩЕРБАЧОВ ТА УКРАЇНСЬКА СТОРІНКА ЙОГО БІОГРАФІЇ 
 

У статті висвітлено діяльність маловідомого воєначальника Першої cвітової війни ге-
нерала Дмитра Щербачова. Проаналізовано його проходження служби, процес становлення як 
воєначальника, участь у Першій світовій війні на посадах командира IX-го армійського корпу-
су, командувача 7-ї та 11-ї армій. Показано його участь в українському військовому будівницт-
ві у 1917 році. 

Ключові слова: армія, армійський корпус, воєначальник, генерал Щербачов, Перша світо-
ва війна, Південно-Західний фронт. 
 

В історію Першої світової війни по праву 
увійшло багато талановитих воєначальників, 
імена яких протягом останніх десятиліть були 
піддані незаслуженому забуттю. Адже у Ра-
дянському Союзі ця війна та її героїка не були 
популярними, оскільки війна вважалася імпе-
ріалістичною і несправедливою, а її учасники, 
тим більше військові керівники високого ран-
гу, за невеликим, щоправда, винятком, зара-
ховувалися до ворогів радянської влади. Від-
так позитивно про них говорити було небез-
печно. Так і ім’я генерала від інфантерії Дми-
тра Григоровича Щербачова також не було 
відомим широкому загалу. Його діяльність як 
військового керівника залишається дотепер 
мало дослідженою науковцями і неоціненою 
суспільством. А між тим він зробив вагомий 
внесок у результати багатьох бойовищ на Пі-
вденно-Західному фронті, що засвідчило його 
здібності воєначальника. Значна частина його 
життя і діяльності тісно пов’язані з Україною. 
Становлення його як полководця відбувалося 
під час військових подій 1914–1917 рр. саме 
на українських землях.  

Наукових та інших праць про Д.Г. Щер-
бачова написано небагато. Переважно це деякі 
короткі згадки про нього у загальних працях, 
присвячених історії Першої світової війни. 
Проте і тут є свої відмінності. Це прізвище 
згадується лише в окремих роботах зарубіж-
них російських авторів або сучасних російсь-
ких дослідників. У працях радянських істори-
ків це прізвище майже не згадується. Для 

опрацювання даної статті використано науко-
ві праці, присвячені історії Першої світової 
війни в цілому та окремих її подій, збірники 
біографій воєначальників часів цієї війни, іс-
торії національно-визвольних змагань україн-
ського народу у 1917–1921 рр. та ін. [1–17]. 
Поважне значення має праця і самого Д. Ще-
рбачова, присвячена участі IX-го армійського 
корпусу та 3-ї армії у Галицькій битві [18]. Рі-
зною мірою ці та інші роботи допомогли у ви-
світленні його діяльності.  

Дмитро Григорович Щербачов народився 
6 лютого 1857 р. і походив з дворян Петербур-
зької губернії. У 1873 р. Д. Щербачов закінчив 
Орловську Бахтіна військову гімназію і з 1 ве-
ресня ц. р. розпочав військову службу. Освіту 
він здобував у Михайлівському артилерійсь-
кому училищі, яке закінчив у 1876 р. підпору-
чиком і в Миколаївській академії Генерально-
го штабу, яку закінчив у 1884 р. Офіцерську 
службу підпоручик Д. Щербачов розпочав у 
кінній артилерії, а саме у 3-й кінно-арти-
лерійській батареї. Нетривалий час служив у 
штабі Петербурзького військового округу. З 
листопада 1884 до травня 1889 рр. штабс-
капітан Д. Щербачов був старшим ад’ютан-
том штабу 2-ї гвардійської піхотної дивізії. У 
1886–1887 рр. він командував ротою, а з квіт-
ня до вересня 1894 р. – батальоном лейб-
гаврдії Єгерського полку. З травня 1889 р. він 
– обер-офіцер для доручень при штабі військ 
гвардії та Петербурзького військового округу, 
а з травня 1890 р. – старший ад’ютант там же, 
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підполковник [7, с.688]. Як видно, починаючи 
службу, Д. Щербачов пізнав особливості ро-
боти як у штабах, так і у військах, що було 
доброю та всебічною практикою для офіцера. 
Проте зазначимо, що система проходження 
служби офіцерським складом тодішньої Ро-
сійської імператорської армії не була позбав-
лена суттєвого недоліку, який певною мірою 
проявився і у Д. Щербачова, а саме багато 
офіцерів часто залишалися на штабних поса-
дах, так і не набувши досвіду служби у стро-
йових частинах.  

 

 
 

Фото 1. Генерал від інфантерії Д.Г. Щербачов 
(1857–1932) 

 

З 28 вересня 1898 р. полковник Д. Щерба-
чов перебував на посаді старшого ад’ютанта 
2-ї гвардійської піхотної дивізії, а вже з червня 
1901 р. він – командир 145-го піхотного Но-
вочеркаського полку. Проте цю посаду він за-
ймав порівняно недовго і вже з травня 1903 р. 
командує лейб-гвардії Павловським полком. 

Сталося так, що генерал-майору Д. Щер-
бачову до 1914 р. не довелося взяти участь у 
бойових діях. Проте на початку 1905 р. Росій-
ську імперію охопили революційні завору-
шення і йому доводилося брати участь у при-
душеннях антиурядових виступів. 9 січня 
1905 р. він особисто очолив війська, які при-
душили так звану «мирну» демонстрацію у 
Петербурзі, а також керував придушенням 
повстання у Кронштадті і бунту в лейб-гвардії 
Саперному батальоні. 

Потім, протягом нетривалого часу, з чер-
вня 1906 р., Д. Щербачов командує 1-ю Фін-
ляндською стрілецькою бригадою, а з січня 
1907 р. призначається начальником Микола-
ївської військової академії. Під його керівниц-
твом в академії проведено низку реформ на-

вчання з урахуванням досвіду російсько-
японської війни. Він також залучив до акаде-
мії багато молодих педагогів, що мало сприя-
ти розвитку сучасних підходів у навчанні слу-
хачів. 

У грудні 1912 р. генерал-лейтенанта 
Д. Щербачова призначено командиром IX-го 
армійського корпусу Київського військового 
округу [7, с. 689]. На цій посаді Д. Щербачов 
ретельно готувався до війни. Пізніше він пи-
сав, що виконання завдання корпусу, як при 
розташуванні для прикриття зосередження, 
так і при подальшому наступі, полегшувалося 
тим, що завдяки польовим поїздкам і воєнним 
іграм за час дворічного командування ним IX-
м корпусом, всіма добре було вивчено кордон 
і Галицький район. Крім того, важливе зна-
чення Д. Щербачов приділяв тому, що він до-
бре знав усіх підлеглих начальників і за цей 
час всі знали його. Проте знайомство Д. Щер-
бачова з майбутнім районом бойових дій по-
чалося набагато раніше, ще під час навчання в 
академії, коли йому, як стратегічну тему дали 
завдання відпрацювати наступ від Кременця 
на Львів. У головних рисах він постійно 
пам’ятав цю тему навіть через 30 років [18, 
с.117].  

Наприкінці розгортання до складу корпу-
су входили 5-а, 42-а і 58-а піхотні дивізії. 25 
липня (7 серпня) о 18.00 IX-й армійський кор-
пус виступив на театр війни [18, с.116]. У 
складі 3-ї армії IX-й корпус взяв участь у Га-
лицькій битві. Після вдалих боїв на Золотій і 
Гнилій Липі 21 серпня (3 вересня) частини 
корпусу увійшли до Львова. 25 серпня (7 ве-
ресня) в районі Рави-Руської вступив у бій з 
переважаючими силами 4-ї австро-угорської 
армії, що тривав 5 діб. Росіяни штурмували 
добре укріплену позицію австрійців. Австрій-
ська артилерія займала приховані позиції і об-
стрілювала всі підступи. Особливо тяжким 
був наступ 5-ї дивізії відкритою заболоченою 
долиною. При цьому Д. Щербачов відзначає 
дії 176-го Переволоченського полку, який ви-
конував інше завдання і не входив до складу 
IX-го корпусу. Протягом трьох днів полк три-
мався один до підходу військ Д. Щербачова і 
значно полегшив дії 5-ї дивізії. Не маючи обо-
зів, харчуючися лише сухарями, полк рухався 
вперед під сильним вогнем важкої артилерії і 
був забезпечений усім необхідним при підході 
частин IX-го корпусу. Після взяття Рави-
Руської Д. Щербачов гаряче подякував цьому 
полку і наполіг на призначенні його команди-
ром того офіцера, який управляв діями полку 
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під час бою [6, с.494; 17, с.152]. Оцінюючи 
підлеглі війська, Щербачов пізніше писав: 
«… в цілому можна сказати що, під сильним 
вогнем важкої артилерії противника, доводи-
лося поступово захоплювати різні пункти, ви-
соти, села, гаї, переважно вночі і пересуваючи 
артилерію ближче, придушувати вогонь бата-
рей противника, зосереджуючи по ним арти-
лерійський вогонь, в міру вияснення їх розта-
шування. … дух і звитяга наших військ були 
вище і ніхто не сумнівався в рішучій перемозі, 
хоча потрібно було багато зусиль і рішучос-
ті …» [18, с.152]. 

За бої під Львовом і Равою-Руською 
Д. Щербачов був нагороджений орденом 
Св. Георгія 4-го ступеня. В середині вересня 
він очолив загін, який здійснював облогу фор-
теці Перемишль. 24 вересня (7 жовтня) провів 
невдалий штурм фортеці, завдаючи головний 
удар від Седлиски. 25 вересня (8 жовтня) до 
фортеці почали підходити польові австро-
угорські війська і загін облоги було розфор-
мовано [7, с.688].  

З 5 квітня 1915 р. Д. Щербачова було при-
значено командувачем нової 11-ї армії, що бу-
ла створена на Південно-Західному фронті 
між 8-ю (генерала О.О. Брусилова) і 9-ю (ге-
нерала П.О. Лечицького) арміями. До її скла-
ду спочатку увійшли ХХII-й і ХVIII-й армій-
ські корпуси. Проти 11-ї армії розгорталася 
Південна німецька армія генерала А. фон Лін-
зінгена. Після прориву 1 (14) травня австро-
німецьких військ на ділянці Горліце – Тарнів 
Д. Щербачов відвів армію від Стирі і потім 
вступив у затяжні бої з Південною німецькою 
армією, що проходили з різним успіхом. 
27 травня (9 червня) – 2(15) червня 1915 р. си-
лами ХVII-го та VI-го армійських корпусів за-
вдав поразки німецьким військам поблизу 
Журавна, захопивши до 18 тис. полонених.  

Продовжуючи відступ з Галичини, війсь-
ка Д. Щербачова включали VI-й, ХVIII-й та 
ХХII-й армійські корпуси. На початку липня 
1915 р. Д. Щербачов здійснював повільний 
відхід із Золотої Липи на Стрипу, відбиваю-
чись від Південної німецької армії. 14(27) 
серпня Південна армія почала наступ на пози-
ції військ Щербачова. 17(30) серпня Д. Щер-
бачов провівши контратаку, зупинив німець-
кий наступ поблизу Збаража, взявши близько 
3 тис. полонених, 30 гармат і 23 кулемети. Не-
зважаючи на це Д. Щербачов відвів свою ар-
мію на Стрипу, а згодом отримав наказ штабу 
фронту про відхід на р. Серет. 25 серпня 
(6 вересня) його армія перейшла в наступ від 

Серета на Стрипу, завдавши поразки Півден-
ній армії і взявши протягом 5-денного бойо-
вища до 36 тис. полонених і 34 гармати. Під 
час боїв у другій половині серпня під Остро-
вом і Драганівкою та у вересні 11-а армія за-
хопила всього близько 54 тис. полонених, 36 
гармат, 149 кулеметів та інші трофеї. За ці ус-
пішні дії Д. Щербачов був нагороджений ор-
деном Св. Георгія 3-го ступеня. 22–24 жовтня 
(2–4 листопада) 11-а армія, посилена ХVII-м і 
VII-м армійськими корпусами, провадила ус-
пішні бої на Стрипі і біля Бурканівського лісу 
[7, с.689].  

Складне положення на Балканському пів-
острові в результаті виступу Болгарії і можли-
вого ультиматуму з боку Центральних держав 
Румунії змусило російську Ставку восени 
1915 р. сформувати нову, 7-у армію в складі 
4,5 піхотних та 1 кінного корпусів і зосереди-
ти її в районі Одеси [5, с.461]. Спочатку ця 
армія охороняла узбережжя Чорного моря і 
кордон з Румунією [1, с.25], а з 19 жовтня її 
командувачем призначено генерала від інфан-
терії Д.Г. Щербачова. До складу 7-ї армії вхо-
дили: II-й, XVI-й армійські та V-й Кавказький 
корпуси [7, с.689]. Крім того, до складу армії 
включили ще й Туркестанську стрілецьку 
бригаду. Війська наприкінці жовтня було роз-
ташовано в Одесі, Тирасполі (XVI-й армійсь-
кий корпус), на ст. Роздільній (II-й армійський 
корпус), у Миколаєві і Херсоні (V-й Кавказь-
кий корпус) і в Рені (Туркестанська бригада). 
Протягом майже місяця перебування у цих 
районах вони були повністю укомплектовані 
особовим складом, кіньми і засобами поста-
чання. Проте до штату не вистачало близько 
50 % штаб-офіцерів [10, с.8]. Ця суттєва вада у 
подальшому негативно позначилася на управ-
лінні військами під час операції. 

Одним із способів надання допомоги сер-
бам розглядалося здійснення десанту на бол-
гарське узбережжя Чорного моря. Проти цьо-
го рішуче виступив генерал Д. Щербачов, 
який не вірив в успіх десантних операцій [7, 
с.689]. Брусилов О.О. пише, що Д. Щербачов 
сам переконав імператора Миколу ІІ не від-
правляти 7-у армію в Болгарію, вважаючи, що 
шансів на успіх вона там не матиме, а краще 
відправити її на Південно-Західний фронт, 
щоб прорвати розташування противника, і 
приєднавши до цього прориву загальний на-
ступ усіх військ фронту, відкинути австро-
германців якомога далі на захід. Цар з ним по-
годився [3, с.206]. 

У грудні 7-а армія була передислокована в 
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район Теребовля – Чортків, і мала атакувати 
противника за умови сприяння сусідніх – 11-ї 
(праворуч) і 9-ї (ліворуч) – армій на р. Стрипа, 
розвиваючи свій прорив у північному і півні-
чно-західному напрямках. Офіційно ж 7-а ар-
мія переходила до складу Південно-Західного 
фронту з 29 листопада (12 грудня) [10, с.8–9]. 
З боку Центральних держав на цій ділянці 
фронту були розташовані нова німецька армія 
Ф. Ботмера і 7-а австрійська армія К. Пфлян-
цера, загалом дещо слабші за російські війсь-
ка, що атакували [5, с.461].  

Між штабами 7-ї армії і Південно-Захід-
ного фронту відразу виникли серйозні непо-
розуміння. Генерали Д.Г. Щербачов і М.М. 
Головін (начальник штабу 7-ї армії) давали 
відчувати генералу Іванову свою перевагу, а 
той, у свою чергу, не упускав можливості по-
казати «професорам», що головнокомандую-
чий – він [8, с.22]. Професорами Д. Щербачо-
ва і М. Головіна називали тому, що до війни 
вони проходили службу в Миколаївській вій-
ськовій академії, де активно займалися викла-
данням і науковою діяльністю [7, с.163, 688]. 

Проти 7-ї армії противник розташовував-
ся так: у районі Беняви і Сокольників – 55-а та 
56-а дивізії; далі на південь від Вишнівчика до 
Бучача – 39-а та 12-а дивізії; від Бучача до Яз-
ловця – 36-а дивізія. В цілому перед фронтом 
7-ї армії противник був більш розтягнутий, 
ніж перед 9-ю, а особливо, ніж перед 11-ю ар-
міями, хоча його позиція була дуже сильно 
укріпленою. Австрійські позиції на ділянці 
прориву тепер були обладнані спеціально про-
ти важкої артилерії. Для успіху потрібна була 
дуже потужна важка артилерія та інші умови 
підготовки свого вихідного положення. Проте 
артилерії у росіян було обмаль [14, с.108]. 
Операція розвивалася невдало, війська зазна-
ли великих втрат. М. Лємке вказує, що за 16–
18 грудня у 7-й армії загинуло 152 офіцери і 
11 027 солдатів [11, с.393–394]. 

У ці дні корпуси, кожен на свій страх і ри-
зик, здійснювали атаки без зв’язку між собою, 
маючи в окремих місцях успіх, а в інших дію-
чи невдало. В цілому ж війська, за умови ще й 
незадовільної на цей раз роботи артилерії, за-
хлинулися в атаках. Управління операцією з 
боку армійського командування полягало, на 
думку А. Зайончковського тільки в тому, що 
воно через кілька днів атак замінило стомле-
ний Центральний корпус корпусом зі свого 
резерву. За таких умов генерал М.В. Алєксєєв 
[5, с.462] 26 січня припинив цю безцільну 
операцію. За даними А. Керсновського втрати 

7-ї армії склали 24 828 осіб [8, с.23]. 
Поразка в Буковині відразу стала предме-

том поглибленого вивчення командуванням 
російських військ. Вже 30 грудня Д.Г. Щерба-
чов видав спеціальні вказівки командирам ко-
рпусів щодо управління в бою. Він зазначав, 
що старші начальники не повинні обмежува-
тися лише постановкою загальних цілей, а зо-
бов’язані управляти своїми військами. Найго-
ловнішою ж вадою командуючий 7-ю армією 
вважав те, що не всі начальники вірили в ус-
піх дій, які самі готували, сподіваючись на 
сприяння сусідів [11, с.14–17]. 

Брусилов О. також дав свою оцінку цим 
подіям. Він вважав, що армії Д. Щербачова, 
яка мала бути ударною групою, було відведе-
но надто широкий фронт, відтак у нього не 
виявилося достатньо резервів. Таким чином 
Д. Щербачов завдавав удар не кулаком, а роз-
чепіреними пальцями. Так О. Брусилов під-
твердив висновок А. Зайончковського стосов-
но того, що армійські корпуси діяли не злаго-
джено, а кожен – на свій страх і ризик. Крім 
того, О. Брусилов звинувачує командування 
Південно-Західного фронту, яке примусило 
інші армії не вдаватися до активних дій до ос-
таточного успіху 7-ї армії [3, с.206]. 

При плануванні загального наступу військ 
Південно-Західного фронту у 1916 р. 7-й армії 
відводилася допоміжна роль. Проти неї зна-
ходилася найміцніша ділянка австро-німець-
кого фронту, яку вона мала подолати за наяв-
ності у противника більше, ніж подвійної пе-
реваги в артилерії. Д. Щербачов розгорнув 7 
піхотних і 3 кінні дивізії – 143 тис. бійців при 
326 гарматах – проти 9 піхотних і 1 кінної ди-
візій – 138 тис. бійців і 710 гармат Південної 
німецької армії [8, с.45]. Він прийняв рішення 
прорвати фронт на ділянці лівофлангового ІІ-
го армійського корпусу генерала В.Є. Флуга 
поблизу Язловця, добре усвідомлюючи умови 
дій військ і слабкість своїх можливостей. То-
му корпус виконував лише тактичне завдання, 
що полягало у розгромі угруповання против-
ника в зоні його оборонної смуги [15, с.140]. 
До кінця травня 1916 р. до складу армії вхо-
дили ІІ-й, ХVI-й генерала С.С. Саввича та 
ХХII-й генерала барона А.Ф. фон-дер-Брін-
кена армійські корпуси, а також ІІ-й кінний 
корпус, що знаходився в резерві. Щербачов 
довше, ніж в інших арміях вів артилерійську 
підготовку (45 годин) і 24 травня (6 червня) 
перейшов у наступ. Прорив ІІ-го корпусу мав 
успіх і противника було відкинуто за 
р. Стрипу. При цьому А. Керсновський зазна-



ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 87 

чає, що Язловецьке бойовище Д. Щербачов і 
М. Головін розіграли як по нотах. Неприступ-
ні позиції противника були захоплені війська-
ми 7-ї армії. Як приклад величезної звитяги 
військ вкажемо, що 3-я Туркестанська дивізія 
за два дні взяла у полон 235 офіцерів і 9 700 
солдатів [8, с.45–46]. 25 травня (7 червня) 
ХVI-й армійський корпус відкинув VI-й авст-
ро-угорський корпус, а 27 травня (9 червня) 
ХХII-й корпус розбив австро-угорський кор-
пус фельдмаршал-лейтенанта П. фон Гофма-
на. Переслідування противника організував ІІ-
й кінний корпус. Тут 9-а кінна дивізія провела 
героїчну атаку укріпленої ворожої позиції по-
близу Порхова. Ця атака – на потужну пози-
цію у 15 рядів колючого дроту – довершила 
розгром 13-го австрійського корпусу [8, с.46], 
що є одним із небагатьох прикладів вдалого 
застосування кінноти росіянами під час бойо-
вих дій весною-влітку 1916 р. 28 травня (10 
червня) австро-угорські війська здійснили 
контрнаступ і відкинули ХVI-й армійський 
корпус, але у подальшому нічному бою армію 
Ф. фон Ботмера вдалося зупинити і на 4(17) 
червня Д. Щербачов повністю відновив ста-
новище [7, с.691]. Всього в ході цих боїв 7-а 
армія взяла до 38 тис. полонених, 41 гармату, 
25 мінометів і 180 кулеметів [8, с.47] і від ви-
хідного положення просунулася на 60 км [13]. 
При цьому Д. Щербачов вже звертав увагу на 
значні втрати 7-ї армії, впертий спротив про-
тивника, чисельність якого зростала щодня, і 
на силу його позиції [10, с.49]. 

22–24 червня (5–7 липня), надаючи під-
тримику 9-й армії, Щербачов провів допоміж-
ну операцію на Копорці. Але тут він упустив 
можливість вдарити у відкритий правий фланг 
Південної армії. Проте II-й корпус захопив 
5 тис. полонених і 11 кулеметів, а XVI-й кор-
пус захопив 1 тис. полонених [8, с.58].  

Наприкінці червня армію підсилено 108-
ю та 113-ю піхотними дивізіями. 15(28) липня 
Д. Щербачов перейшов у наступ, проте у боях 
місцевого значення не домігся суттєвих успі-
хів. Маючи перед собою сильні позиції Пів-
денної армії генерала Лінзінгена, Щербачов 
зайняв вичікувальну позицію, сподіваючись 
на успіх сусідніх 9-ї й 11-ї армій. Наприкінці 
липня ці армії на флангах 7-ї армії завдали по-
разки австро-німецьким військам, і 25 липня 
(7 серпня) він почав наступ, зайнявши ХХII-м 
і ХVI-м корпусами Бурканівський ліс. 31 лип-
ня (13 серпня) Щербачов завдав поразки армії 
генерала Ботмера і відкинув її за Золоту Липу, 
форсувавши яку, зайняв Збараж і Тустобаби. 

На початку серпня від 9-ї армії Д. Щербачову 
було передано Галицький напрямок разом з 
ХХХIIІ-м і ХLI-м армійськими корпусами. 
Трофеї 7-ї армії під Збаражем склали 166 офі-
церів, 8415 солдатів, 4 гармати, 11 бомбометів 
і 19 кулеметів [8, с.80].  

18(31) серпня в ході загального наступу 
військ фронту Д. Щербачов, розгорнувши ІІ-
й, ХVI-й, ХХII-й, ХХХIIІ-й і ХLI-й корпуси, 
силами ІІ-го, ХХII-го, і ХХХIIІ-го корпусів 
прорвав позиції Південної армії на Галицько-
му напрямку на Золоту Липу. Спроби групи 
генрала Р. фон Кревеля затримати просування 
7-ї армії було зірвано, і 23 серпня (5 вересня) 
армія Щербачова знов прорвала фронт проти-
вника у долині Нараївки. Ботмер відвів свої 
війська за Золоту Липу і 25 серпня (7 вересня) 
ХХХIIІ-й корпус форсував річку поблизу 
Скоморохів. 10 піхотних дивізій генерала 
Щербачева розгромили 14,5 дивізій против-
ника (7 німецьких, 5,5 австро-угорських, 2 ту-
рецьких). 13-й австро-угорський корпус, що 
зранку 18 серпня у своїх 15-й і 36-й піхотних 
дивізіях нараховував 19 тис. багнетів, наступ-
ного ранку мав тільки 1600, і ці дивізії були 
зведені кожна у батальйон [8, с.84–85]. Однак 
нестача важкої артилерії, а також нові німець-
кі підкріплення змусили Д. Щербачова зупи-
нитися на підступах до Галича. Після серпне-
вої операції армію було підсилено VIІ-м Си-
бірським корпусом з Північного фронту. 3(16) 
вересня за наказом О. Брусилова Д. Щербачов 
знов перейшов у наступ, однак бойовище на 
Нараївці не принесло тактичних результатів, а 
тільки завдало втрат живій силі противника. 
17(30) вересня 7-а армія завдала удар на Львів 
по позиціях ХV-го турецького корпусу під 
Диким лісом і 18–19 вересня (1–2 жовтня), 
форсувавши Нараївку та Ценівку, відкинув 
корпус фельдмаршал-лейтенанта Гофмана. 22 
вересня (5 жовтня) завдав удар ХVI-м і ІІІ-м 
Кавказьким корпусами (за підтримки частини 
VIІ-го Сибірського і ІІ-го армійського корпу-
сів), однак успіху не добився і змушений був 
згорнути наступ [7, с.691]. 

За підсумками подій літа-осені 1916 р. до-
слідник А. Керсновський досить високо оці-
нює командарма 7-ї: «Цілком на своєму місці 
був генерал Щербачов, армія якого між тим 
була поставлена у найменш вигідні стратегіч-
ні і тактичні умови. …» [8, с.98]. 

Після лютневої революції 1917 р. Д. Щер-
бачов 11 квітня змінив генерала Сахарова на 
посту помічника августійшого головнокоман-
дувача арміями Румунського фронту. Перед 
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початком червневого наступу до складу фрон-
ту входили 9-а армія (генерал Г.В. Ступін), 4-а 
армія (генерал О.Ф. Рогоза) і 6-а армія (гене-
рал О.О. Цуріков). Крім того у підпорядку-
ванні Щербачова були 2 румунські армії – 1-а 
– генерала Крістеско (пізніше Е. Григореско) і 
2-а – генерала А. Авереску. Резерв складали І-
й румунський, ІІІ-й кінний та ХХIХ-й армій-
ський корпуси. Щербачов Д. відпрацював 
план наступу 1-ї румунської армії (за сприян-
ня 6-ї армії) у Волощину, а 2-ї румунської (за 
сприяння 4-ї армії) у долині Сушиці [7, с.691]. 
11(24) липня 2-а румунська та 4-а армії поча-
ли наступ і потіснили противника під Мареш-
тами. Однак 12(25) липня О.Ф. Керенський, 
переляканий поразкою військ Південно-Захід-
ного фронту під Тернополем, відмінив наступ. 
Румунські війська самостійно продовжили 
виконання операції. Наприкінці липня Д. Ще-
рбачов здійснив перегрупування армій фронту 
і створив маневрену групу (ХХIХ-й, ХХХ-й і 
ХL-й армійські корпуси) у районі Фольтичен. 
У липні-серпні 1917 р. австро-німецькі війська 
генерала А. фон Макензена і ерцгерцога Йо-
сифа-Августа спробували прорвати розташу-
вання російських і румунських військ під Ма-
рашештами і на Ойтузі. 9(22) серпня цей на-
ступ було зупинено, противник поважних на-
слідків не осягнув. Проте загальні втрати 
фронту склали понад 70 тис. бійців. У середи-
ні серпня Д. Щербачов перегрупував фронт, 
до складу якого увійшла 8-а армія, і разом з 
тим у його складі залишалися 9-а, 6-а, 4-а, а 
також 1-а і 2-а румунські армії. Резерв склада-
ли VII-й, VIII-й, ХХХ-й армійські корпуси і І-
й румунський корпус [7, с.692–693].  

Щербачов Д. займав посаду командувача 
військ фронту аж до його розформування 28 
грудня 1917 р. (10 січня 1918 р.). 3 листопада 
він офіційно визнав зверхність Центральної 
Ради. Свої дії він мотивував тим, що виходячи 
з наявного стану справ, несвоєчасно дотриму-
ватися непримиренної позиції до Центральної 
Ради, і навпаки – необхідно всіляко сприяти 
зміцненню України, яка може дати сили для 
збройного порядку в тилу [4, с.116]. Саме з 
ним С. Петлюра розпочав переговори щодо 
об’єднання Південно-Західного та Румунсько-
го фронтів в один – Український і призначен-
ня Д. Щербачова його командувачем [17, 
с.89–90]. С. Петлюра відносив Щербачова до 
числа тих воєначальників, які «надають украї-
нізації велике значення, як чинникові, що змі-
цнює і відпорну, і ударну силу війська» [12, 
с.89]. Відтак з кінця листопада Д. Щербачова 

призначено командувачем Українського фро-
нту [16, с.503], яким йому довелося керувати в 
умовах протидії російських більшовиків, що 
намагалися захопити фронтові й армійські 
штаби. Тут Д. Щербачов виявив характерну 
рішучість. У ніч з 3 на 4 грудня він заарешту-
вав більшовицький ревком Румунського фро-
нту у Яссах і передав владу українським комі-
тетам. Більшовицькі ревкоми були розпущені 
[12, с.117]. Нова спроба організації більшови-
цького ревкому у військах цього фронту ви-
явилася також невдалою і навіть закінчилася 
для його керівників трагічно. Зокрема скеро-
ваного сюди Раднаркомом комісара Румунсь-
кого фронту С. Рошаля за наказом Д. Щерба-
чова розстріляли [4, с.141]. Проте подальшим 
планам щодо утворення єдиного Українського 
фронту не судилося збутися, оскільки Україн-
ська Центральна Рада не підтримала генерала 
Д. Щербачова, а разом з ним і інших військо-
вих керівників, взявши курс на ліквідацію ре-
гулярного війська і утворення в Україні мі-
ліційної системи. На цій основі генерал розі-
йшовся у поглядах з керівництвом УНР і взи-
мку 1918 р. виїхав до Одеси, де остаточно під-
тримав Білий рух [9, с.44]. 

У лютому 1918 р. Д. Щербачов уклав пе-
ремир’я з Німеччиною у Фокшанах від імені 
Румунії, при цьому домігся від німецького 
командування згоди на збереження незалеж-
ності Румунії та румунської армії [16, с.503]. 
18 квітня 1918 р. він відмовився від посади 
командувача і переїхав у маєток, наданий йо-
му королем Румунії. У листопаді 1918 р. після 
капітуляції Німеччини прибув у Бухарест, де 
вступив у перемовини з представником союз-
ного командування генералом А. Бертло. На 
цій зустрічі Д. Щербачов представляв уже 
Добровольчу армію, де йому було вручено 
Великий хрест Почесного легіону. Тут він до-
мігся згоди А. Бертло на допомогу білим вій-
ськам. 30 грудня 1918 р. прибув у Катерино-
дар, де був призначений військовим предста-
вником російських армій при союзних урядах 
і союзному Верховному командуванні. На по-
чатку січня 1919 р. через Сербію та Італію 
прибув у Париж [7, с.692], де створив пред-
ставництво, яке займалося постачанням білих 
армій, намагався формувати добровольчі час-
тини з російських військовополонених. У лю-
тому 1919 р. адмірал О.В. Колчак підтвердив 
посаду Д. Щербачова. Навесні 1920 р. він 
увійшов до складу уряду П. Врангеля у Криму 
[9, с.44]. Проте вже у травні 1920 р. через не-
узгодженість поглядів з генералом бароном 



ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 89 

П.М. Врангелем щодо спільних дій з Поль-
щею відмовився від посади, переїхав у Ніццу, 
де жив на пенсію, призначену йому румунсь-
ким урядом. Помер у 1932 р. [7, с.693]. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити 
висновок, що становлення Д. Щербачова як 
воєначальника відбувалося під час Першої 
світової війни саме на українських землях. 
Тут він одержував свої головні перемоги і за-
знавав невдач. Його діяльність здійснила ва-
гомий вплив на результат багатьох військових 

операцій у ході війни. Значно прилучився він і 
до творення Української національної армії у 
1917 р., підтримавши українізацію військових 
частин, визнав право українського народу на 
національну державу та військо і не його ви-
на, що не зміг повною мірою допомогти в 
становленні національних збройних сил. Від-
так, слід визнати, що тісний зв’язок цього 
полководця з Україною очевидний і його ім’я 
по праву може бути включено у військову іс-
торію нашої держави. 
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ІВАН ПЕРЕСИПКІН: ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ МАРШАЛА ВІЙСЬК ЗВ’ЯЗКУ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (до 110-річчя від дня народження) 

 
У статті розглядається життєвий шлях першого маршала військ зв’язку Радянського 

Союзу Івана Терентійовича Пересипкіна, відомого радянського державного та військового дія-
ча, воєначальника, який народився в Україні, а в роки Великої Вітчизняної війни очолював зага-
льнодержавний і військовий зв’язок та зробив суттєвий внесок у перемогу. Показана його роль 
у забезпеченні засобами зв’язку Червоної армії у передвоєнні роки та роки війни. 

Ключові слова: маршал військ зв’язку, Нарком зв’язку СРСР, начальник, Пересипкін, 
Управління зв’язку Червоної армії. 
 

Відомою серед військовослужбовців Ра-
дянського Союзу була постать першого мар-
шала військ зв’язку Івана Терентійовича Пе-
ресипкін. Нажаль, мусимо констатувати, що 
на своїй Батьківщині ім’я видатного земляка 
практично забуте. В умовах сьогодення, з ме-
тою виховання молодого покоління на кра-
щих історичних прикладах, постає необхід-
ність звернутися до цієї постаті, яка зробила 
вагомий внесок у розвиток державного і вій-
ськового зв’язку, зокрема у найскладний для 
держави час – у роки Великої вітчизняної вій-
ни. 

Іван Терентійович Пересипкін народився 
18 червня 1904 р. [2, с.694] на ртутному руд-
нику при станції Микитівка Бахмутського по-
віту на Донбасі (нині м. Горлівка Донецької 
обл.) [6; 7]. Був єдиною дитиною в родині 
робітників, які приїхали на Донбас на заро-
бітки з Орловської губернії. Батько, Терентій 
Никифорович, працював на різних шахтах, а 
потім на ртутному руднику бурильником і 
помер від отруєння ртуттю в 1906 р., у віці 27-
років. Мати, Анастасія Іванівна, до 1920 р. 
працювала домашньою прислугою в різних 
службовців на Донбасі (Ртутний рудник, Гор-
лівка, Єнакієве), потім до 1933 р. – чорно-
робітницею на ртутному руднику. У семиріч-
ному віці Іван Пересипкін пішов навчатися в 
перший клас рудничної народної школи. Коли 
він навчався в четвертому класі, мати разом з 
ним переїхала в с. Олексіївка Горлівського 
району, де він у 1916 р. й закінчив школу. 
Йшла Перша світова війна, жити ставало 
дедалі важче, й великі нестатки змусили 
тринадцятирічного хлопчика піти працювати. 
З грудня 1917 р. до травня 1918 р. він працю-

вав коногоном на шахті, потім «хлопчиком» у 
механічній майстерні, а з травня 1918 р. до 
квітня 1919 р. на шахті – відгрібником [1; 10, 
с.26]. 

У день 4 квітня 1919 р., коли частини 
Червоної армії вступили в Горлівку, додавши 
собі два роки, юнак добровільно вступив до її 
лав і був зарахований у кулеметну команду 1-
го особливого полку, що дислокувався в 
Харкові. У його складі він брав участь у при-
душенні куркульського повстання у Вовківсь-
кому повіті Харківської губернії. Потім був 
переведений у 37-й український полк, у складі 
якого в червні-липні 1919 р. направлений на 
Південний фронт під Попасну на Донбасі. 
Після того, як полк був розбитий під станцією 
Рубіжна, переведений у комендантську ко-
манду при штабі 42-ї стрілецької дивізії, якою 
командував герой Громадянської війни Г.Д. 
Гай. 7 листопада 1919 р. Іван прийняв війсь-
кову присягу. В грудні цього ж року захворів 
висипним і поворотним тифом і близько 
місяця пролежав у селі Воронезької губернії, 
потім протягом такого ж часу перебував на 
лікуванні в військовому госпіталі в м. Ва-
луйки. Після цього йому надали 2-мі-сячну 
відпустку, під час якої захворів запаленням 
легенів. Після другої відпустки, на підставі 
наказу Реввійськради Республіки про демобі-
лізацію з Червоної армії неповнолітніх, на-
перекір його бажанню рішенням Єнакієвсь-
кого військкомату звільнили з армії [6; 10, 
с.26]. 

З травня 1920 р. Іван Пересипкін прохо-
див службу в залізничній міліції на станції 
Горлівка. На початку 1921 р. добровільно пі-
шов служити в ремонтну комісію при Запорі-
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зькому губернському військкоматі, що займа-
лася мобілізацією коней для армії. Влітку цьо-
го ж року знову був звільнений з військової 
служби як неповнолітній. Повернувшись з 
армії, з грудня 1921 р. до листопада 1922 р. 
юнак працював чорноробочим і підручним 
слюсаря в механічних майстернях ртутного 
рудника, водонаглядальником, шлаковозом та 
звальщиком на ртутному заводі [1; 7; 10, с.26]. 

У серпні 1922 р. Іван вступив до Комуніс-
тичного союзу молоді. Його обрано членом 
районного комітету і членом бюро райкому 
комсомолу. На початку травня 1923 р. Івана 
(фото 1) [1] за комсомольською путівкою на-
правили на навчання у Військово-політичну 
школу Українського військового округу до 
Києва. У школі він навчався у період з 23 тра-
вня 1923 р. до 1 жовтня 1924 р., і закінчив з 
відзнакою. За порадою викладача школи був 
направлений для подальшого проходження 
служби в 1-у Запорізьку кавалерійську диві-
зію Червоного козацтва, що дислокувалася в 
м. Проскурові (нині м. Хмельницький) [10, 
с.26]. 

 

 
 

Фото 1. Червоноармієць 
І.Т. Пересипкін, 1923 р. 

 

Службу майбутній маршал військ зв’язку 
розпочав політбійцем у саперному ескадроні 
1-ї Запорізької кавалерійської дивізії, в якій 
прослужив понад 8 років, з жовтня 1924 р. до 
січня 1933 р., пройшовши шлях від червоно-
армійця окремого саперного ескадрону до ко-
мандира і військового комісара окремого ес-
кадрону зв’язку дивізії. Ескадрон у бойовій і 
політичній підготовці, а також збереженні 
кінського складу займав одне з чільних місць 
у дивізії. Його обирали комсоргом саперного 
ескадрону, членом бюро Комуністичного со-
юзу молоді 2-го кавалерійського полку (фо-
то 2) [1], Проскурівського районного та Оде-
ського окружного комітетів. Іван Терентійо-
вич згадував: «Коли мене, комісара ескадрону 

зв’язку, несподівано призначили і команди-
ром цього ескадрону (наказ від 17 травня 
1932 р. – авт.), я відразу відчув брак знань. 
Тоді я вирішив почати серйозно готуватися до 
вступу у військову академію» [8].  

 

 
 

Фото 2. Політрук ескадрону 2-го кавполку 
І.Т. Пересипкін, 1927 р. 

 

У період з травня 1930 р. до березня 
1932 р. І.Т. Пересипкін склав попередні ви-
пробування на предмет вступу до академії, 
навчався на підготовчих курсах, склав іспити 
з тактики, топографії, фізики, хімії, математи-
ки та літератури. Займався наполегливо і ба-
гато, в основному вечорами, а при змозі 
вихідними. Восени 1932 р. він екстерном 
склав іспити за курс кавалерійської школи. 
Служба як і раніше займала значну частину 
його часу. Ось в таких умовах і гартувалися 
його якості, які виокремлювали його потім 
завжди – зосередженість, вимогливість до се-
бе і навіть суворість [6; 10, с.26]. 

У вересні 1932 р. Іван Терентійович склав 
вступні іспити у Військову електротехнічну 
академію РСЧА. Навчався він у 4-му взводі 2-
ї роти командного факультету зв’язку акаде-
мії. Разом з ним навчалися майбутні генерали 
військ зв’язку, зокрема К.Х. Муравйов, П.М. 
Курочкін, В.В. Звенигородський, С.М. Коко-
рін, І.І. Буров і П.Д. Мірошников. Під час на-
вчання Іван Пересипкін редагував ротну газе-
ту та керував партійною просвітою взводу [1]. 
На 4-му курсі І.Т. Пересипкін, порадившись з 
начальником факультету А.Є. Карауловим, 
вирішив займатися за індивідуальним планом 
щоб наздогнати 6-місячне відставання від сво-
їх однокурсників і закінчити одночасно з ни-
ми академію. Так, за невеликий проміжок ча-
су він зумів ліквідував це відставання. Закін-
чення академії (1937 р.) стало ще однією пе-
ремогою Івана Терентійовича. Через 33 роки 
після випуску з академії він зізнався: «То було 
для мене нелегкою справою при моїй елемен-
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тарній освіті – 4-класи начальної рудничною 
школи та біля 2-х років навчання в військово-
політичній школі» [2, с.694; 10, с.26–27]. 

Після випуску його разом К.Х. Муравйо-
вим телеграмою викликали на співбесіду до 
Політуправління РСЧА, де їх особисто при-
йняв начальник – армійський комісар 1-го ра-
нгу Я.Б. Гамарник, який Пересипкіну І.Т. за-
пропонував посаду військового комісара Нау-
ково-дослідного інституту зв’язку Червоної 
армії (далі – НДІЗ РСЧА). 7 червня 1937 р. на-
казом Наркома оборони СРСР за №2393 стар-
шому лейтенанту І.Т. Пересипкіну присвоєно 
чергове військове звання – «капітан», і при-
значено для подальшого проходження служби 
в Москву на посаду військового комісара 
НДІЗ РСЧА [2, с.694; 5; 7]. Військком швидко 
знайшов спільну мову з головним інженером 
інституту, в подальшому академіком АН 
СРСР, бригадним інженером М.В. Шулейкі-
ним, з ім’ям якого нерозривно пов’язаний роз-
виток засобів радіозв’язку радянських Зброй-
них Сил. Михайло Васильович навчив моло-
дого комісара цінувати фахівців, допоміг вни-
кнути в їх психологію та зрозуміти, чому вони 
ведуть палкі суперечки з начальством і вою-
ють з бюрократами. Пересипкін  І.Т. мав бага-
то планів на новому місці служби, але війсь-
кова доля знову піднесла йому несподіваний 
поворот. Його запросили в Політуправління 
Червоної армії. В ході бесіди йому запропону-
вали вищу посаду – військового комісара 
Управління зв’язку Червоної армії (далі – 
УЗЧА) [2, с.694]. Це стало новим викликом 
долі тому, що нова посада за масштабами та 
значенням була набагато вищою за поперед-
ню. Так, наказом Наркома оборони від 4 січня 
1938 р. за №2330 його призначають військо-
вим комісаром УЗЧА, а 8 січня – присвоєно 
військове звання «полковник» [7; 10, с.27]. 

Під особливим контролем військкома 
знаходились кадрові питання. До складу апа-
рату Управління в 1938 р. влилося 40 нових 
працівників, 60 осіб влилося в військову при-
йомку. Крім цього, були висунуті на вищі по-
сади: в апараті – 18 осіб, в прийомку – 19, під-
вищені у військових званнях – 38. Це вимага-
ло побудови такої роботи щоб краще і швид-
ше отримати ефективну віддачу. З кожним 
молодим і новопризначеним працівником 
проводились індивідуальні бесіди, наради, їм 
надавалася допомога в розміщенні, працевла-
штуванні сімей, отриманні житла. До того ж 
він особисто прагнув поспілкуватися з пра-
цівниками Управління, які виїжджали у війсь-

ка (за 1938 р. надано допомоги понад 100 час-
тинам зв’язку), зустрічався з командуванням і 
представниками частин, які приїздили в 
центр, брав участь у зборах начальників різ-
них категорій та окремих фахівців. Особливу 
увагу у своїй роботі він звертав на підготовку 
та виховання знову призначених командирів і 
політпрацівників, надаючи їм всіляку допомо-
гу та сприяння [10, с.27].  

Але поряд з кадровими були питання, які 
він вважав важливими у своїй діяльності – це 
робота відділів озброєння Управління – теле-
графно-телефонного озброєння, радіоозбро-
єння та особливої техніки. Це викликано не-
доліками в радіозв’язку, що було виявлені під 
час бойових дій з Японією біля озера Хасан на 
Далекому Сході (29 липня – 11 серпня 1938 
р.). На засіданні Політбюро ЦК ВКП(б) війсь-
ка зв’язку піддали нищівній критиці. Багато 
претензій насамперед висувалося УЗЧА і ра-
діоцентру Вузла зв’язку НКО СРСР. З ЦК 
ВКП(б) ці матеріали направили до Головної 
військової інспекції при Раді Народних Комі-
сарів (далі – РНК) СРСР [1]. 

Почалися пошуки винних і розробка за-
ходів з покращення роботи радіоцентру і ра-
діостанцій військових округів. Пересипкі-
на І.Т. викликали в ЦК ВКП(б), де йому дове-
ли претензії щодо радіозв’язку. В лютому 
1939 р. військкому довелося готувати допові-
дну в ЦК з докладним описом усіх недоліків у 
роботі радіоцентру Вузла зв’язку НКО СРСР і 
заходи щодо їх усунення. В записці викладено 
недоліки за штатом, комплектуванню і підго-
товкою кадрів для радіоцентру, дано коротку 
характеристику особовому складу та радіо-
станцій військових округів, зроблено певні 
висновки, а також щодо вжитих і запланова-
них заходів з радикальним покращенням ста-
ну радіозв’язку НКО, захистив від притягнен-
ня до суворої відповідальності начальника 
Вузла зв’язку НКО М.Т. Бєлікова [10, с.27]. 

Брак засобів зв’язку, повільне будівницт-
во вузлів і ліній зв’язку, невисока укомплек-
тованість особовим складом, ряд невирішених 
проблем безпосередньо в Управлінні зв’язку 
вимагали оперативного вирішення. Принци-
повий і вболіваючий за справу військовий 
комісар УЗЧА вирішив звернутися за допомо-
гою до наркома оборони К.Є. Ворошилова. В 
липні 1938 р. І.Т. Пересипкін підготував на 
його і’мя доповідь «Про стан зв’язку в РСЧА 
та підготовки країни стосовно зв’язку». Мета 
цієї доповіді полягала в тому, щоб у загальних 
рисах показати Наркому оборони ту проблем-
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ність, що була в питаннях зв’язку РСЧА, і по-
просити його та Головну військову раду звер-
нути на це увагу, а також вжити заходів для 
покращення цієї важливої для боєздатності 
РСЧА роботи . Назва розділів доповіді крас-
номовно свідчить про заклопотаність військ-
кома Управління зв’язку станом зв’язку в 
РСЧА і країні: 1. Стан і місце яке займають 
служби та війська зв’язку в системі Збройних 
сил РСЧА; 2. Стан об’єктів озброєння зв’язку 
РСЧА на сьогодення; 3. Підготовка країни 
стосовно засобів зв’язку ...». У супровідному 
листі від 30 липня 1938 р. він просить Нарко-
ма оборони прийняти його для особистої 
доповіді по суті порушених питань [9; 10, 
с.27–28]. 

26 січня 1939 р. І. Пересипкін пише на 
і’мя Наркома оборони чергову доповідь – 
«Готовність засобів зв’язку НКО до війни 
станом на 25 січня 1939 р.», в якій показує 
стан телеграфного зв’язку та радіозв’язку 
оперативного значення на мирний і воєнний 
час. Військком не тільки характеризує стан 
справ, а й вносить конкретні пропозиції щодо 
усунення недоліків. «Склався виключно важ-
кий стан з будівництвом зв’язку і в цьому пи-
танні ми дуже відстаємо від наших ймовірних 
противників, – робить висновок невгамовний 
військком і пропонує, – ... заслухати на засі-
данні Головної військової ради начальника 
УЗЧА про стан оборонного будівництва» [10, 
с.28].  

В лютому 1939 р. Нарком оборони СРСР 
К.Є. Ворошилов запросив до себе І. Пересип-
кіна та запропонував йому посаду начальника 
УЗЧА. Іван Терентійович висловив сумнів, чи 
зможе впоратися з таким обсягом роботи, але 
Нарком наполягав. Зрештою вирішили за 
пропозицією І.Т. Пересипкіна призначити йо-
го спочатку заступником начальника УЗЧА, 
щоб освоїти новий масштаб діяльності [2, 
с.694]. 

Військком УЗЧА з притаманною йому 
енергією і наполегливістю, спираючись на 
фахівців НДІЗ ЧА і, насамперед, знайомого 
йому В.М. Шулейкіна, 4 березня 1939 р. пише 
доповідь на і’мя начальника Політуправління 
РСЧА, армійському комісару 1-го рангу 
З.Л. Мехлісу, в якій висловив стурбованість 
станом і забезпеченістю РСЧА засобами 
зв’язку. Навівши конкретні цифрові дані (да-
леко не повні) щодо забезпечення засобами 
зв’язку РСЧА в мирний і воєнний час та перс-
пективи ліквідації їх некомплекту, робить ви-
сновок про незадовільний та загрозливий стан 

стосовно засобів зв’язку в Червоній армії. Не-
забаром І.Т. Пересипкіна викликали в ЦК 
ВКП(б), з’ясували стан військ зв’язку, забез-
печеність їх технічними засобами, бойову 
підготовку, а 10 травня ц. р. – запросили в 
Кремль. Після розмови із Й. Сталіним цього ж 
дня Івана Терентійовича призначено Нарко-
мом зв’язку СРСР [2, с.694; 7; 9]. Вчетверте за 
двадцять три місяці в житті І.Т. Пересипкіна 
відбувся крутий поворот, що розділяв нар-
комівський кабінет від аудиторії слухача 
академії зв’язку…  

Кар’єрний злет І.Т. Пересипкіна (йому 
було 35 років!), звичайно, обумовлений бага-
тьма причинами й обставинами, але не можна 
не помітити, що все його попереднє життя – 
це ланцюг важких випробувань, суцільна бо-
ротьба та постійна праця. Подальша його доля 
залежала власне від нього особисто, професі-
оналізму, відповідальності та самовідданості в 
роботі. 

З перших днів роботи в Наркоматі зв’язку 
(далі – НКЗ) через велику занедбаність та не-
досконалість його структур і місцевих органів, 
зажадали вирішення організаційних питань, 
які до цього не тільки були не вирішені, але й 
по справжньому і не ставилися. У Наркоматі 
під керівництвом Івана Терентійовича розро-
блено Статут про дисципліну працівників 
зв’язку СРСР і положення: про НКЗ СРСР; 
про Уповноважених НКЗ при ЗНК союзних 
республік: про обласні Управління НКЗ; про 
районні контори зв’язку. Він перевів роботу 
всіх органів зв’язку з функціонального на га-
лузевий принцип; змінив структури НКЗ, об-
ласних, крайових і республіканських управ-
лінь зв’язку, які чітко визначали роль вироб-
ничо-галузевих структурних підрозділів як 
органів, що забезпечують проведення певної 
технічної політики, організацію, розвиток та 
експлуатацію засобів зв’язку даної галузі. 
Ним вжито заходів з підбору та укомплекту-
вання вакантних посад начальників та голо-
вних інженерів обласних і крайових управлінь 
зв’язку, начальників центральних управлінь і 
відділів НКЗ, розширено та затверджено но-
менклатуру Наркома та його заступників. На-
ркомат організував курси з перепідготовки 
керівників і фахівців органів зв’язку, розши-
ривши мережу навчальних закладів [10, с.28]. 

У передвоєнні роки І.Т. Пересипкін про-
вів значну роботу з розвитку та вдосконален-
ня радіофікації, пошти, проводового та радіо-
зв’язку, що забезпечували основні потреби 
органів державного управління народним 
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господарством та обороною країни в умовах 
мирного часу. До призначення І.Т. Пересип-
кsіна Наркомом зв’язку наркомат не мав ос- вдання. Через місяць після початку війни доля 
новних документів, які б законодавчо визна- черговий раз змінила його життя. Іван Терен-
чали його завдання в мобілізаційно-оборонній 
роботі, і не займався повноцінно розробкою та 
реалізацією мобілізаційних планів. Нарком 
через тиждень після призначення видав наказ 
про усунення виявлених недоліків до 1 липня, 
чим ліквідував організаційну плутанину в цій 
роботі. Так, були розроблені положення про 
мобілізаційні органи НКЗ: першому Управлін-
ні НКЗ, перших відділам Уповноважених НКЗ 
при ЗНК союзних республік, обласних і край-
ових управлінь зв’язку, спецсекторам, орга-
нам польового зв’язку. В результаті проведе-
ної роботи були уточнені права й обов’язки 
уповноважених, начальників обласних і край-
ових управлінь, начальників перших відділів 
цих органів зв’язку. Вже до 1 вересня 1939 р. 
було розроблено звідний матеріал про готов-
ність формувань НКЗ за всіма військовими 
округами [9; 10, с.29]. 

Багато сил та енергії І.Т. Пересипкін до-
клав для покращення оборонного будівницт-
ва, розвитку зв’язку на театрах воєнних дій. 
Була реконструйована система зв’язку Мол-
дови, західних областей України та Білорусії, 
території колишньої Фінляндії, Прибалтійсь-
ких республік, що не були розраховані на вза-
ємодію з системою зв’язку СРСР, що, в свою 
чергу, забезпечило Москві і, насамперед Ген-
штабу, зв’язок з цими новими прикордонними 
регіонами. 

За два роки до війни Нарком зв’язку, не 
дивлячись на об’єктивні та суб’єктивні недо-
ліки в загальнодержавній мережі зв’язку, про-
вів значну роботу з її розвитку та вдоскона-
ленню і зарекомендував себе компетентним 
керівником державного масштабу, який має 
високі організаторські здібності [1]. 

З початком війни на НКЗ покладалися та-
кі завдання: розгортання органів польового 
зв’язку та військово-оперативних вузлів; фор-
мування чисельних установ військово-польо-
вої пошти та частин зв’язку, укомплектування 
їх особовим складом і майном зв’язку; забез-
печення зв’язком Верховного Головнокоман-
дування (далі – ВГК) і штабів фронтів, пар-
тійних, радянських організацій, народного го-
сподарства та населення на всій території кра-
їни; евакуація установ і підприємств зв’язку із 
зон, яким загрожувало захоплення противни-
ком; відновлення мережі зв’язку на території, 
звільненій від противника [10, с.29]. 

Іван Терентійович з притаманною йому 
наполегливістю та завзятістю вирішував ці за-

тійович згадував: «Увечері 22 липня я неспо-
дівано був викликаний до Сталіна... У при-
ймальні вождя знаходився начальник Управ-
ління зв’язку Червоної Армії генерал-майор 
М.І. Гапич... Сталіна доповідь генерала не за-
довольнила... він оголосив Гапічу про звіль-
нення з посади. Генерал вийшов з кабінету, а 
зі мною відбулася коротка розмова. Сталін за-
явив, що начальником Управління зв’язку 
призначаюся я із збереженням за мною і поста 
народного комісара зв’язку СРСР. Окрім цьо-
го я став і заступником наркома оборони» [8]. 
Так, 23 липня постановою РНК СРСР за 
№1894 І.Т. Пересипкіна призначено заступ-
ником Наркома оборони зі зв’язку та началь-
ником Управління зв’язку Червоної армії. За 
ним також збереглася й посада наркома 
зв’язку [3, с.126]. Для Івана Терентійовича це 
призначення було дійсно несподіваним, але 
для Й. Сталіна глибоко продуманим. З цього 
дня І.Т. Пересипкін, не послабляючи уваги до 
роботи в НКЗ, зосередився на питаннях війсь-
кового зв’язку, тому що в цей час все було 
підпорядковане потребам фронту. Як правило, 
чисельні завдання уряду та ВГК носили над-
строковий характер і їх можна було здійсню-
вати тільки спільними зусиллями частин 
зв’язку Червоної армії та підприємствами На-
ркомату зв’язку. Коло обов’язків І.Т. Переси-
пкіна ще більше зросло, до них додалися: за-
безпечення зв’язку Ставки ВГК; керівництво 
військами зв’язку Червоної армії; визначення 
основних положень і способів організації 
зв’язку в усіх ланках управління; встановлен-
ня смуг експлуатаційного обслуговування по-
стійних ліній зв’язку для фронтів, армій і ор-
ганів НКЗ; формування нових частин зв’язку, 
забезпечення ними фронтів і армій; розмі-
щення замовлень на засоби зв’язку в промис-
ловості і постачання ними військ; підготовка 
та укомплектування військ зв’язку офіцерсь-
ким складом і фахівцями зв’язку; координація 
роботи відділів зв’язку наркоматів шляхів 
сполучення та внутрішніх справ, діяльності 
різних відомств країни з питань організації 
зв’язку в інтересах забезпечення управління 
збройною боротьбою проти нацистських за-
гарбників [3, с.127–129; 10, с.29]. 

25 липня Іван Терентійович направив на 
ім’я Наркома оборони СРСР Й. Сталіна допо-
відну записку з проханням щодо покращення 
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роботи з керівництва і матеріально-технічного 
постачання частин зв’язку реорганізувати 
УЗЧА в ГУЗЧА, а 28 липня 1941 р. Нарком 
оборони підписав наказ за №0251 «Про реор-
ганізацію УЗЧА в ГУЗЧА». 30 липня на під-
ставі наказу Наркома оборони І.Т. Пересипкін 
видає наказ начальника ГУЗЧА за №001 «Про 
реорганізацію УЗЧА в ГУЗЧА», в якому нака-
зав закінчити його реорганізацію та уком-
плектування до 1 серпня. У винятково стислі 
терміни під керівництвом І.Т. Пересипкіна 
було здійснено перебудову роботи загально-
державної мережі електрозв’язку в інтересах 
забезпечення безперервності зв’язку на фрон-
тових напрямках і тилу. Таким чином було 
стерто існуючу межу між загальнодержавним 
і військовим зв’язком [9; 10, с.29]. 

 

 

 

Фото 3. Генерал-полковник військ зв’язку  
І.Т. Пересипкін, 1943 р. 

 

Немає потреби детально розкривати дія-
льність І.Т. Пересипкіна в роки Великої Віт-
чизняної війни – вона загальновідома. 27 гру-
дня 1941 р. йому було присвоєно військове 
звання «генерал-лейтенант військ зв’язку», а 
31 березня 1943 р. – «генерал-полковник 
військ зв’язку» (фото 3) [1; 7]. Лише перера-
хування завдань, що стояли перед НКЗ і 
ГУЗЧА, наочно показує колосальний обсяг 
роботи, виконаної зв’язківцями під керівницт-
вом Івана Терентійовича в той час. І все ж та-
ки зупинимося на ряді цифр, що підтверджу-
ють цей висновок: 

лише за перших 9 місяців війни на ново-
збудованих та існуючих лініях НКЗ було під-
вішено мідних дротів більше, ніж за 5 років до 
початку війни; 

за перших півтора року війни було введе-
но в експлуатацію 70 тис. км нових межмісь-
ких телефонних каналів; 

щорічні поштові відправлення складали 
близько 3 млрд. листів, 6 млрд. газет і журна-

лів, понад 100 млн. переказів із загальним обо-
ротом у 50 млрд. рублів і до 10 млн. посилок;  

будівництво в жовтні 1941 р. під особис-
тим керівництвом І.Т. Пересипкіна за 5 діб Ре-
зервного вузла зв’язку Ставки ВГК в Арзама-
сі, хоча для спорудження такого вузла в зви-
чайний фронтовий час потрібно було не мен-
ше 15–20 діб; 

з 1.01.1942 р. до 1.04.1943 р. на всіх фрон-
тах частинами зв’язку було збудовано 21,5 
тис. км постійних ліній, підвішене понад 121 
тис. км нових дротів, відновлено 190 тис. км 
зруйнованих або пошкоджених ліній зв’язку; 

сформовано понад 1674 частин і підрозді-
лів різного призначення, з них у перший рік 
війни – понад 1000, в 1943 р. – 464, в 1944 р. – 
210. До цього слід додати кількість частин і 
підрозділів зв’язку, розгорнутих у корпусах і 
дивізіях; 

чисельність військ зв’язку РГК, основу 
яких складали фронтові й армійські частини, з 
урахуванням запасних, навчальних і тилових 
частин та установ зв’язку, станом на 1 травня 
1945 р. дорівнювала 247 978 осіб, а чисель-
ність усіх військ зв’язку за час війни зросла в 
4 рази, досягнувши майже 1 млн. осіб; 

підготовлено та підписано Державним 
Комітетом Оборони (далі – ДКО) біля 200 по-
станов і розпоряджень, понад 150 наказів нар-
кома оборони. До цього слід додати сотні на-
казів і директив Генштабу та ГУЗЧА [1; 10, 
с.29]. 

За роки війни Іван Терентійович 24 рази 
був на фронті, в тому числі в групі пред-
ставників Ставки ВГК, при цьому деякі його 
відрядження тривали 2–3 місяці та більше. 
Наприклад, з січня до грудня 1943 р. з невели-
кими проміжками він працював у військах 
Донського, Сталінградського, Південно-Захід-
ного, Воронезького, Центрального, Степового 
та чотирьох Українських фронтів. Щоденно, а 
іноді й по кілька разів на добу його заступни-
ки по НКЗ і ГУЗЧА доповідали телефоном 
найважливіші питання, які потребували опе-
ративного вирішення, а поточні справи він 
розглядав у Москві. Під час перебування 
І.Т. Пересипкіна на фронті фельд’єгері літа-
ками підпорядкованої йому авіадивізії достав-
ляли постанови ДКО і РНК СРСР, важливі 
документи з інших урядових установ і нар-
коматів, проекти наказів і директив НКЗ і 
ГУЗЧА для підпису. Після їх розгляду цими ж 
літаками документи відправлялися в Москву. 
З питань, що потребували особистих допо-
відей, на літаках зв’язку на фронт прилітали 
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його заступники або інші відповідальні пра-
цівники. У такий спосіб він тримав руку на 
пульсі роботи обох органів управління. Війсь-
кове звання «маршал військ зв’язку» Івану 
Терентійовичу було присвоєно 21 лютого 
1944 року (фото 4) [4], і він став першим, хто 
отримав це звання. Крім того, І.Т. Пересипкін, 
разом з авіатором О.Є. Головановим, став 
наймолодшим володарем звання маршала ро-
ду військ – у 39-річному віці [7]. 

 

 
 

Фото 4. Маршал військ зв’язку  
І.Т. Пересипкін, 1945 р. 

 

Влітку 1944 р. різко зріс обсяг робіт з від-
новлення зв’язку на звільнених територіях 
країни в інтересах народного господарства, 
що відволікало начальника ГУЗЧА від забез-
печення зв’язком військ під час ведення бойо-
вих дій у країнах Східної Європи. Важливим 
заходом, що забезпечував покращення керів-
ництва державним і військовим зв’язком, було 
рішення ДКО про його децентралізацію. Ука-
зом Президії Верховної Ради СРСР від 
20 червня 1944 р. Наркомом зв’язку Союзу 
РСР призначений К.Я. Сергійчук, а маршал 
військ зв’язку І.Т. Пересипкін, залишаючись 
заступником Наркома оборони СРСР (до лис-
топада 1944 р. – авт.) і начальником Головно-
го управління зв’язку Червоної армії (до квіт-
ня 1946 р. – авт.), зосередившись на питаннях 
керівництва військовим зв’язком [3, с.212; 9; 
10, с.30]. 

Іван Терентійович на своїх плечах виніс 
увесь тягар війни на найважливіших ділянках 
державної роботи і військової служби, нако-
пичив великий фактичний матеріал, що хара-
ктеризує еволюцію мистецтва організації 
зв’язку, бойової діяльності військ, розвитку та 
вдосконалення військової техніки зв’язку і 
використання загальнодержавної мережі 
зв’язку для потреб військового командування. 
Тому і в повоєнний час він продовжував очо-
лювати війська зв’язку. В період з 28 квітня 

1946 р. до 15 січня 1957 р. він очолював 
зв’язок Сухопутних військ ЗС СРСР [2, с.694]. 
У цей час він докладав багато зусиль в удо-
сконалення та розвиток нових засобів зв’язку 
та методів їх управління, підготовку високо-
кваліфікованих кадрів для військ зв’язку, по-
стійно брав участь у навчаннях, у т. ч. і на То-
цькому полігоні з реальним застосуванням 
ядерної зброї [10, с.30]. 

У травні 1956 р., готуючись до зборів 
начальників зв’язку військових округів на базі 
Військової академії зв’язку, йому стало зле. 
Вісім довгих місяців перебування в лікарні 
чергувалися з короткочасними виходами на 
службу. Наказом Міністра оборони СРСР від 
15 січня 1957 р. І.Т. Пересипкіна зараховано в 
розпорядження МО СРСР, а з 8 березня – при-
значено науковим консультантом з питань 
управління та зв’язку при заступнику 
МО СРСР з військової науки. 26 квітня 1958 
р. його переводять на посаду військового 
інспектора-радника Групи генеральних 
інспекторів МО СРСР [2, с.694; 7]. У групі він 
обіймав посаду секретаря парторганізації, ви-
конував окремі доручення Міністра оборони, 
відвідував військово-навчальні заклади як 
перевіряючий і голова державної екзаменацій-
ної комісії, брав участь у ряді великих нав-
чань, передаючи свій багатий досвід служби 
та життя [7; 9;10, с.30]. 

Упродовж багатьох років Іван Терентійо-
вич очолював Федерацію радіоспорту СРСР, 
був головою Історичної комісії при Президії 
науково-технічного товариства радіотехніки, 
електроніки і зв’язку імені О.С. Попова. Оби-
рався членом Центральної ревізійної комісії 
ВКП(б) (1941–1952 рр.), депутатом Верховної 
Ради СРСР від Башкирії (1946–1950 рр.), Вер-
ховної Ради РРФСР від Оренбурзької області 
(1955–1959 рр.), Московської міської Ради 
(1939–1943 рр. і 1947–1951 рр.). Багато уваги 
та часу він приділяв військово-патріотичній 
роботі з молоддю, часто виступав на заводах і 
фабриках, у військових частинах, навчальних 
закладах, радгоспах і колгоспах, зустрічався зі 
школярами. Вів велике листування [7; 10, 
с.30]. 

Предметом особливої уваги Івана Терен-
тійовича була турбота про своїх товаришів по 
службі. Він писав листи в союзні і республі-
канки органи влади про встановлення персо-
нальних пенсій союзного і республіканського 
значення для працівників Наркомату зв’язку, 
які відзначилися в роки війни, клопотав перед 
органами влади та військовим командуванням 
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про посилення уваги до вдів фронтовиків-
зв’язківців. 

Високі моральні якості: патріотизм, поря-
дність, розвинене почуття відповідальності за 
доручену ділянку роботи, висока вимогли-
вість до себе і підлеглих, справедливість, смі-
ливість, дисциплінованість і старанність – до-
зволили І.Т. Пересипкіну стати компетентним 
державним і військовим керівником [1]. 

 

 
 

Фото 5. Маршал військ зв’язку  
І.Т. Пересипкін 

 

За заслуги перед Батьківщиною І.Т. Пере-
сипкіна нагороджено десятьма орденами: чо-
тирма орденами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, двома орденами Червоного Прапо-
ра, орденом Кутузова 1-го ступеня, Червоної 
Зірки, «За службу Батьківщині в Збройних 
Силах СРСР» 3-го ступеня та 13-а медалями 
СРСР (фото 5) [9]. Разом з тим, його нагород-
жено п’ятьма орденами і сімома медалями 
іноземних держав [7; 9; 10, с.30]. 

Помер Іван Терентійович 12 жовтня 
1978 р., похований на Новодівочому кладо-
вищі в Москві [2, с.694]. Він є почесним гро-
мадянином рідної Горлівки, в якій вулиця та 
школа носять його ім’я. В 1996 р. Кемеровсь-
кому ВВЧУЗ було присвоєно ім’я І. Пере-
сипкіна. Встановлено меморіальні дошки на 
будівлях 16-го ЦНДІЗ МО РФ та Військової 

академії зв’язку. Його особистий архів збері-
гається у Військово-історичному музеї арти-
лерії, інженерних військ і військ зв’язку в 
Санкт-Петербурзі. Його науковим доробком є 
12 книг і 28 журнальних статей про трудовий і 
ратний подвиг цивільних і військових 
зв’язківців [6; 7; 10, с.30]. 

Загалом маршалами військ зв’язку Радян-
ського Союзу стали чотири особи, зокрема 
Іван Терентійович Пересипкін (1944 р.), Олек-
сій Іванович Леонов (1961 р.), Андрій Івано-
вич Бєлов (1973 р.) та Микола Миколайович 
Алексєєв (1979 р.), але першим з них назавж-
ди залишиться Іван Терентійович. І не тільки 
тому, що перший маршал військ зв’язку, а й, 
насамперед, як державний діяч і воєначаль-
ник, який у роки Великої Вітчизняної війни 
очолював загальнодержавний і військовий 
зв’язок та зробив суттєвий внесок в її перемо-
жне завершення [1; 10, с.26]. 

Отже, на підставі вищевикладеного мож-
на зробити висновок, що І.Т. Пересипкін про-
жив яскраве та насичене багатьма подіями 
життя, в якому він був не тільки свідком але й 
активним учасником. Іван Терентійович за-
лишив цікаві спогади, свідоцтва, документи за 
якими можемо вивчати історію військ зв’язку, 
захоплюватись його великою ерудицією і 
працьовитістю, наполегливістю у вирішенні 
поставлених завдань і вмінням мобілізовувати 
людей на їх виконання, а також прозорливіс-
тю і здатністю визначати перспективи розвит-
ку військового зв’язку. Він був дуже обдаро-
ваною особистістю. Пунктом за номером один 
у житті та всій багатій спадщині маршала 
військ зв’язку І.Т Пересипкіна є одна проста 
якість, яка повною мірою притаманна людям 
його покоління, і яке ми в останні роки нама-
гаємося безуспішно прищепити молоді. Нази-
вається вона – ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ 
ТА ГОТОВНІСТЬ ЇЇ ЗАХИЩАТИ. У цьому 
він вбачав сенс і мету свого життя. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА  
В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
Стаття присвячена питанню виникнення концепції операції та оперативного мистецт-

ва на початку минулого століття та її розвитку в наслідок Першої світової війни. Базуючись 
на переважно американських працях, описано внесок країн-учасниць цієї війни в доктринізацію 
оперативного мистецтва, визначено лідерство наукової думки щодо цієї концепції, показані 
труднощі у сприйнятті нових закордонних ідей. Зроблено висновок щодо необхідності викори-
стання періоду по завершенню невдалих війн і кампаній як найсприятливішого часу для прове-
дення змін у підходах до організації військової справи. 

Ключові слова: операція, оперативне мистецтво, Перша світова війна, стратегія, так-
тика, еволюція форм збройної боротьби. 
 

Сучасні доктрини з оперативного плану-
вання, наприклад директива командування 
НАТО з операцій про оперативне планування 
(поточна версія) [4], знаходяться в центрі ува-
ги військових фахівців багатьох розвинутих у 
військовому відношенні країн, насамперед 
США, постійно переглядаються, трансфор-
муються щодо сучасних загроз, адаптуються 
збройними силами країн для внутрішнього 
використання та під час їх участі в міжнарод-
них коаліційних операціях. Цей процес триває 
й в Україні, де її Збройні Сили переходять до 
нових, більш досконалих доктринальних ста-
ндартів. При цьому варто розглядати певні 
аспекти та частини цих стандартів упродовж 
усього діапазону їх розвитку, починаючи з 
умов виникнення. У зв’язку з цим, вивчення 
процесу зародження складової воєнного мис-
тецтва – оперативного мистецтва – на початку 
минулого століття є корисним для розуміння 
принципових основ цього явища, яке й досі 
знаходиться у процесі свого розвитку. 

Мета цієї статті полягає у розгляді проце-
су започаткування концепції оперативного 
мистецтва головним чином у думці дослідни-
ків США, країни яка десятиліттями не сприй-
мала ідеї існування середньої ланки між стра-
тегією та тактикою, але з рештою визнала до-
цільність цього та зробила подальші кроки в її 
розвитку.  

Перша світова війна наочно продемонст-
рувала, що якщо жодна окрема битва не змо-

же бути вирішальною для перемоги у війні, то 
необхідно планувати послідовність операцій. 
Військові фахівці шукали вихід із ситуації, 
коли бойові дії велись на суцільному фронті, 
який неможливо обійти із флангів. Під час 
війни були випробувані нові доктринальні рі-
шення, а саме: тактика інфільтрації, спільне 
застосування різних видів і родів військ для 
здійснення прориву фронту тощо. Однак, все 
це забезпечувало успіхи лише на тактичному, 
а не на оперативному рівні. Щось, що з’єднує 
тактику зі стратегією, мало бути сформульо-
вано. 

Радянський воєнний теоретик комбриг 
Ґ. Іссерсон у 1932 р. писав: “Еволюція форм 
збройної боротьби вже у другій половині 
XIX століття не укладалась у поняття однієї 
тільки стратегії й тактики; вона вийшла за їх 
межі … в теорії між стратегією та тактикою 
відбувся великий розрив … явища потребува-
ли нового поняття, яке під назвою оператив-
ного мистецтва як вчення про операцію тільки 
після (Першої – авт.) світової війни зайняло 
самостійне місце в новій трьохчленній системі 
ділення воєнного мистецтва на стратегію як 
на вчення про війну, оперативне мистецтво як 
вчення про операції та тактику як вчення про 
бій” [3]. 

Незважаючи на таке твердження Ґ. Іссер-
сона, шлях до доктринального сприйняття по-
няття оперативного мистецтва, принаймні в 
західних країнах, був не таким очевидним у 
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той же міжвоєнний період [2]. 
Німецькі фахівці були першими, як вва-

жав американській автор М. Масені (Michael 
Matheny), хто відчув потребу додаткової лан-
ки в ланцюжку між стратегією та тактикою. 
Уже в 1920 р. барон фон Фрейтаг-Лорінгхо-
вен (BaronVon Freytag-Loringhoven) засвідчив, 
що німецький генеральний штаб усе частіше й 
частіше використовував термін “оператив-
ний” (operative), який відносився до операцій і 
відокремлював усе те, що відносилося до “та-
ктичного” (taktisch). Термін же “стратегічний” 
належав до “інструментарію” найвищого ко-
мандування. Поступово це відокремлення 
оперативного ввійшло в практику в період 
між світовими війнами [10]. Таким чином, ро-
зуміння оперативного рівня ведення бойових 
дій у німецькій теорії і практиці існувало вже 
по завершенню війни. 

Головні учасники Першої світової війни, 
за спостереженням М. Масені, намагалися на-
самперед повніше усвідомити потенціал но-
вих видів озброєння та технологій – літаків, 
танків і моторизацію військ. Радянські теоре-
тики пробували вирішити проблему прориву 
використанням нових технічних можливостей 
з послідовними операціями, так званими 
“глибокими операціями”. Німецькі фахівці 
намагалися знову запровадити мобільність на 
полі бою та удосконалювали бойові дії на 
знищення противника за допомогою мотори-
зації, танків і літаків. Британські теоретики 
Дж. Фюллер (John Fuller) та Б. Харт (Basil 
Hart) розглядали механізацію як ключ до про-
риву фронту на тактичному й оперативному 
рівнях. Французькі військові шукали можли-
вості до управління подіями на полі бою від-
повідно до їх нової доктрини “методична 
збройна боротьба”. Американські воєнні тео-
ретики і практики усвідомили, що війни того 
часу стали тотальними, передбачали масову 
мобілізацію та коаліційні дії. США мали бути 
готовими до проведення операцій об’єднани-
ми експедиційними силами. Ключовим пи-
танням на оперативному рівні для США було 
перекидання американських сил на театр во-
єнних дій, проведення там операцій та забез-
печення виводу військ [9, c.44]. 

Американський дослідник Т. Коффін 
(Timothy Coffin) стверджував, що більшість 
американських авторів визнають першість у 
закладанні теоретичних основ оперативного 
мистецтва за німецькими та російсько-радян-
ськими військовими теоретиками 20-х років 
ХХ століття. 

Авторами радянської концепції оператив-
ного мистецтва були невеличка “когорта” фа-
хівці, серед яких, на думку М. Масені, найвп-
ливовішими були О. Свєчін і М. Тухачевсь-
кий. 

Австралійські військові дослідники, 
Дж. Келлі та М. Бреннан (Justin Kelly, Mike 
Brennan), називали імена М. Фрунзе, О. Єго-
рова, В. Тріандафілова, М. Варфоломеєва та 
інші військових фахівців, які працювали над 
теорією операції для потреб Червоної армії. 

Свєчін О. першим використав термін 
“оперативне мистецтво” у своїй книзі “Стра-
тегія” та пояснив його. У 1923 р. О. Свєчін ви-
значив оперативне мистецтво, як “об’єднання 
маневрів і битв у даному місті театру воєнних 
дій, які спрямовані на досягнення загальної 
мети, що визначена кінцевою у даному пері-
оді кампанії”. Крім того, він встановив відно-
сини між операціями, тактиками та стратегія-
ми коли писав, що “тактики роблять кроки, з 
яких створюються оперативні стрибки; стра-
тегія вказує шлях” [10]. 

Аналізуючи перебіг Першої світової вій-
ни, М. Тухачевський оцінив значення нових 
воєнних технологій, які значно розширили 
бойовий простір. З’явилася потреба в прове-
денні послідовних операції в глибину против-
ника. На думку М. Масені, концепція такої 
“глибокої” операції була найбільш значущим 
здобутком радянських теоретиків у міжвоєн-
ний період [10]. 

Також, автори згадували про дискусії між 
М. Тухачевським та О. Свєчіним про тип вій-
ни, наступальний чи оборонний, який є більш 
притаманним для захисту молодої радянської 
держави. Враховуючи нещодавній досвід із 
ведення затяжної окопної війни, переважали 
погляди першого, і радянська доктрина (як і 
німецька) була націлена на наступальні дії з 
метою не виснажити, а знищити противника 
[7, c.41]. 

Тріандафіллов В. пояснював логіку при-
сутності слова “мистецтво” в новому терміні 
тим, що на відміну від тактики, яка викорис-
товувала добре сформовану базу тактичних 
розрахунків, оперативні – на той час були 
практично відсутності. Тому, командир виби-
рав напрямки проведення операції, варіанти 
удару, визначав необхідні для операції сили та 
засоби, цілком покладаючись при цьому на 
свою інтуїцію[5]. 

Як відмічали Дж. Келлі та М. Бреннан, на 
відміну від радянських авторів німецькі війсь-
кові теоретики у міжвоєнний період по закін-
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ченню Першої світової війни не мали терміну 
“оперативне мистецтво”. Традиційно німецькі 
командири користувалися певною свободою 
дій під час ведення ними бойових дій (“freie 
operationen”), якщо це не перешкоджало дося-
гненню поставленої задачі більш високого рі-
вня. Таким чином, ідея послідовності вико-
нання тактичних дій задля досягнення цілей 
високого рівня (що притаманне оперативному 
мистецтву) існувала в практиці німецького 
воєнного мистецтва та відповідно в системі 
підготовки офіцерів. Однак, оперативне мис-
тецтво не було описане доктринально. Внес-
ком німецьких теоретиків у розвиток воєнної 
думки за підсумками Першої світової війни 
було не оперативне мистецтво, а тактика дій 
загальновидових сил для створення “котлів” 
для знищення противника, що отримала зага-
льновідому назву“блітцкріг” [7, c.34]. 

Інші американські дослідники, наприклад, 
Ч. Пікара (Charles Pickar) також погоджувався 
з тим, що німецька військова наука в міжво-
єнний період окреслила певні теоретичні ха-
рактеристики оперативного мистецтва, не ви-
користовуючи сам термін. Це, по-перше, опе-
ративний маневр, яких дозволяє проводити 
кампанії одночасно в різних місцях; по-друге, 
безперервна логістика; по-третє, оперативне 
бачення та по-четверте, “блітцкріг” [11, c.38]. 

Помітно, що підходи німецьких і радян-
ських теоретиків були не однаковими. Амери-
канський дослідник Дж. Корум (James Corum) 
був переконаний, що хоча фахівці різних кра-
їн, вивчаючи свіжий досвід Першої світової 
війни, і обмінювалися своїми думками, але 
вплив військової думки однієї країні на іншу 
був незначним. Теоретики були націлені на 
пошук нових рішень відштовхуючись від сво-
їх національних умов. Так, німецькі фахівці не 
мали великого впливу на радянських і навпа-
ки. Однак, схожі проблеми національної без-
пеки та наявні військові технології привели 
обидві країни до подібних теоретичних рі-
шень – наступ по фронту з його проривом у 
глибину, оточення та знищення противника 
[6, c.139–141]. 

Щодо теми оперативного мистецтва в 
США, то Дж. Келлі та М. Бреннан стверджу-
вали, що американські військові використову-
вали слова “операція” та “оперативний” ще з 
кінця ХІХ ст., хоча і тлумачили їх по-іншому. 
Крім того, більшість дебатів навколо поняття 
“оперативне мистецтво” велася на відмінних 
від англійської мовах і, як наслідок, ці нові 
підходи стали майже непомітними для англо-

мовного світу [7, c.2]. 
Разом із цим, після Першої світової війни 

в міжвоєнний період у США, оперативне мис-
тецтво, хоча й під назвою “стратегія”, вже іс-
нувало, його досліджували та вивчали. Опера-
тивне мистецтво в США набуло певного роз-
витку в системі військової освіти, а оператив-
ні концепції К. Клаузевіца мали вплив на роз-
роблення настанов, бойових статутів. Багато в 
чому, на переконання М. Масені, успішні ка-
мпанії сил США у Другій світовій війні за-
вдячували розвитку оперативного мистецтва в 
міжвоєнний період. Однак, військова думка в 
США у післявоєнний період була прикута до 
застосування ядерної зброї. Здавалося, що дії 
великих військових формувань не матимуть 
сенсу в умовах ядерного стримування та за-
грози тотального знищення. Тому, подальший 
розвиток оперативного мистецтва в США 
“згас” у 50-х роках ХХ ст. і відродився знову 
вже після гіркого досвіду війни у В’єтнамі [1]. 
М. Масені був переконаний, що оперативне 
мистецтво не зайняло б так швидко чільне мі-
сце в доктринальних документах США на по-
чатку 80-х, не ставши ренесансом того, що іс-
нувало після Першої світової війни [9, c.44]. 

Таким чином, шлях до доктринального 
визнання оперативного мистецтва у США та 
країнах НАТО тривав близько півстоліття в 
порівнянні із СРСР та країнами колишнього 
Варшавського пакту. “Чужі” теорії завжди ви-
кликають застереження. У самій Російській 
імперії основи оперативного мистецтва с по-
чатку такожнаштовхувалися на супротив. Так, 
американський дослідник Дж. Кіпп (Jacob W. 
Kipp), вивчаючи роботи російсько-імперських 
і радянських теоретиків, відмічав, що увага до 
операції як до стовпу (базовому елементу) то-
гочасної війни на початку ХХ ст. викликала 
серйозну полеміку в російських військових 
колах та в середині імперського уряду. 

З одного боку, окремих дослідників зви-
нуватили в розповсюджені іноземних, насам-
перед німецьких і французьких, воєнних тео-
рій без врахування російських воєнних тради-
цій. Деякий старший професорсько-викла-
дацький склад був особливо стурбований тим, 
що ці іноземні теоретичні погляди могли по-
ступово стати неправильно засвоєними, неси-
стематичними догмами, які скують воєнно-
наукову думку та підштовхуватимуть моло-
дих офіцерів до стереотипних рішень. 

Значно пізніше радянський теоретик 
О. Свєчін відкрито визнав вплив на його кон-
цепції стратегії німецького воєнного теорети-



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 102 

ка С. Шліхтінга. За О. Свєчіним, ці німецькі 
ідеї справили вплив на погляди іншого воєн-
ного теоретика М. Міхневича. З іншого боку, 
серед викладацького складу академії певний 
час перемагали “франкофіли” з їх французь-
ким підходом до навчання тактики. Напри-
клад, через це домінування французьких кон-
цепцій воєнні ігри (Krieg speil) загалом не фі-
гурували в програмі навчання [8].  

Таким чином, можна стверджувати, що 
оперативне мистецтво є “дитиною”, яка була 
започаткована під час Першої світової війни. 
Радянські автори, зокрема В. Тріандафілов та 
О. Свєчін, першими письмово заявили про 
оперативне мистецтво, надали цьому поняттю 
ім’я та можливість вивчати його, обговорюва-
ти в наукових і військових колах [12]. 

Країни Заходу адаптували оперативне ми-

стецтво слідом за США тільки на початку  
80-х ХХ ст. у наслідок вивчення уроків війни 
у В’єтнамі. Програні війни спонукають шука-
ти нові шляхи вирішення існуючих проблем. 
Російські теоретики після поразки Російкої 
імперії у війні з Японією в 1905 році та перед 
Першою світовою війною також уважно ви-
вчали досягнення західної воєнної думки. Не-
зважаючи на те, що на початку світової війни 
у 1914 році нові підходи ще не були сформо-
вані та застереження щодо їх невідповідності 
російським військовим традиціям, у післяво-
єнний період уже в СРСР оформлення нових 
ідей було доктринально завершено. Ця істо-
рична паралель є актуальною і в теперішній 
час, коли Збройні Сили України намагаються 
адаптувати передові у військовій справі стан-
дарти. 
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ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: 
КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ 

 
У статті окреслено найголовніші висновки щодо стану та розвитку воєнного мистецт-

ва (стратегії, оперативного мистецтва і тактики) провідних країн-учасниць Першої світової 
війни в ході кампаній. 
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Вивчення більшості безуспішних операцій минулих воєн по-
казує, що найбільші помилки командування зумовлені часто 
вже не поганим знанням військової справи, а незнайомст-
вом із загальним ходом історичного розвитку воєнного ми-
стецтва і застосуванням внаслідок цього віджилих методів 
і форм збройної боротьби. 

Г. Іссерсон 
(«Еволюція оперативного мистецтва») [3, с. 143]. 
 

Відомо, що Перша світова війна виникла 
внаслідок всесвітньої геополітичної кризи че-
рез загострення економічних, політичних, ет-
нонаціональних й інших протиріч між провід-
ними країнами, які бажали переділу світу на 
власну користь. А найважливішим політич-
ним підсумком «Великої війни» стало те, що 
вона не вирішила кризу, а ще більше її загост-
рила. Саме ця обставина призвела до виник-
нення Другої світової війни. 

Розпочавшись між 8-ма європейськими 
державами (Німеччина, Австро-Угорщина – з 
одного боку, Велика Британія, Франція, Росія, 
Бельгія, Сербія та Черногорія – з іншого), «ве-
лика війна» поступово втягнула у свою орбіту 
38 держав з населенням понад 1,5 млрд. лю-
дей [11, с.265]. Вона не мала аналогів у всій 
попередній історії людства. Збройна боротьба 
велася на фронтах протяжністю 3-4 тис. км, на 
території трьох континентів – Європи, Азії та 
Африки (загальною площею понад 4 млн. кв. 
км), не тільки на суші та на морі, а й у повітрі. 
Усього в лави збройних сил було мобілізовано 
понад 73 млн. осіб: у країнах Антанти – понад 
48 млн., у коаліції Центральних держав – по-
над 25 млн. [10, c.584] Фактично, у війну були 
втягнуті всі людські ресурси найбільших дер-
жав. 

Війна 1914–1918 рр. набула не лише гра-
ндіозного розмаху, а й украй руйнівного хара-
ктеру. Вона зажадала гігантських матеріаль-
них витрат, спустошила багато районів, при-

звела до небачених раніше людських втрат 
воюючих сторін і жертв серед цивільного на-
селення. Це стало наслідком її тотального ха-
рактеру та застосування нових, більш руйнів-
них засобів збройної боротьби. Загалом на 
фронтах загинуло близько 10 млн., поранено – 
20 млн. людей, з них понад 3,5 млн. стали ка-
ліками. Кількість жертв серед цивільного на-
селення, за різними оцінками, вимірюється від 
5,5 до близько 11,5 млн. людей [6, с.48; 11, 
с.265]. 

Підсумком війни стали велетенські геопо-
літичні зрушення. Розвалилися і припинили 
своє існування Австро-Угорська, Російська і 
Османська імперії. В Європі утворилася низка 
нових держав: Угорщина, Югославія, Чехос-
ловаччина, пізніше – СРСР. Значних втрат за-
знали й інші країни, особливо Німеччина. Во-
на також перестала бути імперією та метропо-
лією. За умовами Версальського мирного до-
говору країни-переможниці відібрали у неї всі 
колонії, а також Ельзас, Лотарингію, Саар то-
що. Німеччину позбавили права утримувати 
армію понад 100 тис. осіб, військову авіацію, 
танки, підводні човни й деякі інші види 
озброєння. 

Перша світова війна показала, що в епоху 
імперіалізму надзвичайно великого значення 
набув економічний чинник. Щоб організувати 
матеріальне забезпечення багатомільйонних 
армій, знадобилася перебудова економіки на 
воєнний лад, мобілізація всіх економічних і 
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людських можливостей країн. Виробництво 
військової продукції досягло небачених рані-
ше масштабів, території воюючих країн пере-
творювалися на стратегічний тил. За час війни 
Росія, Німеччина, Франція, Англія та Італія 
виробили разом 112,7 тис. гармат, 248,5 тис. 
кулеметів, 14,5 млн. гвинтівок, 526 млн. сна-
рядів, 23,5 млрд. патронів для гвинтівок і ку-
леметів, 109 тис. літаків, 152,2 тис. авіамото-
рів, 8 118 танків. Так, кількість кулеметів у 
французькій армії збільшилася в 20 разів, у 
німецькій – вдев’ятеро, у російській – вшесте-
ро [1]. 

Перевага економічних ресурсів Антанти 
стала матеріальною основою її перемоги над 
німецьким блоком. Глибокий вплив на хід і 
результат війни мав і морально-психологіч-
ний чинник. 

Значний розвиток в роки Першої світової 
війни отримали всі складові воєнного мисте-
цтва – стратегія, оперативне мистецтво і 
тактика. Війна виявила зрослу залежність 
збройної боротьби, воєнного мистецтва від 
економіки і політики, роботи тилу, наочно 
продемонструвала невідповідність багатьох 
передвоєнних поглядів на її характер, способи 
і форми ведення боротьби, поставивши ко-
мандування армій всіх без винятку воюючих 
держав перед необхідністю вирішення нових 
проблем, які виникали. Війна відкинула ко-
лишні стратегічні теорії, що панували в 
XIX ст., про можливість завоювання перемоги 
шляхом розгрому противника в одному або 
декількох генеральних битвах. Тому результат 
війни визначився тільки в тривалій, напруже-
ній боротьбі. 

Ця війну вели між собою два великих ім-
періалістичних угруповання об’єднані у два 
воєнно-політичних блоки – Антанта і Троїс-
тий союз. Слід визнати, що у веденні війни 
зросли роль політичного керівництва країн-
учасниць, вплив політики на стратегію, полі-
тики країн коаліції на координацію збройної 
боротьби. Зазначимо, що в координації зусиль 
союзних армій полягало одне з найважливі-
ших завдань стратегії. Проте військові кері-
вники не змогли вирішити проблеми коалі-
ційної стратегії, оскільки створеним коаліціям 
були органічно притаманні гострі внутрішні 
суперечності, а егоїстичні інтереси кожної 
країни домінували над загальносоюзними ін-
тересами. Жодна з держав до війни не розро-
била теоретичні основи коаліційної стратегії. 
Протиріччя між союзниками, як усередині 
Антанти, так і Троїстого (Четверного) союзу, 

кожний з яких переслідував у війні власні цілі 
і намагався досягти їх за рахунок іншого, при-
зводили до того, що стратегічні міркування 
часто підпорядковувалися політичним завда-
нням, а іноді зовсім ігнорувалися, що не могло 
не вплинути на загальний хід війни [4, с.124]. 

Воєнні дії в Першій світовій війні розпо-
чалися одночасно з відмобілізування і розгор-
тання на театрі воєнних дій (далі – ТВД) чис-
ленних армій, які широким фронтом висува-
лися до вирішальних районів битв і боїв. Утім 
битви, що зав’язувалися і в яких противники 
розраховували досягти повної перемоги вна-
слідок однократного зусилля, не дали виріша-
льних результатів жодній із сторін. Кожна з 
битв (на Марні, в Галичині, у Східній Пруссії) 
стала лише частиною першої кампанії трива-
лої війни [12, с.96]. 

Великі втрати, яких зазнавали війська в 
ході воєнних дій, зажадали постійного попов-
нення діючої армії особовим складом та вій-
ськовою технікою. У цих умовах проблема 
створення та відновлення стратегічних резер-
вів набула першорядного значення для ходу 
та результату війни. Їх наявність і напружена 
робота економіки країни надавали збройним 
силам небачену раніше живучість. А відсут-
ність таких резервів у достатній кількості, по-
ряд з іншими факторами, була причиною не-
завершеності багатьох успішно розпочатих 
боїв і наступальних операцій. 

Величезна потреба діючих військ у мате-
ріальних засобах викликала необхідність роз-
ширення мережі залізних і шосейних доріг, 
кількісного збільшення транспортних засобів 
та підвищення їх вантажопідйомності. Вико-
нання зазначених заходів дозволило стратегі-
чному тилу здійснювати перегрупування 
військ на великі відстані і їх маневр у ході ве-
дення воєнних дій. 

У Першій світовій війні стратегія, як і ра-
ніше, спрямовувалася на знищення противни-
ка, його живої сили на фронтах і на захоплен-
ня та утримання території. Тил країни, за ви-
ключенням невеликих рідкісних нальотів бо-
мбардувальників, не піддавався впливові про-
тивника. Вирішальні дії відбувалися на сухо-
путних театрах, а дії сухопутних військ під-
тримувалися авіацією та військово-морськими 
флотами на приморських напрямках. 

Основними видами стратегічних дій були 
стратегічний наступ і стратегічна оборона. 

Перший, маневрений період війни пока-
зав, що старі способи ведення стратегічного 
наступу окремими арміями вже не забезпечу-
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ють успіху [12, с.96]. Розрахунки генеральних 
штабів воюючих країн на те, що війна буде 
нетривалою і перемоги в ній можна досягти 
шляхом проведення однієї швидкоплинної 
кампанії, одним-двома рішучими «генераль-
ними битвами», використавши для цього ли-
ше відмобілізування кадрові армії і накопиче-
ні у мирний час матеріально-технічні засоби, 
не виправдалися. Війна, як відомо, тривала бі-
льше чотирьох років, а перемогти в ній вдало-
ся лише в результаті проведення ряду війсь-
кових кампаній, в кожній з яких збройні сили 
сторін проводили по кілька операцій зі страте-
гічними цілями.  

По суті, кампанії в роки війни стали явля-
ти собою сукупність кількох одночасних і по-
слідовних по фронту (а в маневрений період – 
і за глибиною) операцій різного виду і масш-
табу, що проводилися на значній території, 
пов’язаних єдністю мети, а в ряді випадків і 
задуму. Зрослі можливості засобів вогневого 
ураження та пов’язані з цим важкі втрати 
військ, серйозні недоліки в організації опера-
цій (передусім, управління і взаємодії), а в по-
зиційний період потужна оборона противника 
і відсутність коштів для одночасного її при-
душення на всю глибину, нестача навчених 
стратегічних резервів і мала їх рухливість 
призводили до того, що стратегічні цілі в бі-
льшості операцій та кампаній не досягалися. 
«Стратегія розтрощення», з якою вступили у 
війну обидві ворогуючі коаліції, змінилася 
«стратегією змором», за допомогою якої Ан-
танта зрештою змусила капітулювати держави 
Троїстого союзу [2, с.125–126]. 

Воєнні дії в Першій світовій війні неспо-
дівано для всіх її учасників набули позиційно-
го характеру. На деякий період склалася об-
становка, коли оборона виявилася сильнішою 
за наступ. Воєнне мистецтво опинилося у 
«позиційній безвиході». Вихід з глухого кута 
знайшовся, коли на полях битв з’явилися ве-
ликі маси важкої артилерії, танки і бойові лі-
таки. 

Великого прогресу в роки війни було до-
сягнуто в організації і веденні стратегічної 
оборони. По суті, оборона складала основу 
воєнних дій. В ході війни були створені су-
цільні фронти ешелонованої в глибину і обла-
днаної в інженерному відношенні системи 
смуг і позицій, основу яких складала система 
траншей [9, с.119]. 

Характер оборони змінювався залежно від 
появи нових засобів боротьби. У 1914 р. обо-
рона будувалася лише як протипіхотна. У 

1915 р. вона стає також протихімічною та 
протиартилерійською, у 1916 р. – ще й проти-
повітряною, а з 1917 р. набуває і протитанко-
вого характеру [8]. 

Принципові зміни відбулися і в організа-
ції стратегічного керівництва збройними си-
лами. Величезний розмах збройної боротьби 
спричинив змінити способи стратегічного 
управління. Склалася нова структура вищих 
органів управління: ставка – фронт (група ар-
мій) – армія. Головним органом стратегічного 
керівництва збройними силами стала Ставка 
Верховного головнокомандувача. Спочатку її 
функції полягали лише в оперативному пла-
нуванні і застосуванні військ, однак згодом 
вона взяла на себе й інші завдання, пов’язані з 
веденням війни, зокрема воєнно-політичного і 
воєнно-економічного характеру. На більш ви-
сокий рівень піднялося стратегічне плануван-
ня [9, с.122]. 

Застосування технічних засобів зв’язку 
(телефону, телеграфу, радіо, літаків тощо) до-
зволило підвищити ступінь централізації 
управління. За роки війни армії втратили ко-
лишню самостійність і діяли за директивами 
головного і фронтового командування. 

Тривала війна показала, що завоювання 
перемоги неможливе без найширших плано-
мірних зусиль з підготовки, нарощування і 
правильного використання стратегічних резе-
рвів. Саме відсутність резервів стала однією з 
причин трагедії російських військ у Східно-
Пруській операції. У наступні роки стратегіч-
ні резерви створювалися, переважно, за раху-
нок нових формувань [9, с.120]. 

Окремо слід відзначити, що відмінною 
ознакою війни стало таке явище, як масові ви-
ступи солдатів воюючих сторін проти своїх 
командирів і воєначальників, викликані неба-
жанням бути «гарматним м’ясом» і невдово-
ленням елементарними умовами, в яких вони 
були вимушені воювати, крім того – револю-
ційними подіями у своїй країні тощо. Іноді та-
кі дії призводили до зміни стратегічних пла-
нів. Так, радянський воєнний історик, автор 
фундаментальної праці «Збройні сили і воєн-
не мистецтво в Першій світовій війні» Олек-
сандр Строков звернув увагу на один випадок, 
коли французькі солдати навесні 1917 р. від-
мовилися продовжувати «битву Нівеля» (на-
ступ Нівеля став символом безглуздих людсь-
ких жертв) змусили командування змінити 
способи ведення бойових дій, не повторювати 
«Вердена». Це було небаченим прикладом, 
коли солдати рішуче втрутилися у саме ве-
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дення збройної боротьби, в стратегічне мис-
тецтво [10, с.598]. 

Перша світова війна склала важливий 
етап у розвитку оперативного мистецтва. У 
ході війни остаточно склалася операція, як су-
купність боїв і битв, що проводяться операти-
вним об’єднанням за єдиним задумом і під 
єдиним керівництвом з метою вирішення пев-
ного оперативного або стратегічного завдан-
ня. 

Маневрені операції 1914 р. відрізнялися 
великим розмахом. П’ять німецьких армій, 
прагнучи обійти фланг французьких військ, 
наступали на фронті 250 км і за один місяць 
просунулися на глибину до 400 км. У Галиць-
кій битві чотири російські армії наступали в 
смузі 400 км, просунувшись за 33 дні на гли-
бину до 200 км. Шість армій Антанти в опе-
рації на р. Марна наступали в смузі до 300 км 
і за 8 днів відкинули німецькі війська на 
50 км. Середній темп наступу в маневрених 
операціях досягав 8–10 км на добу. 

Прорив позиційного фронту був основ-
ною проблемою воєнного мистецтва у цій 
війні. Необхідність її вирішення призвела до 
появи або удосконалення та широкого вико-
ристання в наступальних операціях артилерії, 
танків, авіації, автоматичної зброї та хімічних 
засобів. 

У ході війни сторони застосовували різні 
форми і способи прориву оборони. Операції з 
прориву позиційного фронту мали різні фор-
ми: фронтальний удар на вузькій ділянці (12–
15 км); удар на відносно широкому суцільно-
му ділянці фронту (40–80 км); одночасний 
удар на ряді ділянок на широкому фронті. Як 
показав досвід, остання форма операції ви-
явилася найбільш дієвою, оскільки контрма-
невр противника з метою ліквідації прориву, 
що утворився, був украй утруднений [5]. При 
цьому із завданням прориву позиційного фро-
нту відносно успішно впоралося тільки росій-
ське командування в 1916 р. (Брусиловський 
прорив) і частково німецьке – під час наступу 
в Пікардії в 1918 р.  

Тільки до кінця війни вдалося вирішити 
проблему організації прориву позиційної обо-
рони шляхом масованих ударів піхоти, арти-
лерії, танків і авіації. Але головне завдання – 
глибокий прорив і розвиток тактичного успіху 
в оперативний (з подальшим переходом до 
маневрених дій) – жодній стороні вирішити не 
вдалося. Проблема розвитку тактичного про-
риву в оперативний залишилася не виріше-
ною до кінця війни. Радіус дій бойової техніки 

тих років не виходив за межі тактичної зони. 
А внаслідок низького темпу просування 
військ противник встигав підводити резерви і 
нарощувати оборону швидше, ніж розвивався 
прорив. 

Досвід війни показав, що позиційна обо-
рона може бути прорвана лише за умови 
створення значної переваги над противником 
на напрямку головного удару, надійного її во-
гневого придушення, досягнення оперативної 
раптовості, нанесення потужного початкового 
удару, безперервного нарощування зусиль з 
глибини, організації тісної взаємодії всіх родів 
військ і спеціальних військ. Основними при-
чинами невирішеності проблеми прориву бу-
ли відносно низька якість або недостатня кі-
лькість технічних засобів боротьби (уражен-
ня) і відсутність наукової теорії бойового за-
стосування нових засобів у наступальній опе-
рації. 

Значний розвиток отримали способи під-
готовки і ведення оборонних операцій. Вже 
кампанія 1914 р. показала, що оборона, засно-
вана лише на утриманні фортець, не відпові-
дає поставленим перед нею цілям. Тому все 
ширше стала застосовуватися польова оборо-
на, основу якої становила система траншей і 
позицій. Найбільш стійкою показала себе 
оборона, що поєднувала довготривалі і польо-
ві укріплення. 

Основною метою позиційної оборони, до 
якої перейшли сторони в ході війни, було мі-
цне і тривале утримання займаних військами 
районів (рубежів). Вона характеризувалася 
наявністю суцільних фронтів великої протяж-
ності, розвиненої на велику глибину і облад-
наної в інженерному відношенні системою 
оборонних смуг (позицій), зосередженням у 
складі перших ешелонів більшої частини сил і 
засобів, малою активністю сил оборони. Її 
розвиток в роки війни йшов у напрямку зрос-
тання глибини і ешелонування бойового по-
рядку (ешелонування сил і засобів у глибину), 
вдосконалення системи вогню, зростання ма-
невреності (ролі маневру силами і засобами), 
застосування контрударів з метою відновлен-
ня втраченого положення [1]. Все це в поєд-
нанні з інженерним обладнанням місцевості 
сприяло підвищенню стійкості та активності 
оборони. 

З 1917 р. почала застосовуватися так звана 
«еластична оборона». Сутність її полягала в 
тому, що оборонці, враховуючи потужність 
початкового удару противника, залишали на 
першій позиції тільки охорону, а головні сили 
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відводили в глибину. Провівши артилерійську 
підготовку по порожньому місцю, противник 
займав залишені позиції, але потім оборонці 
сильним контрударом відкидали його на вихі-
дний рубіж [7]. 

Застосування на полях битв нових засобів 
боротьби розширило зміст завдань із забезпе-
чення бойових дій військ. Воно стало включа-
ти не тільки розвідку, охорону, маскування, 
інженерне забезпечення, а й протихімічний 
захист, протитанкову, протиповітряну оборо-
ну. 

Великого розвитку в ході Першої світової 
війни отримала тактика. Докорінно зміни-
лася сама природа бою, що було зумовлено 
удосконаленням старих і появою нових засо-
бів боротьби. Кількісно-якісне зростання за-
собів ураження і пов’язане з цим збільшення 
вогневої потужності військ викликали зміни 
насамперед у формах бойових побудов як у 
наступі, так і в обороні. 

На початку війни майже всі завдання на-
ступального бою вирішувалися силами піхо-
ти. Нечисленна артилерія проводила коротку 
артилерійську підготовку, але не підтримува-
ла піхоту в момент атаки і не супроводжувала 
її при бою в глибині. Бойовий порядок піхот-
них частин і з’єднань не мав глибини; він 
складався з густою стрілецької ланцюга і жи-
влячих її резервів. Одиночно ланцюг при на-
ступі мав слабку силу удару і зазнавав важких 
втрат від вогню противника. Вогнева міць ла-
нцюга була низькою. 

Досвід боїв 1914 р. виявив необхідність 
збільшення глибини бойових порядків і під-
вищення вогневої потужності піхоти в насту-
пальному бою. Це досягалося шляхом ешело-
нування бойових порядків і насичення їх ку-
леметами, мінометами, вогнеметами і гарма-
тами супроводу. Широке застосування отри-
мали ручні гранати і різного типу гранатоме-
ти. Склалася нова форма бойового порядку 
піхоти – «хвилі ланцюгів», причому інтервали 
між бійцями в ланцюзі збільшилися, а ланцю-
ги наступали один за одним на дистанції 75–
100 м [5]. 

З появою у піхоти легких кулеметів, бата-
льйонних і полкових мінометів і гармат, а та-
кож танків форма бойового порядку піхотних 
частин і з’єднань знову змінилася. Замість 
«хвиль ланцюгів» діяли дрібні групи піхоти 
(від відділення до взводу), які наступали за 
підтримки танків, гармат супроводу і кулеме-
тів. Такі групи могли маневрувати на полі 
бою, придушувати, знищувати або обходити 

вогневі точки та опорні пункти противника, 
сміливо проникати в глибину оборони, вести 
наступ у більш високому темпі. 

До кінця війни дивізія звичайно наступала 
на фронті до 2,5–3 км, полк (батальйон) на ді-
лянці в 500–600 м [11, с.276]. 

Отже, під час атакуючих дій на зміну гус-
тим стрілецьким ланцюгам і «хвилям ланцю-
гів», коли піхота зазнавала значних і невипра-
вданих втрат, прийшов груповий бойовий по-
рядок, що складався з невеликих груп піхоти-
нців, які наступали за підтримки танка, гарма-
ти супроводу або кулемета. Оснащення дію-
чих армій різними видами зброї та бойової 
техніки призвели наприкінці війни до змін ос-
нов тактики загальновійськового бою. Найва-
жливішою проблемою постала необхідність 
тісної взаємодії всіх сил, засобів родів військ і 
спеціальних військ, що беруть участь в бою. У 
наступі головна увага приділялася вогневому 
придушенню оборони та руйнуванню позицій 
артилерійським вогнем. 

Паралельно з розвитком тактики наступа-
льного бою вдосконалювалася й оборона. На 
початку війни при переході до оборони війсь-
ка створювали одну лінію групових стрілець-
ких окопів і відбивали наступ противника ру-
шничним, кулеметним і артилерійським вог-
нем. Це була вогнищева оборона, позбавлена 
глибини. Її основу становив вогонь стрілець-
кої зброї. 

Вже до зими 1914 р. окопи були з’єднані 
суцільною вузької траншеєю, утримання якої і 
становило основне завдання військ в обороні. 
Для розміщення резервів будували другу і 
третю траншеї. Дистанція між траншеями 
становила 100–150 м. Отже, оборона була лі-
нійною, її глибина не перевищувала 250–300 
м. Бойові порядки з’єднань і частин в обороні 
були не ешелоновані. Піхотна дивізія оборо-
нялася в смузі 10–12 км. 

Щоб підсилити стійкість оборони і знизи-
ти втрати від вогню артилерії, в кампанії 
1915 р. на відстані у 2–4 км від першої позиції 
стали створювати другу, на якій розміщували 
дивізійні та корпусні резерви. Перед першою 
позицією будували дротяні загородження. 

У кампанії 1916 р. з’єднання і частини в 
обороні як і раніше будували бойові порядки в 
один ешелон, проте глибина оборони зросла 
за рахунок зменшення смуг і ділянок та спо-
руди третьої і проміжної позицій. Дивізія обо-
ронялася в смузі 8–10 км, займаючи першу і 
проміжну позиції головними силами і резер-
вами полків і другу позицію – дивізійними ре-
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зервами. На третій позиції розміщувалися ко-
рпусні резерви. Загальна глибина оборони до-
сягала 7–8 км. Усередині позицій сили розпо-
ділялися не рівномірно, а зосереджувалися в 
добре обладнаних і пристосованих до круго-
вої оборони «центрах опору» (опорних пунк-
тах). 

У кампанії 1917 р. почали створювати пе-
редову позицію («передпілля»), щоб прихова-
ти від противника істинний передній край і 
знизити втрати від вогню артилерії. Для від-
биття танкових атак використовували гармат-
ну артилерію і відривали протитанкові рови. 
Отже, оборона стала ще й протитанковою. 
Через велику силу первинних ударів, які за-
вдавалися насамперед по першій позиції, від-
булися деякі зміни в способах ведення оборо-
ни. Допускалася тимчасова втрата однієї або 
декількох позицій, боротьба переносилася в 
глибину, з тим щоб контратаками і контруда-
рами у фланг наступаючим угрупованням за-
вдати поразки противнику і відкинути його на 
вихідні позиції. 

Отже, в ході війни війська перейшли від 
осередкової оборони до системи суцільних 
траншей, обладнаних укриттями й ходами 
сполучення, що прикривалися з фронту дро-
товими загородженнями. Широке застосуван-
ня ефективних засобів боротьби, які дозволя-
ли створювати відносно високі щільності вог-
ню при одночасному зниженні щільності жи-
вої сили, призвело до того, що бойові порядки 
військ стали ешелонованими в глибину і роз-
осередженими по фронту. Основою системи 
вогню став вогонь кулеметів, що доповнював-
ся артилерійським і мінометним вогнем. На 
загрозливих напрямках облаштовувалися вуз-
ли опору, залізобетонні та металеві оборонні 
споруди. Почали створюватися відсічні та пе-
редова позиції [7]. 

Важливим елементом у розвитку оборони 
в роки Першої світової війни стала розробка 
системи укріпленого району, що поєднувала 
елементи довгострокової і польової фортифі-
кації. 

У ході Першої світової війни розвивалися 
старі роди військ і створювалися нові. Так, во-
гнева міць піхоти за цей час зросла в 2,5–3 ра-
зи. Вперше були створені такі роди військ і 
засоби боротьби, як авіація, танки, військова 
хімія і зенітна артилерія. 

У ході війни удосконалювалися способи 
бойового застосування родів військ. Значний 
розвиток отримали принципи масування ар-
тилерії з метою створення високих щільнос-

тей на ділянках прориву (у 1918 р. – 65–100 
гармат і більше на 1 км фронту). З цією метою 
почали створюватися частини резерву Голо-
внокомандування. Наприкінці війни намітив-
ся перехід від багатоденної артпідготовки до 
коротких, але потужних вогневих ударів, що 
дозволяло домагатися раптовості при переході 
в наступ. Починаючи з 1916 р. артилерія не 
тільки готувала своїм вогнем атаку піхоти, а й 
супроводжувала її наступ на глибину до 3–
4 км. Війна дала перший досвід проведення 
артилерійської контрпідготовки. Застосування 
авіації й танків викликало появу зенітної та 
протитанкової артилерії. 

Танки, як правило, застосовувалися масо-
вано, на головному напрямку. Їх завдання у 
наступі полягало у підтримці піхоти при про-
риві ворожої оборони, а в обороні – у нане-
сенні у взаємодії з піхотою контрудару по 
угрупованню противника, що вклинилося в 
оборону. Перше масоване застосування танків 
у битві при Камбре (листопад – грудень 
1917 р.), проведене без артпідготовки, дозво-
лило досягти раптовості переходу в наступ, 
деморалізувати противника і за 10 годин про-
рвати німецьку оборону на глибину 8–10 км. 
У подальшому через слабку взаємодію піхоти 
і танків англійці не розвинули цей успіх. 

Поява на полі бою танків за умови масо-
ваного їх застосування створювала реальні 
передумови для організації та здійснення гли-
бокої операції. Втім відсутність науково об-
ґрунтованої теорії організації та бойового за-
стосування танкових військ, а також недоста-
тнього досвіду їх використання не дозволили 
вирішити цю проблему в роки війни. Більше 
того, ця війна не залишила після себе ні теорії, 
ні практики використання танків в оператив-
ному масштабі. 

Авіація вступила у війну в якості розвіду-
вального засобу. Повітряна розвідка дозволя-
ла у відносно короткі терміни отримувати ва-
жливі дані. У силу цього для наземних військ 
стало скрутним потайне здійснення маневрів 
та нанесення раптових ударів. Якісні та кіль-
кісні зміни авіації (в операціях 1918 р. брало 
участь з обох сторін близько 1 500 літаків) 
підвищили її бойові можливості, розширили 
коло вирішуваних нею завдань. 

У роки війни авіація перетворилася на са-
мостійний рід військ. Різноманітність 
розв’язуваних ВПС завдань зумовила ство-
рення спеціальних родів авіації: розвідуваль-
ної, винищувальної і бомбардувальної. Шту-
рмові дії здійснювала винищувальна і бомба-
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рдувальна авіація. 
У ході війни ВПС з тактичного стали опе-

ративним засобом. Збільшення дальності 
польоту літаків і їх бомбового навантаження 
відкривало можливість завдавати ударів по 
об’єктах у глибокому тилу противника і впли-
вати на його економіку. У роки війни німець-
ка авіація завдавала бомбових ударів по Па-
рижу і Лондону, а французька – по промисло-
вих районах Саар, Люксембург. Із збільшен-
ням масштабів бойових дій авіації зростали 
роль і значення панування в повітрі, головни-
ми способами завоювання якого стали повіт-
ряні бої і удари по аеродромах. Авіація стає 
невід’ємною частиною і сухопутних, і морсь-
ких операцій. 

Хоча доля Першої світової війни вирішу-
валася на сухопутних ТВД, збройна боротьба 
на морі мала певний вплив на хід операцій і 
кампаній на суші. Це виявилося насамперед у 
результатах дій німецьких підводних човнів 
на морських комунікаціях Великобританії, а 
також блокади англійським флотом узбереж-
жя Німеччини. Досвід війни ще раз перекон-
ливо підтвердив важливість завоювання пану-
вання на морі, особливо в умовах необхіднос-
ті перекидання на континентальний ТВД ве-
ликих угруповань військ та їх матеріально-
технічного забезпечення. 

Знаменита Ютландська битва 1916 р. між 

головними силами німецького й англійського 
флотів ознаменувала крах ідеї завоювання па-
нування на морі в ході генерального бою. 
Війна показала, що досягнення стратегічних 
цілей на морі потребує проведення кількох 
великих операцій і постійної бойової діяльно-
сті флоту для вирішення оперативних завдань. 

Перша світова війна показала високу ефе-
ктивність дій підводних човнів, особливо на 
морських комунікаціях. За час війни німецькі 
підводні човни потопили 192 бойових кораблі 
і близько 5 800 транспортів противника. Для 
боротьби з ними війська Антанти були зму-
шені залучити близько 5 тис. надводних кора-
блів різних класів і понад 2,5 тис. літаків і ае-
ростатів [7]. 

Основним змістом воєнних дій на морі 
були блокада, крейсерська, підводна і мінна 
боротьба, десантні і набігові операції, бої і би-
тви між лінійними і легкими силами. 

Не всі нові проблеми, що постали перед 
воєнним мистецтвом, були вирішені воєнною 
наукою в ході війни. Над вирішенням бага-
тьох з них військові теоретики найбільших 
країн світу працювали й у післявоєнний пері-
од. Наскільки вдало, показала ще більш гло-
бальна й руйнівна Друга світова війна, яка бу-
ла розв’язана за два десятиліття після закін-
чення попереднього всесвітнього воєнного 
конфлікту. 
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статті, в яких розкрито деякі аспекти воєнної стратегії Червоної армії та стратегічних дій 
“білого” руху в роки Громадянської війни. Ця стаття є логічним продовженням попередніх пу-
блікацій, в яких розкрито особливості воєнного мистецтва іррегулярних військових формувань, 
що діяли на теренах України в досліджуваний період. 
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ступ, Нестор Махно, оборона, Повстанська армія, повстанський рух. 
 

Найважчі потрясіння Перша світова війна 
викликала в Російській імперії, яка протягом 
1917 р. пережила дві революції. Населення 
Росії по різному віднеслося до останньої з 
них. Радянську владу активно підтримала бі-
льшість промислового та сільського пролета-
ріату, незначна частина інтелігенції, дрібних 
ремісників, міська і сільська біднота, а в армії 
– деяка частина нижчих офіцерських чинів і 
солдатів. Це спричинило значний спротив тих 
соціальних верств (велика промислова і фі-
нансова буржуазія, поміщики, переважна час-
тина офіцерів і висококваліфікованої інтеліге-
нції, поліції та жандармерії), які втрачали па-
нівне становище в країни. Виникла ситуація 
при якій одна сторона намагалася будь-що 
повернути втрачене, а інша – не менш вперто 
утримувати захоплену владу. Розбіжності між 
прибічниками і противниками радянської вла-
ди, призвели до збройної боротьби, а згодом – 
Громадянської війни, яка поширилася по всій 
території колишньої імперії і тривала довгих 
п’ять років. 

Ці буремні роки не оминули й Україну. 
Українці активно боролися за власну свободу, 
на свій розсуд, не лише в українській, але й 

Червоній і “білих” арміях, різних народно-
повстанських рухах. Особливо примітним тут 
є масовий селянсько-повстанський і отаман-
ський рух, що охопив Центральну та Півден-
но-Східну Україну. Одним із найяскравіших 
лідерів повстанського руху є Нестор Махно, 
ім’я якого в нашій історії – це місце справж-
нього народного героя, а місце його армії – це 
ще одна із героїчних сторінок визвольної бо-
ротьби українського селянства. Вітчизняний 
історик В. Савченко зазначав: “Справді на-
родний махновський рух об’єднав у величезну 
Повстанську армію сотні різних загонів, які 
прагнули боронити інтереси селян. Об’єднан-
ня це відбулося як за рахунок гасел незалеж-
ності селянської хати, близьких до анархізму, 
так і на основі національного інституту, який 
відрізав від махновського руху чужинецькі 
елементи” [10, с.12–13]. 

Мета статті полягає у розкритті воєнного 
мистецтва іррегулярних військових форму-
вань, що діяли на теренах України в роки 
Громадянської війни. 

Певний інтерес має дослідження воєнного 
мистецтва іррегулярних військових форму-
вань, які набули широкого розповсюдження в 
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роки Громадянської війни. З цієї точки зору 
заслуговує на увагу Повстанська армія на чолі 
з Нестором Івановичем Махно (1888–1934) [2, 
с.886; 11, с.197], що діяла на теренах України. 
Армія, яка веде свою історію від невеличкого 
повстансько-партизанського загону, створено-
го Н.І. Махно в квітні 1918 р., який до грудня 
збільшився до 20 тис. осіб. Махновський рух 
не був локальним, а розповсюджувався на зна-
чну територію від Дністра до Дону. Соціальну 
базу цього руху утворювали заможне селянст-
во та середняки, хоча під знамена Н. Махна 
сходилися й декласові елементи – дезертири, 
солдати колишніх “білих” армій, злочинці та 
ін., кількість загонів різко коливалася (станом 
на кінець жовтня 1919 р. його армія, за різними 
оцінками, нараховувала від 30 до 50 тис. осіб), 
але завжди існувало ядро (10–15 тис.) із най-
ближчого оточення Н.І. Махна і відбірної кава-

лерії та збройні територіальні формування. В 
часи найбільшого піднесення повстанського 
руху його армія розросталася до 80 тис. вояків. 
Структурними одиницями війська в різні пері-
оди були: на оперативно-тактичному рівні ко-
рпуси бригадного чи полкового складу, на так-
тичному – фронтові ділянки, бригади, полки, 
батальйони (ескадрони, дивізіони), роти (кава-
лерійські сотні, батареї), взводи, окремі загони. 
Структура та чисельність з’єднань, частин і 
підрозділів махновської армії не була визначе-
ною. Вона змінювалася залежно від завдань, 
які ними виконувались і можливостей забезпе-
чення зброєю та боєприпасами. Так, восени 
1919 р. махновська армія, в яку увійшла части-
на відрізаних денікінцями радянських військ, 
складалася з чотирьох корпусів, склад і чисе-
льність яких наведений у табл. 1 [3, с.349; 8, 
с.116; 13, с.61–62]. 

Таблиця 1 

Склад і чисельність Повстанської армії Н.І. Махна (станом на осінь 1919 р.) 

Найменування корпусу Багнетів Шабель Гармат Кулеметів 

1-й Донецький 15500 3650 16 144 
2-й Азовський 21000 385 16 176 
3-й Катеринославський 29000 5100 34 266 
4-й Кримський 17500 7500 18 154 

 

Крім того, у резерві штабу армії були ку-
леметний полк на тачанках (700 кулеметів), 
кавалерійська бригада (3000 шабель), частини 
і підрозділи охорони, тилового і технічного 
забезпечення. Організаційно-штатна структу-
ра армії Н.І. Махна відповідала запровадженій 
у Червоній армії. Гнучкість організаційної 
структури була сильною стороною повстан-
ців. Їх з’єднання, частини і підрозділи могли 
тимчасово об’єднуватися для виконання спі-
льного бойового завдання, після чого діяти 
самостійно, а в разі потреби розосереджува-
тись на дрібні загони, чим заплутували проти-
вника. Створення сильних угруповань військ 
нібито з нічого часто було несподіванкою для 
противника [4, с.469–471; 13, с.62]. 

У різні періоди махновці, дотримуючись 
тактики партизанських дій вели боротьбу 
спочатку з дрібними гарнізонами німецьких 
та австро-угорських окупаційних військ у ра-
йоні Синельникове та Катеринослава (нині 
м. Дніпропетровськ), з владою Гетьманщини, 
частинами петлюрівських військ, військами 
армії генерала А.І. Денікіна, пізніше з радян-
ською владою. 

Махновські загони складалися з кінноти і 
піхоти. Основним родом військ Повстанської 

армії Н.І. Махна була піхота. Враховуючи 
особливості театру війни (Степова Україна), 
для підвищення мобільності та маневреності 
військ широко використовувалися вози та ку-
леметні тачанки. Це були перші у світовій іс-
торії піхотні з’єднання, які за своїми маневре-
ними можливостями майже не поступалися 
кавалерії, а за маршовими та вогневими – ма-
ли над нею перевагу. Створення мобільної пі-
хоти на тачанках і масоване використання ку-
леметних тачанок у боях були новими крока-
ми у воєнному мистецтві, прообразом механі-
зованих частин піхоти у передових арміях сві-
ту. У війську Нестора Махна кулеметні тачан-
ки організаційно входили спочатку до складу 
стрілецьких загонів і підрозділів та викорис-
товувалися для підсилення їх вогневих мож-
ливостей. Піхота стала рухатися разом із ка-
валерією, здійснюючи добові переходи на 60–
70 км, а іноді й до 100–150 км на добу, пере-
вищуючи маршові нормативи Червоної і “бі-
лих” армій у 2–3 рази [3, с.349; 8, с.117; 10, 
с.347; 11, с.197; 12, с.120; 13, с.61–63]. 

В кінці 1920 р. замість великих з’єднань 
(корпусів, бригад) Махно створює невеликі 
мобільні кавалерійські і тачанкові загони (ро-
ти, батальйони, полки). Головною маневре-
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ною силою Повстанської армії стала кавале-
рія. Махновський кавполк складався з трьох 
ескадронів або 500 вершників. Менш чисель-
на, вона вирізнялася високою активністю, 
умінням швидко зосереджуватися, завдавати 
раптові удари і негайно розосереджуватися, 
відходячи з-під ударів переважаючих сил про-
тивника, що неодноразово зазначали її проти-
вники. Кулеметно-тачанковий полк армії Ма-
хна складався із 100 тачанок з 80 кулеметами і 
400 бійцями [10, с.347]. Такі кулеметні під-
розділи діяли за планом старшого начальника 
і в бою застосовувалися зазвичай у повному 
складі. В бою махновська кавалерія налітала 
лавою на ворога і атакувала в лоб, не маючи 
при цьому жодних резервів, прикриваючи 
фланги кулеметним вогнем. Під час бою обоз 
і канцелярія армії з незначною охороною від-
водилися за 5–10 верст від місця бою. До того 
ж з обозом залишався один лише черговий 
штабу, всі інші махновські чиновники брали 
безпосередню участь в бою. Улюбленим ма-
невром Нестора Махна був удар кіннотою у 
фланги і тил ворога, що призводило до стра-
шної паніки в лавах противника. Крім того, в 
армії Махна функціонували особлива “чорна 
сотня” (до 200 шабель) – особиста охорона 
Н. Махна, штабний відділ Повстанської армії 
з кінною розвідкою та відділами при штабі 
(організаційним, постачальним, культпросвіт-
нім) – 100–150 осіб, команда обозників, лаза-
рет, канцелярія (разом 150–200 осіб) та декі-
лька “летючих” легких батарей (6–20 гармат) 
[10, с.347–348; 12, с.120–121]. 

Артилерія складалася з батарей дво- і чо-
тиригарматного складу, які за рішенням ко-
мандування армії додавалися з’єднанням і ча-
стинам. Махновці використовували лише по-
льову і гірську артилерію, що мала гармати 
76-мм або мортири 152-мм калібру [7]. 

Важлива роль в армії Нестора Махна від-
водилася використанню тачанки з кулеметом. 
Саме в Повстанській армії вперше (влітку 
1918 р.) були створені кулеметні тачанки та 
розроблені перші прийоми їх застосування. 
Детальний опис, конструкцію та облаштуван-
ня кулеметної тачанки розкрито в роботах 
С. Стеценка та Р. Уланова [12, с.119–120; 14, 
с.9–11]. Загалом тачанка являла собою підре-
сорений відкритий кінний екіпаж, запряжений 
четвіркою коней. Наявність ресорної підвіски 
забезпечувала плавність ходу, дозволяла вста-
новлювати на неї і перевозити без розбирання 
кулемет системи “Максим”, який перебував у 
постійній готовності до негайного застосу-

вання та можливість вести досить ефективну 
стрільбу з кулемета під час руху. До складу 
екіпажу тачанки входило 3 особи (їздовий, 
кулеметник та 2-й номер обслуги). Розрахун-
кова маса бойового навантаження тачанки 
становила: 3 бійці – 240 кг; кулемет “Максим” 
на станку Соколова – 66 кг; патронні коробки 
5х10 кг – 50 кг; особиста зброя та речі екіпажу 
(розрахунку) – 20–30 кг; фураж для коней на 2 
доби – 32 кг; продовольство для бійців на 
2 доби – 18 кг. Загалом – майже 430 кг [14, 
с.9–11]. Вага якісно виготовленої двокінної 
ресорної коляски становила 500–650 кг, а з 
бойовим навантаженням – близько 1000 кг. 
Тачанка з четвіркою коней була надійним, 
швидким, маневреним і всюдихідним засобом 
пересування. Масоване застосування тачанок 
не лише радикально підвищувало маневре-
ність піхоти та армії взагалі, але й дозволяло 
за короткий час на вузьких ділянках фронту 
створювати вогневу перевагу над противни-
ком, зосереджуючи велику кількість кулеме-
тів. Так, лінією кулеметного вогню із 50–200 
кулеметів на тачанках махновці створювали 
“мертвий простір”, зриваючи і придушуючи 
шалені атаки противника або змушуючи пере-
слідувачів відмовлятися від переслідування 
[6; 10, с.348; 12, с.121]. 

Крім махновців кулеметні тачанки засто-
совували кавалерійські з’єднання генерала 
А.Г. Шкуро, що складалися з кубанських і 
терських козаків. Кулеметні тачанки застосо-
вувалися ним переважно для придушення во-
гню противника під час розгортання козацької 
лави для атаки в кінному строю. Артилерія і 
кулемети на тачанках висовувались на 300–
500 м попереду від кінноти і вогнем з місця 
прямим наведенням забезпечували безпереш-
кодне розгортання козацьких частин, які за-
вдавали удару із застосуванням холодної зброї 
[15]. Відчувши на собі високу ефективність 
кулеметних підрозділів махновців у бою, піс-
ля битви під Перегонівкою (вересень 1919 р.), 
кулеметні тачанки взяли на озброєння і 
з’єднання генерал-лейтенанта Я.О. Слащова 
(1885–1929) [3, с.550], які входили до складу 
кавалерійських ескадронів [12, с.120–121]. 

Після близького знайомства з махновцями 
кулеметні тачанки взяла на озброєння і 1-а 
Кінна армія С.М. Будьонного (1883–1973) [3, 
с.78]. Кавалерійська дивізія Червоної армії то-
го часу мала за штатом майже 8 тис. особово-
го складу та 64 станкових кулемета, з яких 24–
30 – знаходилися в ескадронах і перевозились 
у в’юках. Будьонівці, за прикладом махновців, 
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встановили ці кулемети на тачанки. Кожна 
кулеметна тачанка мала, крім коней в упряж-
ці, запасних коней, які в поході пересувалися 
прив’язаними до тачанки. Загалом у 1-й Кін-
ній армії нараховувалося до 30 тис. особового 
складу та 100–120 кулеметних тачанок [12, 
с.121]. 

Похідний порядок Повстанської армії 
Н. Махна відрізнявся від загальноприйнятого, 
що являв собою форму хреста із збереженням 
ударного ядра в центрі. Це ядро служило при 
наступі авангардом, а при відступі – ар’єргар-
дом. Попереду рейдового загону рухалася ка-
валерійська лава, що виокремлювала зі свого 
складу розвідку та охорону, зокрема й на фла-
нгах. За лавою на відстані 200–400 м рухалася 
колонна головних сил із кавалерії та піхоти на 
тачанках. В ар’єргард також виділявся неве-
ликий кавалерійський підрозділ. Махновці не 
відчували страху перед оточенням, навпаки, 
інколи навіть прагнули в нього потрапити, за-
вдаючи противникові серйозної шкоди і за-
лишаючи його “в дурнях” [8, с.117; 10, с.348]. 

На відміну від регулярного війська повс-
танці не були сірою масою, здатною лише на 
виконання найпростіших наказів командирів. 
Дисципліна не перетворювала махновців в 
отару. Вони зберігали індивідуальність і роз-
раховували на свою силу та винахідливість. 
Індивідуальність повстанця була основою ма-
хновської стратегії. Іноді невеликі загони або 
окремі повстанці діяли повністю самостійно, 
керуючись лише загальними вказівками 
Н. Махна. Кінна лава в атаці передбачала ши-
року автономну боротьбу кожного вершника. 
При невдалому результаті бою махновська 
армія розпорошувалася на десятки автоном-
них груп і окремих бійців, котрим легше було 
втікати від переслідування, проходити крізь 
військові загородження та лінії панцерних по-
тягів поодинці. Цим групам Махно визначав 
маршрут, місце і час збору, даючи можливість 
самим вирватися з оточення. уникнувши роз-
грому, групи знов об’єднувалися в Повстан-
ську армію [10, с.349]. 

Враховуючи специфіку ТВД, махновське 
командування розробило і впровадило специ-
фічні форми ведення збройної боротьби і так-
тичні прийоми, які постійно під час ведення 
бойових дій удосконалювалися. У своїй прак-
тиці Н.І. Махно широко використовував рей-
дові дії. Якщо на початку війни рейди здійс-
нювалися невеликими загонами і територіа-
льно обмежувалися кількома повітами однієї 
губернії, то з 1919 р. Повстанська армія про-

водила рейди потужними з’єднаннями і час-
тинами на великі відстані, дезорганізуючи тил 
і викликаючи паніку у противника. Так, після 
великої битви під Уманню 25–27 вересня 
1919 р. Н.І. Махно, прорвавши ворожий фронт, 
повів свою армію у великий рейд по тилах бі-
логвардійців, сподіваючись захопити всю 
Степову Україну. Махно повів наступ шири-
ною фронту в 50 км, трьома мобільними гру-
пами. Ліва колона – 1-й корпус отамана Ка-
лашникова – йшла на Єлизаветград – Катери-
нослав, центральна колона – 3-й і 4-й корпуса, 
якими командував особисто отаман Н.І. Мах-
но, – на Верблюжки – Апостолове, права ко-
лона – 2-й корпус на чолі з Павловським – на 
Кривий Ріг – Нікополь. Вся армія пересіла на 
тачанки, вози, коней, проходячи з боями по 
60–80 км на день. Раптовість і швидкість, доб-
ре налагоджена розвідка і зв’язок були їх го-
ловними перевагами. Білогвардійці не були 
підготовленими до появи в їх тилу 30-ти-
сячної мобільної армії, якій до того ж активно 
допомагало місцеве населення. 

Безпечність і непоінформованість дорого 
обійшлися білогвардійцям. У ході рейду армії 
Н.І. Махно в полон потрапило понад 6 тис. 
“білих”, убитими і пораненими ще до 13 тис. 
осіб. Махновці захопили до 60 гармат, 300 ку-
леметів, 2 танки, 10 броньовиків, 3 літаки, 5 
бронепоїздів, велику кількість снарядів, пат-
ронів та амуніції [9, с.271–272]. 

Уже до 5 жовтня 1919 р. махновці вихо-
дять до Дніпра, пройшовши по “білих” тилах 
майже 370 км. Армія Махна відбила в “білих” 
простори Катеринославщини, Херсонщини, 
Північної Таврії, з містами Олександрівськ, 
Мелітополь, Новомосковськ, Павлоград, Си-
нельникове, Пологи, Нікополь, Каховка, Гені-
чеськ, Берислав… 7 жовтня махновці досягли 
мети свого походу – зайняли Гуляйполе. На-
ступного дня частини його армії розгромили 
2-тисячний гарнізон Бердянська, а 14 жовтня 
захопили Маріуполь. Махновці просунулися 
на схід, захопивши Юзівку, станцію Лозова, 
дійшли до Волновахи, опинилися в 70 км від 
Таганрога. З 8 жовтня махновці взяли в обло-
гу Катеринослав і через 20 днів захопили цей 
великий губернський і промисловий центр 
України, який утримували понад місяць [3, 
с.349; 9, с.272–273]. Генерал А.І. Денікін зму-
шений був кинути на боротьбу з повстанцями 
2-й армійський корпус генерала Я.О.Слащова. 
У січні 1920 р. війська 14-ї армії Південно-
Західного фронту Червоної армії, розвиваючи 
успіх, вступили в район Олександрівськ – Ні-
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кополь, що оборонявся махновцями. Коли ко-
мандування 14-ї армії видало наказ про пере-
кидання загонів Повстанської армії в район 
Ковеля, Н. Махно вчинив бунт і виступив 
проти радянської влади. Махновські загони 
намагалися дезорганізувати тил Південно-
Західного фронту, здійснюючи рейди Катери-
нославською, Полтавською, Харківською та 
Олександрівською губерніями [11, с.197–198]. 

Успіхи глибоких рейдів махновців були 
наслідком відмінного зв’язку з місцевими по-
встанськими загонами, селянським підпіллям, 
широкого застосування розвідувальних груп і 
наповнення тилу і частин противника влас-
ною агентурою. Дрібні загони кінних махнов-
ців (по 10–20 бійців), що в 1919–1920 рр. були 
“тилом” Повстанської армії снували Степо-
вою Україною. Вони збирали відомості в по-
вітах, розповсюджували махновські листівки 
й газети, готували і збирали набої, коней, про-
довольство, вербували добровольців до армії 
Н. Махна. Велика кількість добровільних аге-
нтів (жебраки, літні жінки, діти) Н. Махна бу-
ла в кожному повіті. У волостях були пункти 
збору донесень, за якими приїздили гінці від 
Н. Махна. В селах діяли підпільні махновські 
групи, які вербували молодь і періодично 
громили місцеву владу та гарнізони. Особли-
во сильними були такі групи в базових райо-
нах махновського руху, де вони являли собою 
своєрідну “тіньову владу”. Це був невидимий 
махновський “тил” (що часто обертався в офі-
ційну та цілком лояльну місцеву владу, рев-
ком, комнезам), який два роки вишукували і 
намагалися знищити чекісти. Махновці, під-
тримуючи ілюзію радянської влади, сховав-
шись за радянськими гаслами, використову-
вали цю владу як ширму для проведення ши-
рокої антибільшовицької агітації. Їх групи пе-
ретворювалися в загони месників, а мирні 
хлібороби витягували приховану зброю з ме-
тою ліквідації вночі прибулих комуністів, а на 
ранок знову перетворювалися на “мирних се-
лян” [10, с.349–350]. 

Дрібні групи махновців замикалися на де-
кілька десятків територіальних загонів, що ді-
яли в базових районах і своїм терором пере-
шкоджали утвердженню влади Рад. Такий за-
гін зазвичай нараховував від 100 до 2 тис. бій-
ців і являв собою своєрідний резерв (запасну 
частину) махновської армії. Створюючи об-
становку паніки в повітах, місцеві загони зри-
вали плани проведення продрозкладки, пере-
шкоджали реквізиціям, нападали на дрібні ча-
стини Червоної армії. При появі армії Н. Мах-

на в їх повіті ці загони приєднувалися до неї, 
збільшуючи чисельність Повстанської армії, а 
коли отаман йшов далі, залишалися в своєму 
повіті. Іноді ці загони об’єднувалися і здійс-
нювали спільні рейди Україною. Пересуваю-
чись Україною, Н. Махно завжди навідувався 
в базові райони, знаючи, що йому там допо-
можуть і він завжди там поповнить свою ар-
мію резервами. Якщо ядро махновської армії 
у 1919–1920 рр. становило 3–10 тис. бійців, то 
такі місцеві загони мали часом більшу чисе-
льність. 

Базовими районами махновців були вели-
кі села, звідки походила переважна частина 
командирів і рядових махновців. Насамперед 
це були Гуляйполе, Новоспасівка, Дібрівка, 
Басань, Пологи, Токмачка, Успенівка, Кінські 
Роздори, Новогупалівка, Стародубівська, Іва-
нівка, Ново-Михайлівка, Ново-Костянтинівка, 
Ново-Миколаївка, Білоцерківка, Попівка, Ка-
ракуба. Крім сіл Олександрівської губернії та 
Приазов’я, базові райони Н. Махна існували в 
селах поблизу міст Маріуполь, Юзівка, Гри-
шине, Волноваха, Ізюм, Лиман, Старобільськ, 
Біловодськ, Куп’янськ; у лісах уздовж рік Сі-
верський Донець, Деркул та Айдар. У Кате-
ринославській губернії махновці мали прихи-
льників у Новомосковському, Верхньодніп-
ровському, Павлоградському повітах (села 
Копані, Криштопівка, Прищепине та ін.). Час-
то-густо рятівним для Повстанської армії був 
великий ліс уздовж ріки Самари. У Полтавсь-
кій губернії базовими для махновців були села 
Зіньків, Недригайлів, Кобеляки, Костянтинів-
град [10, с.350]. 

У стосунках махновського тилу й армії 
велику роль відіграв відділ постачання і соці-
ального забезпечення, який відповідав за все-
бічне забезпечення Повстанської армії Н. Ма-
хна, не порушуючи при цьому інтересів міс-
цевого селянства. Під час наскоків на містеч-
ка, військові склади, цукрові заводи та вино-
курні, потяги махновці захоплювали велику 
кількість промислової продукції. Ці трофеї 
спрямовувалися до відділу постачання, який 
значну частину трофеїв відправляв до базових 
районів, організувавши обмін промислових 
товарів на провіант. Селяни отримували цу-
кор, спирт, мануфактуру, сільгоспінвентар. 
Захоплюючи банки та каси, реквізуючи значні 
грошові суми, махновці часто розраховували-
ся з селянами трофейними грошима за коней, 
фураж і продовольство. Такі стосунки забез-
печили отаману Н. Махну широку підтримку 
та співчуття українського села. 
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Махновські ескадрони чи батальйони 
складалися із односельців, які добре знали 
один одного. Це не дозволяло укорінитися в їх 
частинах червоним агентам або ж вести серед 
махновців підривну пропагандистську роботу. 
Всі були на очах. Принцип земляцтва створю-
вав серед махновців атмосферу взаємодопо-
моги, підтримки та товариства. Боягузтво на 
полі бою могло викликати обурення серед во-
їнів-односельців [10, с.350–351]. 

За роки Громадянської війни склалися ос-
новні способи застосування кулеметних тача-
нок у різних видах бою. Кулеметні тачанки 
застосовувалися переважно для підсилення 
піхоти та кавалерії, які діяли на головному на-
прямку та для прикриття флангів підрозділів 
під час здійснення ними маневру. В оборон-
ному бою проти наступаючої піхоти, кулемети 
зазвичай знімали з тачанок і встановлювали 
на ґрунт, а саму тачанку приховували непода-
лік від вогневих позицій у місцях, що були за-
хищені від ворожого вогню, використовуючи 
природний рельєф місцевості. При відбитті 
атак противника тачанки вели масований ку-
леметний вогонь, зокрема й під час відходу 
свої військ вони пересувалися від одного зру-
чного рубежу до іншого, прикриваючи вогнем 
з місця підрозділи, що відступали. Після цього 
забирали піхоту й організовано відходили, пе-
реважаючи противника у швидкості. В на-
ступальному бою проти ворожої піхоти куле-
метні тачанки застосовувалися для посилення 
вогневих можливостей підрозділів, які вели 
наступ. Найпоширенішим був такий спосіб 
атаки: тачанки шикувалися в лінію з чітко ви-
значеним інтервалом, відкривали вогонь і 
притискали противника до землі, або змушу-
вали його до втечі. Після зупинки або дезор-
ганізації бойових порядків противника в атаку 
переходила кіннота. Піхота разом з тачанками 
просувалася за кіннотою, закріплювала досяг-
нутий успіх або завершувала розгром против-
ника. Такий спосіб ведення наступального 
бою відповідав умовам ведення маневреної 
війни на відкритій рівнинній місцевості Укра-
їни. У зустрічному бою проти піхоти та в усіх 
видах бою проти кінноти вогонь з кулеметів 
вели безпосередньо з тачанок. У такому бою 
махновців з піхотою противника зазвичай ча-
стина кулеметних тачанок вогнем з місця зу-
пиняла атаку противника, а більша її частина 
швидким маневром виходила у ворожий 
фланг і нищівним кинджальним вогнем з бли-
зької відстані завдавала йому поразки. Найе-
фективнішими були кулеметні підрозділи та 

загони на тачанках у боях проти кінноти. 
Махновці часто застосовували тактичний 
прийом т. зв. “імітації зустрічної кавалерійсь-
кої атаки”. Безпосередньо за лавою кінноти в 
лінію розташовувались кулеметні тачанки. 
Коли до ворожої кавалерії залишалося 400–
500 м, махновська кінна лава розходилася в 
бік флангів, тачанки швидко розвертались і 
вели шквальний вогонь (щільність до 60 куль 
на погонний метр за хвилину) по атакуючому 
противнику з близької відстані. Махновська 
кіннота в цей час виходила в фланг противни-
ка і холодною зброєю завершувала його роз-
гром [1; 6; 12, с.123–124]. Саме таким прийо-
мом був знищений кінний корпус “білих”, ко-
ли той завдавав контрудару по військах Чер-
воної армії на Ішунських позиціях під час 
взяття в 1920 р. Криму. Тоді кулеметний полк 
махновців, що утворював рухомий резерв, в 
одному бою повністю знищив майже всю кін-
ноту армії барона П.М. Врангеля [5, с.17–31], 
що вирішило результат битви. На той час такі 
прийоми були новаторськими і повністю від-
повідали цілям і завданням махновських 
військ, а також специфічним умовам ТВД. 

У бою махновці широко застосовували 
обходи, обхвати, рішуче маневруючи на полі 
бою з метою оточення противника. 

Але не дивлячись на певні успіхи махнов-
ська армія мала й ряд суттєвих недоліків, що 
часто зводили нанівець її успіхи. Досить часто 
у Н. Махна та його штабу не було загального 
плану дій або заплановані завдання були не-
здійсненними. Повстанська армія виявлялася 
нездатною вести цілеспрямовану боротьбу та 
отримувати від своїх перемог стратегічну пе-
ревагу. 

Бій махновці зводили до знищення живої 
сили ворога, що було неефективним при зна-
чній чисельній перевазі Червоної армії. Здебі-
льшого махновські війська не розвивали поча-
ткового успіху та після перемоги ухилялися 
від боїв і переслідування ворога, намагаючись 
відпочити. Це давало можливість противнику 
привести до ладу свої частини, заново озброї-
ти роззброєних солдатів і відпущених махно-
вцями полонених, дочекатися підкріплень і з 
новою силою вдарити на повстанців. 

Відсутність реального тилу була водночас 
плюсом і мінусом армії Н. Махна. Не маючи 
постійної території для відпочинку, попов-
нення, лікування та виробництва набоїв, мах-
новці не мали що захищати. Для них не було 
важливим де воювати. Вони легко залишали 
базові райони, які ставали здобиччю караль-
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них загонів, що топили села в крові. Поступо-
во “невидимий тил” Н. Махна руйнувався. У 
1921 р. махновці насамперед захищають існу-
вання своєї армії, а не свободу “вільних райо-
нів”, що позначилося на зменшенні притоку 
добровольців у Повстанську армію. Повстан-
ці-добровольці більше йшли до місцевих за-
гонів, які могли захистити місцеві інтереси, 
аніж до Н. Махна, який воював далеко від рі-
дних місць [10, с.351]. 

Таким чином, загалом у роки Громадян-
ської війни воєнне мистецтво збагатилося до-
свідом застосування всіх родів військ: піхоти, 
кінноти та бронетехніки (танків, бронеавто-
мобілів і бронепоїздів). Для досягнення пере-
моги над противником обидві сторони засто-
совували рішучі форми, види, способи та ме-
тоди збройної боротьби. Воєнні дії протибор-
чих сторін поєднувалися з бунтами, повстан-
нями, партизанськими діями та диверсіями у 
ворожому тилу. 

Рішучі цілі війни впливали на всі складові 
воєнного мистецтва: стратегію, оперативне 
мистецтво і тактику. Перед арміями протибо-
рчих сторін у Громадянській війні ставилися 
прямо протилежні воєнно-політичні цілі та за-
вдання, що мали багато розбіжностей у підго-
товці та проведенні ними конкретних опера-

цій. Якщо переважна більшість операцій Чер-
воної армії носили більш рішучий характер, 
що забезпечило їй перемогу над об’єднаними 
силами інтервентів, “білого” та повстанського 
руху. 

Основним родом Повстанської армії 
Н.І. Махна була піхота. Для підвищення її мо-
більності та маневреності широко використо-
вувалися вози та кулеметні тачанки. Створен-
ня мобільної піхоти на тачанках і масоване 
використання кулеметних тачанок у боях бу-
ли новими кроками у воєнному мистецтві, 
прообразом механізованих частин піхоти у 
передових арміях світу. Ці перші у світовій 
історії піхотні з’єднання, за своїми маневре-
ними можливостями майже не поступалися 
кавалерії, а за маршовими та вогневими – ма-
ли над нею перевагу. Піхота рухалася разом із 
кавалерією, здійснюючи значні добові пере-
ходи, перевищуючи маршові нормативи Чер-
воної і “білих” армій у 2–3 рази. У боротьбі з 
противником Повстанська армія проводила 
рейди потужними з’єднаннями і загонами, до-
тримуючись тактики партизанських дій, на 
великі відстані, дезорганізуючи тил і викли-
каючи паніку у противника. Раптовість і шви-
дкість, добре налагоджена розвідка і зв’язок 
були їх головними перевагами. 
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Оборонна операція угруповань військ Іра-
ку з застосуванням позиційної оборони готу-
валася командуванням збройних сил Іраку за 
порадами російських військових радників без 
урахування нових форм і способів ведення на-
ступальних дій і широкого застосування авіа-
ції та високоточної зброї, а тому не змогла 
протистояти ударам багатонаціональних сил 
(далі – БНС), що призвело до поразки Іраку. 
Разом з тим, ця операція мала і деякі позитив-
ні моменти, які слід розглядати з метою вті-
лення в теорію і практику підготовки та ве-
дення оборонних операцій. 

Розглянемо побудову оборони при підго-
товці і ведення оборонної операції збройних 
сил Іраку. «Лінія Саддама Хуссейна» включа-
ла три оборонних позиції. Підступи до неї 
прикривалися піщаним валом (висота близько 
2 м), за яким розташовувалися мережа ровів, 
підготовлених до затоплення нафтою, бетонні 
пастки для танків, мінні поля й дротові заго-
родження. Глибина загороджень досягала: 
мінно-вибухових – до 400 м, дротових – до 
100 м. У більшості випадків вони були комбі-
нованими. За американськими оцінками, у пі-
вденному Кувейті іракськими військами було 
встановлено не менш 500 тис. мін [1, с.13–14]. 

Перша оборонна позиція проходила на 
10 км північніше кувейтського кордону і її 
глибина становила приблизно 5 км. Друга – 
глибиною 2 км розташовувалася на видаленні 
25 км від першої. Далі проходила третя пози-

ція, що носила осередковий характер і склада-
лася з окремих позицій танків і бронетранспо-
ртерів [1, с.15–16]. 

Оборонні позиції, як правило, складалися 
із традиційних батальйонних протитанкових 
опорних пунктів типу «пастка», пристосова-
них до кругової оборони й обладнаних пози-
ціями для танків (в основному Т-55) та інших 
вогневих засобів, а також укриттями для жи-
вої сили й бойової техніки. Батальйонні про-
титанкові опорні пункти включали трикутні 
ротні, а ті у свою чергу такі ж взводні оборон-
ні позиції. На кутах ротних позицій розташо-
вувалися важкі кулемети, установки протита-
нкових ракетних комплексів (далі – ПТРК) і 
гармати, призначені для стрільби прямим на-
веденням. Оборонні позиції практично повні-
стю були «одягнені» в бетонні будівельні бло-
ки й перекриті листами хвилястої сталі й міш-
ками з піском. Укриття для танків також мали 
деревоземляне перекриття, що часто укріплю-
валося мішками з піском. 

Для маневру вогневими засобами, і на-
самперед танками, на можливих напрямках 
прориву противника готувалися колонні шля-
хи, що виходили у фланг і тил атакуючим під-
розділам БНС. Усього з цією метою було про-
кладено близько 1000 км нових доріг, багато з 
яких обладнувалися укриттями для бойової 
техніки, що забезпечувало необхідну прихо-
ваність маневру силами й засобами військ, що 
оборонялися [2, с.4–5]. 
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Основу системи вогню становив вогонь 
танків та інших протитанкових і вогневих за-
собів, розташованих у батальйонних протита-
нкових опорних пунктах, зосереджений і ма-
сований вогонь артилерії із закритих вогневих 
позицій. На найважливіших напрямках перед-
бачалося підсилити його вогнем ракетних си-
стем залпового вогню (далі – РСЗВ) й ракет-
ними ударами. У проміжках між опорними 
пунктами готувалися «вогневі мішки» для 
знищення атакуючих танків і мотопіхоти. Кі-
лькість танків у кожному з опорних пунктів 
установлювалося так, щоб реалізувати основ-
ний принцип організації протитанкової обо-
рони іракських військ: «один командир – одна 
ціль». 

Тактичні резерви, розміщені в межах «лі-
нії Саддама Хуссейна» і безпосередньо за 
нею, були націлені на швидке закриття про-
ломів, що утворилися. Елітні бронетанкові й 
механізовані з’єднання революційної гвардії, 
оснащені потужним озброєнням (танками Т-
72 і бойовими машинами БМП-2), розташову-
валися західніше Басри й становили стратегі-
чний резерв, являючи собою маневрене 
контрнаступательне угруповання. 

Таким чином, у південному Кувейті ірак-
ськими військами був створений оборонний 
рубіж, здатний протистояти масованим уда-
рам великих сил танків, мотопіхоти, авіації й 
артилерії противника. Своєрідна побудова 
оборонних позицій забезпечувала досить по-
вне використання можливостей вогневих за-
собів і полегшувало організацію кругової обо-
рони опорних пунктів. Про те, наскільки сер-
йозно оцінювався оборонний потенціал «лінії 
Саддама Хуссейна», свідчить той факт, що в 
західній пресі її найчастіше називали «лінією 
Мажино в пісках». 

Однак традиційна система оборонних ру-
бежів і фортифікаційних споруд, що добре за-
рекомендувала себе у війні з Іраном, коли на-
ступ вівся великими й малорухомими масами 
живої сили, виявилася малопридатною в ма-
невреній війні із застосуванням високоточної 
зброї, оскільки незабезпечувала маневреності 
підрозділам, які оборонялися, що й було під-
тверджено в ході бойових дій. 

Саме в умовах переходу іракських військ 
до оборони, у тривалості підготовки, характе-
рі інженерного обладнання й ступені готовно-
сті до відбиття наступу проглядалася її схо-
жість до оборони радянських військ під Кур-
ськом. В обох випадках оборона була навмис-
ною й завчасною. Це створювало сприятливі 

умови для підготовки оборонних рубежів і по-
зицій, системи інженерних загороджень, дета-
льного планування вогневої поразки й бойо-
вих дій військ, для їх взаємодії, всебічного 
оперативного й матеріально-технічного забез-
печення. Це дозволило спрогнозувати й умови 
проведення операції «Буря в пустелі», якби 
вона розвивалася подібно операції німецьких 
військ «Цитадель» під Курськом. 

За оцінками командування БНС, у Кувей-
ті й південному Іраку було 25 дивізій. При по-
требі в зону бойових дій могли додатково пе-
рекинути ще близько 30 дивізій, що розташо-
вувалися в районах поблизу ірано-іракського 
кордону. Це забезпечило б іракській стороні 
приблизно таку ж перевагу в силах і засобах, 
яку мали радянські війська під час проведення 
Курської оборонної операції [3, с.21–23]. 

З іншого прикладу, не маючи переваги в 
силах і засобах у ході операції «Цитадель», 
німецьке командування особливі надії покла-
дало на перевагу в бойовій техніці. До почат-
ку наступу на озброєння німецьких військ на-
дійшли новітні літаки «Фокке-вульф-190 А» й 
«Хейнкель-129», задіяно важкі танки «тигр» й 
«пантера», самохідні гармати «фердинанд». 
Для знищення радянських танків німецька 
авіація одержала касетні протитанкові боє-
припаси, а піхота – новий протитанковий гра-
натомет «панцер-фауст» з дальністю стрільби 
до 30 м. 

Аналогічно поступило й командування 
БНС, зробивши ставку на зброю нових техно-
логій – авіацію, автоматизовані системи 
управління й розвідки, високоточну зброю й 
боєприпаси. Разом з тим, командування бага-
тонаціональних сил добре розуміло, що «не 
існує електронного чуда, здатного звільнити 
Кувейт». Це завдання міг вирішити тільки со-
лдат, поставивши свій чобіт на кордон з Іра-
ком. Досвід битви під Курськом, на думку ко-
мандування БНС, свідчив про те, що ні масо-
вані авіаційні удари, ні вогонь артилерії не 
були здатні повністю розтрощити оборону. 
Крім того, розвідка БНС не мала можливості в 
повному обсязі розкрити побудову оборони 
іракських військ, тому що укриття, підготов-
лені для бойової техніки, на їх думку, могли 
зменшити можливості інфрачервоної розвідки 
до 90%. Що стосується розкриття вогневих 
засобів у складі батальйонних протитанкових 
опорних пунктів, то воно найімовірніше було 
б лише після відкриття ними вогню по атаку-
ючих підрозділах, а, отже, вони не могли бути 
знищені завчасно. Припущення про значні 
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втрати наступаючих військ у живій силі й 
техніку викликало особливу заклопотаність. 
Тим більше, що приклад Курської битви не за-
лишав ніяких сумнівів у тому, якою була б ціна 
військ БНС на випадок, аби вони розпочали 
атаку іракських позицій за німецьким сценарі-
єм. У битві під Курськом з 70 дивізій, що брали 
участь у наступі, 30 – були знищені; загалом 
німецькі війська втратили 70 тис. убитими й 
пораненими, 3 тис. танків, 1000 гармат, 1400 
літаків, 5 тис. автомобілів [4, с.7–8]. 

На подібний результат розраховувало й 
іракське командування. Його замисел полягав 
у тому, щоб втягнути БНС у наземний бій і 
вимотати їх в оборонних боях. Шляхом завда-
вання військам БНС значних втрат, іракське 
командування сподівалося досягти якщо не 
воєнної, то хоча б політичної й моральної пе-
ремоги. Тоді громадськість країн антиіраксь-
кої коаліції зажадала б припинення бойні в 
пустелі, що Саддам Хуссейн, за заявою ірак-
ського міністра закордонних справ Таріка Азі-
за, мав намір вести рік або два, незважаючи на 
втрати в живій силі й техніці. 

Отже, застосуванням застарілого бойово-
го досвіду, який генерувався російськими ра-
дниками, іракська оборонна концепція перед-
бачала відсидітися за лінією оборони, що спо-
нукало іракські війська на пасивність. Тому, 
як наслідок, «лінія Саддама Хуссейна» розді-
лила з «лінією Мажино» не тільки аналогію в 
назві, але й долю. 

Як уважали військові фахівці БНС, один з 
найважливіших прорахунків німецького ко-
мандування в битві під Курськом полягав в од-
новаріантному плануванні наступу. Його зами-
сел передбачав завдавання зустрічних ударів 
військами на напрямках, найкоротшим шля-
хом, що виходили з мети операції – оточення 
угруповання, яке обороняло Курський виступ. 
Радянському командуванню вдалося завчасно 
розкрити цей замисел, тому на передбачуваних 
напрямках німецьких ударів була зосереджена 
основна маса радянських військ, найчастіше 
знятих з інших ділянок фронту. 

Схожі обставини склалися й у зоні Персь-
кої затоки. Мета операції БНС не викликала 
сумнівів – звільнення Кувейту, а на його тери-
торії (площа, що не перевищує 2/3 площі Ісла-
ндії) було зосереджено понад половину міль-
йонної армії Іраку, у той час як південно-
західний кордон недостатньо був захищений. 

Аналіз умов проведення Курської битви, 
її результатів і характеру оборони іракських 
військ диктував необхідність завдання голо-

вного удару в обхід оборонних позицій, ство-
рених у південному Кувейті. Одночасно пе-
редбачалося ввести противника в оману щодо 
напрямків наступу військ БНС, щоб виключи-
ти флангові удари по угрупованню, що обхо-
дить наступаючих, скувати іракські резерви 
відволікаючими ударами по головній смузі 
оборони й демонстративних дій сил флоту. 
Інакше кажучи, успіху операції «Бура в пус-
телі» мало сприяти проведення широкомасш-
табних демонстративних дій з метою розпо-
рошення сил, що обороняються. Залучення ж 
до них великих контингентів військ дозволя-
ло, за сприятливих умов, розвинути успіх на 
інших напрямках, що надавало наступу військ 
БНС багатоваріантності та сучасного манев-
реного характеру. 

Отже, досвід Курської битви підказав 
найбільш доцільний замисел наступальних 
дій БНС: глибоке охоплення іракських військ, 
що обороняються, у поєднанні з демонстрати-
вними ударами в північному (на суші) і захід-
ному (з боку Перської затоки) напрямках, по-
дальше оточення і знищення військових угру-
повань, що розташовувалися в Кувейті й на 
півдні Іраку. 

Поряд з цим, досвід Курської битви давав 
можливість судити й про додатковий успіх 
оборонних дій військ у маневреній війні. Пе-
ремога в Курській оборонній операції була 
досягнута, насамперед завдяки ефективній 
розвідці, що завчасно надала дані про склад, 
положення, стан, можливий характер і напря-
мки дій ударних угруповань німецьких військ. 
Відсутність же в Іраку далекої розвідки й роз-
відувальної авіації не дозволило вчасно одер-
жати дані про зміну дислокації основних уда-
рних з’єднань БНС у західному напрямку. 
Немислимо, але факт: іракське командування 
залишило без уваги навіть повідомлення у 
відкритій пресі про можливий характер на-
ступальних дій БНС, хоча мало змогу відбити 
флангові удари противника. 

По-друге, успіх оборони радянських військ 
значно забезпечувався її високою активністю. 
Передбачючи наступ німецьких військ радян-
ське командування провело дві великих пові-
тряних операції, у ході яких було знищено 
понад 1000 літаків противника, що серйозно 
послабило його ударне угруповання. Більше 
того, була проведена контрпідготовка по ні-
мецьких військах, які готувалися до наступу, 
що завдало їм значних втрат і дезорганізувало 
систему управління військами. 

Активність оборони досягалася за раху-
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нок того, що радянські війська постійно зав-
давали «локальні» удари противнику, нав’язу-
вали йому свою волю, створювали невигідні 
умови ведення бою, проводили широкий ма-
невр на загрозливих напрямках і завдавали 
контрудари. Саме такої активності не виста-
чало обороні іракських військ у Кувейті. Мо-
жна лише припустити, що причиною цьому 
став розгром наступального угруповання ірак-
ських військ (три важких і три піхотних диві-
зії) під Кафджи в ніч на 29 січня 1991 р., тобто 
майже за місяць до початку операції. Наступ 
провалився, тому що іракські війська, які ви-
сувалися, зазнали ударів авіації, артилерії, ра-
кет і наземних військ. Очевидно, із цього мо-
менту іракське командування зрозуміло, що 
війна програна і його подальше завдання по-
лягало лише в збереженні військ, які залиши-
лися. 

План заманити війська БНС на мінні поля 
й дротові загородження «лінії Саддама Хус-
сейна» у південному Кувейті, та знищити їх 
вогнем артилерії, виявився нереалізованим, а 
мета оборони – недостигнутою. Оборонна би-
тва в пустелі була програна ще до її початку. 

Не слід упускати з виду й ту обставину, 
що в результаті електронно-вогневої фази 
війни до початку наземних дій БНС було ви-
ведено з ладу до 90% транспортних шляхів, 
близько 70% ліній зв’язку, 15–20% наземних 
сил противника. Іракські війська зазнали зна-
чних втрат і в бойовій техніці. За оцінками 
Пентагону, до початку операції «Лис в пусте-
лі», тобто наземної фази операції «Буря в пус-
телі» вони втратили близько 40% танків, 30% 
бронетранспортерів і бойових машин піхоти й 
приблизно половину артилерійських систем 
[4, с.8–9].  

Актуальним можуть бути і висновки з 
оборони портового міста Умм-Каср. Під час 
Другої іракської війни це невелике портове 
місто, єдині двері Іраку у відкритий океан і 
доступ до транзиту – Перської затоки, набули 
стратегічного значення. У той час, як амери-
канські механізовані з’єднання стрімко просу-
валися вглиб пустелі, з подій навколо цього 
головного іракського порту продовжували 
надходити відомості про запеклі бої, що вели-
ся довкола нього, і труднощі, які при цьому 
зазнавали сили англо-американської коаліції. 
«Брестська фортеця Іраку», «Іракський Ста-
лінград» – епітети, якими називали Умм-Каср 
за свій шалений опір.  

Але що ж насправді там відбулося? Чи не 
був подвиг насправді тим, у чому не було ні-

чого героїчного, спробою принизити можли-
вості противника на полі інформаційної війни, 
видати бажане за дійсне, або ж «Брестська 
фортеця Іраку» й справді мала місце бути?  

Умм-Каср розташований на березі вузької 
глибоководної затоки, клином в іракську пус-
телю, і був приблизно місцем, де в 325 р. до 
н. е. висадилася та частина сил Олександра 
Македонського, що поверталася морем з не 
досить вдалого індійського походу. До сере-
дини минулого сторіччя це було маленьке ри-
бацьке село, але з 1950-х років тут швидко 
зводився порт і місто з обслуговуючою інфра-
структурою (назву «Умм-Каср» воно отрима-
ло в 1961 р.), а до 2003 р. – це вже солідне по-
селення з населенням близько 45 тис. мешка-
нців і серйозних споруд нафтоналивного пор-
ту, здатного приймати танкери глибокої осад-
ки й привабливий солідний арсенал терміна-
лів, кранів, залізничних і шосейних шляхів. 
Широкі прямі вулиці, стислого компонування 
(саме місто займало площу біля 30 гектарів, 
до 1,5 км – завширшки й 2,5 км – у довжину), 
прямокутне планування – ось ознаки нового 
сучасного міста, що, на жаль, зіграли з його 
захисниками дурний жарт. 

Під час операції «Свобода Іраку» (2003 р.) 
командуванням сил західного альянсу було 
поставлено завдання захопити порт, що являв 
собою зручний пункт для вивантаження вій-
ськового спорядження і його доставки з міста 
залізничними шляхами. Передбачалося забло-
кувати гарнізон Умм-Касра безпосередньо в 
місті (відділеного від порту відкритою місце-
вістю шириною 1,5–2 км), захопивши стрім-
кими ударами сам порт, і довершити розгром 
планомірною облогою й діями сучасних засо-
бів ураження з урахуванням вимог сучасної 
війни. Ніяких запеклих боїв власне в місті із 
введенням військ у вигляді штурмових колон 
не передбачалося: перед війною американці 
ретельно вивчали й аналізували досвід боїв 
російських військ у місті Грозному й зробили 
відповідні висновки. 

Власне сили коаліції, що націлилися на 
місто і його околиці, були досить обмежени-
ми. Ударним ядром операції виступав 15-й 
експедиційний батальйон морської піхоти, що 
прибув у лютому в Кувейт із військово-мор-
ської бази в Сан-Дієго й взвод, що мав у своє-
му складі 4 танки М1 «Абрамс», вертольоти 
«Кобра», батарею 155-мм гаубиць, 81-мм мі-
номети, ручні гранатомети, транспортні вер-
тольоти, бронемашини та інше озброєння. По-
силенням були частини 3-ї бригади командос 
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збройних сил Великобританії (50 бійців, без 
батареї 105-мм гармат зі складу тієї ж брига-
ди), 60 американських SEALS і польських 
спецназівців «Грім», а також вертольоти 3-го 
авіакрила командування морської піхоти США 
й підрозділів британської авіації, що здійсню-
вали підтримку операції з повітря. Усього ме-
нше 2500 солдатів та офіцерів. 

Іракські сили на околицях Умм-Касра та в 
самому місті оцінювалися в 1300 бійців, що 
включали роту Республіканської Гвардії (120 
осіб, не зазначено якої дивізії), підрозділ бере-
гової оборони Іраку, частини військово-морсь-
ких сил (далі – ВМС), що охороняли термінали 
(в Умм-Касрі була друга за значенням після 
Басри військово-морська база) і збірна зі слабо 
підготовлених загонів ополченців-федаї-нів. Ці 
війська мали у своєму розпорядженні мінімум 
важкого озброєння і різний ступінь підготовки. 
Підступи до міста були обладнані деякою кіль-
кістю оборонних споруд, акваторія затоки – 
замінована [4, с.10–11]. 

Бойові дії за Умм-Каср розпочалася вран-
ці 21 березня. Раніше спецназ та авіація роз-
чистила прилягаючий півострів Фао, де зна-
ходилися позиції ППО й артилерії, убезпечи-
вши, тим самим, фарватер на підступах до 
Умм-Касру. О 6.00 за місцевим часом 15-й ба-
тальйон морської піхоти, при підтримці вер-
тольотів, вишикувавшись у похідні колони, 
перетнув кувейтський кордон і атакував порт 
в обхід міста. Одночасно в порту висадився 
спецназ і, після запеклого бою, був зайнятий. 
Втрати виявилися досить важкими: у ході ата-
ки один СН-46 «Чинук» американського спе-
цназу виявився збитий (12 осіб загинули) і, 
крім того, був убитий ще один морський піхо-
тинець. 

Іракські втрати виявилися приблизно рів-
ними: на полі бою виявилося 12 тіл іракських 
солдатів, опір здійсьнювався силами до роти. 
Війська, що оборонялися відійшли до міста, 
звідки обстрілювали спецназовців і морських 
піхотинців, що зайняли порт [5, с.13–14]. 

Далі відбулося приблизно наступне. Від-
повідно до правил облогової війни, коаліційне 
командування поспішило оточити Умм-Каср з 
усіх боків, не дозволяючи його захисникам 
вийти. На північ від міста було розгромлене 
іррегулярне формування сил Саддама з 60 
іракців на 12 пікапах, на півдні – розташува-
лися позиції артилерії й проміжний табір по-
стачання, а в ніч з 21 на 22 березня, здійснив-
ши нічний марш-кидок на північний захід, 
американці зайняли іракські термінали на під-

ступах до міста Ель-Зубайр, вибивши іракські 
загони, які їх захищали. Тепер третина всіх 
сил стояла в порту, обороняючи його від ірак-
ців, третина – у військовому таборі на південь, 
а інші – у бойовому облоговому кільці навко-
ло Умм-Касра. Пануючі висоти повністю кон-
тролювалися союзниками, і спроби дрібних 
груп диверсантів пробратися через чотирику-
тник відкритого простору між містом і портом 
зупинялися вогнем [5, с.15–16]. 

Далі можна було приступати до штурму. 
Вранці 22 березня почалася розвідка боєм, і 
рота «Фокс» 15-го батальйону, за підтримки 
взводу танків, стрімким темпом просувалася 
окраїнами міста, виявлюючи вогневі точки 
противника й відразу придушувала їх вогнем 
артилерії (так був знищений іракський танк). 
Спроби іракської протидії виявилися малоус-
пішними: затиснуті у висотних будинках, по-
збавлені достатньої кількості важкого озбро-
єння, араби не могли протиставити броньова-
ним машинам і стрімким «хаммерам» против-
ника майже нічого. 

У ніч з 22 на 23 березня розпочався вирі-
шальний штурм: морська піхота за підтримки 
танків просувалася, послідовно зачищаючи 
будинок за будинком, відсікаючи вогнем з та-
нків захисників (негативну роль зіграли ши-
рокі прямі вулиці, що являли собою коридори 
вогню для американської важкої техніки). 
Підкріплення (42 британських морських піхо-
тинця), що прибулого 23 березня негайно бу-
ло задіяне. Іракці в глибині міста продовжува-
ли опір, ведучи вогонь із поверхів будинків і 
намагаючись улаштовувати засідки мобіль-
ними групами, однак швидко придушувалися 
вогнем гранатометів і кулеметів за підтримки 
снайперів, що облаштували свої позиції на да-
хах, і вертольотів. На будь-яку активність гар-
нізону міста штурмуючі частини швидко ви-
кликали вогонь артилерії. Вирішальну роль 
зіграли танки, що діяли двома парами й відсі-
кали своїм вогнем будь-які спроби перемі-
щень ворога (все місто прострілювалося на-
скрізь з гармат). 

Бойові дії швидше за все нагадували по-
биття: арабські частини не мали ніяких шансів 
перетворити місто в другий Сталінград або 
Грозний. Уже до 23 березня було нараховано 
від 30 до 40 трупів (скільки за фактом – неві-
домо, тому що за втрату визнавалися тільки 
виявлені тіла); ця цифра не враховувала ірак-
ців, розгромлених за містом і в його околицях. 
Загалом у полон потрапило 450 бійців; ще де-
яка кількість зуміла заховатися в підвалах, на 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 122 

горищах або вийти з міста. Гарнізон міста, що 
нараховував до тисячі солдатів (не враховую-
чи тих, що залишалися зовні) перестав існува-
ти, і Умм-Каср був захоплений [6, с.6–7]. 

25 березня було оголошено про припи-
нення бою, і англійські моряки, що прибули, 
зайнялися розмінуванням порту. Втрати сил 
коаліції виявилися заявлені в 14 убитих, од-
нак, очевидно, це занижена цифра: тільки у 
період 22–24 березня виявилися втрати 20 осіб 
(3 убитих й 17 – санітарні втрати), і ці дані не 
включали 13 убитих при штурмі порту 21 бе-
резня. Більш правдивою є оцінка втрат у 35–
40 осіб (16 – убитих). 

Можемо підвести підсумки цього бою. 
Співвідношення бойових втрат (поранені + 
убиті) вигідно виділялося на загальному тлі 
Іракської війни (приблизно 1÷3 проти 1÷55 по 
безповоротних втратах). Однак це виявилося 
можливим в умовах обмеженості дій західно-
го командування, яке побоювалося масових 
жертв мирного населення й обмежено засто-
совувало артилерію й авіацію. У місто вводи-
лися нерідко менші кількісно сили, ніж було 
його захисників, так що ні про яку особливу 
кількісну перевагу західних військ говорити 

не доводилося: більша частина англо-амери-
канських сил взагалі знаходилася в тилу або в 
бойовій охороні [6, с.8–10]. 

Незважаючи на солідні втрати (в основ-
ному – через помилки в плануванні штурму 
21 березня, що призвели до загибелі «Чину-
ка»), сили, що обороняли місто, так і не змог-
ли завдати своєму противнику суттєвих втрат, 
ні навіть затримати надовго наступаючі війсь-
кові частини. Залишений умм-касрский порт 
був швидко захоплений і відновлений, і через 
кілька днів у ньому вже розвантажувалися су-
дна, перетворюючи Умм-Каср у пункт тран-
зиту вантажів. 

Таким чином, на підставі вищевикладено-
го можна зробити висновок, що застосування 
суто позиційної оборони в оперативному ма-
сштабі не може привести до позитивних ре-
зультатів і досягнення мети оборонної опера-
ції. Застосування військ у збройних конфлік-
тах має носити маневрений і мобільний хара-
ктер з використанням зброї на основі новітніх 
технологій. Заслуговує на увагу досвід веден-
ня наступальних бойових дій щодо штурму 
населених пунктів, який може бути викорис-
таний і в сучасних умовах. 
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збройної боротьби та виявленні тенденцій і закономірностей їх розвитку, здійснили спробу 
узагальнення досвіду локальних війн і збройних конфліктів сучасності, зокрема застосування 
військових частин і підрозділів зенітних ракетних військ у війні в Югославії та сформульовали 
висновки і певні рекомендації щодо їх використання у практиці Збройних Сил України. 

Ключові слова: бойове застосування, збройна боротьба, зенітні ракетні війська, локаль-
ні війни і конфлікти, повітряна операція, протиповітряна оборона, Республіка Югославії. 
 

Досвід збройної боротьби кінця ХХ – по-
чатку ХХІ ст. свідчить про зростання ролі по-
вітряних сил у досягненні мети війни, воєнно-
го конфлікту. Зростаюча роль засобів повітря-
ного нападу вперше була продемонстрована у 
війні в зоні Перської затоки в 1991 р., а потім 
на Балканах у 1999 р. та в Афганістані в 
2002 р. 

Події в цих війнах підтвердили про над-
звичайну важливість першого етапу війни, 
особливо її початку, під час повітряної насту-
пальної операції. Бойові дії при цьому розпо-
чинались масованим застосуванням авіації, 
керованих ракет повітряного і морського ба-
зування під прикриттям радіоелектронних пе-
решкод з метою нанесення ураження основ-
ним носіям бойового потенціалу збройних сил 
(далі – ЗС) – ударній авіації, ракетним війсь-
кам, системам державного і військового 
управління, важливим об’єктам економіки, ЗС 
та ін.; як правило, найбільш потужним і ре-
зультативним був перший масований авіацій-
ний удар (при цьому сторона, що обороняла-
ся, після перших вдалих ударів агресора де-
монструвала низьку бойову готовність, розгу-
бленість і нездатність здійснити організова-
ний опір); характерним було залучення всіх 
наявних сил та засобів на вирішення головно-
го завдання – знищення (блокування) авіації 
на аеродромах, а не у повітрі; більшість повіт-
ряних операцій характеризується високою на-
пруженістю в бойових діях основних ударних 
сил і винищувальної авіації, які переслідували 
рішучі цілі щодо захвату ініціативи в повітрі з 
перших хвилин війни [1; 2]. 

Відповідно до зростання ролі застосуван-
ня засобів повітряного нападу характерним 
для локальних війн і військових конфліктів, 
які велися у Південно-Східній Азії, Близькому 
Сході й на Балканах, було вдосконалення 
форм і способів ведення протиповітряної обо-
рони. 

Таким чином, актуальність статті полягає 
в необхідності забезпечення науково обґрун-
тованого аналізу сучасних форм і способів 
збройної боротьби, виявлення тенденцій і за-
кономірностей їх розвитку, отримання мож-
ливості щодо здобуття уроків, формулювання 

висновків і вироблення певних рекомендацій 
для Збройних Сил України шляхом вивчення 
й узагальнення досвіду локальних війн і 
збройних конфліктів сучасності, в тому числі 
застосування військових частин і підрозділів 
зенітних ракетних військ у війни в Югославії.  

Дослідження протиборства засобів повіт-
ряного нападу (далі – ЗПН) Об’єднаних Вій-
ськово-повітряних сил (далі – ОВПС) та 
Об’єднаних Військово-морських сил (далі – 
ОВМС) НАТО та військових частин і підроз-
ділів ВПС і сил протиповітряної оборони (далі 
– ППО) Югославії доцільно проводити шля-
хом ретельного вивчення операції “Союзни-
цька сила” (початкова назва “Рішуча сила”). 

При цьому необхідно враховувати, що 
хоча в організаційному відношенні ВПС і 
ППО Югославії представляли один вид ЗС, 
маючи у своєму складі близько 200 літаків 
винищувальної авіації (далі – ВА), до 100 пус-
кових установок (далі – ПУ) зенітних керова-
них ракет (далі – ЗКР) різної дальності дії і 
майже 150 установок зенітної артилерії, вони 
значно поступалися противникові і в умовах 
повної переваги останнього не могли завдати 
йому суттєвого опору. Крім того, стійке і без-
перервне управління авіацією і ППО Югосла-
вії з початку військових дій було порушено в 
результаті цілеспрямованого потужного вог-
невого і радіоелектронного впливу. 

Центральне місце в досягненні цілей при 
проведенні операції “Союзницька сила” вій-
ськово-політичним керівництвом НАТО було 
відведено засобам повітряного нападу. Для 
цього була спланована і проведена в період з 
24 березня по 10 червня 1999 р. повітряна на-
ступальна операція, яка проходила у рамках 
трьох основних фаз [3, с.12–15; 4]. 

Головною метою першої фази керівницт-
во НАТО ставило завоювання перевагу в по-
вітрі, придушення системи ППО Югославії і 
виведення із ладу основних об’єктів військо-
вої інфраструктури, розташованих у Косово. 
При цьому впродовж 2–3 діб ударами з повіт-
ря (переважно в темний час доби) передбача-
лося знищити радіолокаційні пости, вогневі 
засоби, вузли зв’язку і пункти управління 
ВПС і ППО, дезорганізувати системи військо-
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вого і державного управління. Крім того, пла-
нувалося завдати значного збитку угрупован-
ням військ у пунктах постійної дислокації та 
ізолювати угруповання військ у Косово. 

Друга фаза передбачала продовження ра-
кетно-бомбових ударів для ураження об’єктів 
на всій території Югославії. Основні зусилля 
зосереджувалися на знищенні військових під-
розділів, озброєння і бойової техніки, а також 
інших військових об’єктів різного рівня, 
включаючи тактичний. На цій фазі керівницт-
во НАТО головною метою ставило ізоляцію 
району бойових дій. 

У ході третьої фази передбачалося завда-
ти ударів по важливих державних і військово-
промислових об’єктах Союзної республіки 
Югославія (далі – СРЮ) з метою зниження 
військово-економічного потенціалу країни і 
придушення волі сербського народу до опору. 

Перший удар у рамках операції “Союзни-
цька сила” був нанесений 24 березня о 21.50, 
останній удар – 9 червня о 21.30. 10 червня, з 
початком виведення угрупування військ СРЮ 
з території Косово, керівництво НАТО прийн-
яло рішення про переведення авіації на режим 
цілодобового контролю за виведенням військ і 
готовності до завдання (відновлення) ударів у 
разі потреби. 22 червня керівництво НАТО 
офіційно оголосило про завершення операції 
“Союзницька сила”. Загальна тривалість опе-
рації “Союзницька сила” склала 90 діб, повіт-
ряні удари завдавалися впродовж 77 діб [3, 
с.8]. 

У “Союзницькій силі” було задіяне угру-
повання ОВПС НАТО при провідній ролі 
збройних сил США. Авіаційне угруповання 
включало підрозділи і частини 13 країн 
НАТО, угруповання бойових кораблів – 10 
країн, сухопутне угруповання – в початковій 
стадії 7 країн (на завершальному етапі 18 кра-
їн). Крім того, в ході операції під тиском кері-
вництва США, Болгарія і Румунія були фак-
тично втягнуті в конфлікт, надавши свій пові-
тряний простір і аеродроми для авіації НАТО 
[3, с.9–11]. Вперше в бойових діях активну 
роль зіграли збройні сили Німеччини, участь 
якої раніше обмежувалося лише фінансовою 
підтримкою або виділенням сил забезпечення. 
Активно використовувалися аеродроми Італії, 
Німеччини, Великобританії, Франції, Угор-
щини та Туреччини для базування підрозділів 
тактичної авіації (далі – ТА) блоку, що брали 
участь у бойових діях. 

На початку бойових дій угруповання 
ОВПС і ОВМС НАТО нараховувало близько 

300 бойових літаків, з них 8 стратегічних бом-
бардувальників і 35 кораблів [4]. Літаки так-
тичної і палубної (далі – ПА) авіації були роз-
міщені на 11 авіабазах Італії, літаки стратегіч-
ної авіації (далі – СА) - у Франції (2 стратегіч-
ні розвідники U-2S), в Греції (4 літаки дально-
го радіолокаційного виявлення (далі – ДРЛВ) 
Е-3А “АВАКС”), у Великобританії (до 10 СБ 
В-52Н, 2 СБ В-2А), у Німеччині (літак розвід-
ки і наведення зброї Е-8С “ДЖИСТАРС” ), в 
Італії (2 стратегічних розвідника U-2R). 

Угруповання авіації на 28–29 березня по-
силене 9 СБ В-52Н, чисельність літаків ТА і 
ПА доведена до 400 одиниць (з них до 270 
ударних). У подальшому для реалізації цілей 
повітряно-наступальної операції (далі – ПНО) 
було створене угруповання об’єднаних зброй-
них сил НАТО, що налічувало понад 600 бо-
йових літаків (всього понад 1000 літаків), 
включаючи новітні стратегічні бомбардуваль-
ники В-2А і винищувачі F-117A, а також по-
над 60 кораблів різного класу, включаючи 4 
авіаносця [4; 5]. 

Характерною особливістю угруповання 
було в її складі значної кількості безпілотних 
літальних апаратів (далі – БПЛА) різного при-
значення. Всього в зоні конфлікту було зосе-
реджено близько 40 БПЛА (близько 20 аме-
риканських, 10 французьких і понад 10 німе-
цьких).  

Як основні авіаційні засоби ураження ви-
користовувалися сучасні (крилаті ракети мор-
ського і повітряного базування (далі – КРПБ, 
КРМБ)) та нові зразки високоточної зброї – 
керовані авіабомби JDAM. Авіаційне угрупо-
вання об’єднаних збройних сил НАТО більш 
ніж на 50% складалося з американської стра-
тегічної, тактичної авіації ВПС і палубної 
авіації ВМС. У складі угруповання НАТО бі-
льше 30% бойових кораблів і 90% КРМБ 
“Томахок” належали ВМС США. Під час по-
вітряної операції проти Югославії було здійс-
нено понад 20 тис. літаковильотів і застосова-
но 870 КР (792 КРМБ і 78 КРПБ), у тому числі 
по об’єктах на території Косово – 374 КРМБ.  

При цьому близько 80% ракет було засто-
совано для ураження стаціонарних об’єктів з 
високим ступенем захищеності і сильною 
ППО (важливі державні та військові об’єкти, 
пункти управління та вузли зв’язку, авіабази, 
засоби ППО). Решту 20% – по промисловим 
об’єктам подвійного призначення (підприємс-
тва хімічної промисловості, нафтопереробні й 
машинобудівні підприємства).  

Югославські ВПС і війська ППО включа-
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ли: авіаційний корпус (дві авіаційні бригади, 
вертолітний полк, ескадрилью транспортних 
вертольотів) і корпус ППО (зенітна ракетна 
бригада, два винищувально-авіаційних і шість 
зенітних ракетних полків). Всього налічувало-
ся 10 ескадрилій бойової авіації (п’ять вини-
щувально-бомбардувальних, чотири винищу-
вальні, одна навчально-бойова) одна ескадри-
лья допоміжної авіації (навчальна), п’ять вер-
толітних ескадрилій та 32 зенітних ракетних 
дивізіонів (далі – зрдн). Всього - 136 бойових 
літаків, 132 пускові установки ЗКР середньої 
дальності, 30 літаків допоміжної авіації та 53 
вертольота. 

Основу системи ППО Югославії складали 
застарілі ЗРК радянського виробництва: С-75 
“Двіна” – 8, С-125 “Нева М1-А” – 15, “Квад-
рат” (експортний варіант “Куб” ) – від 16 до 
20 батарей, “Стріла-1” і “Стріла-10”, ПЗРК 
“Стріла-2(3)”, “Стінгер”, а також зенітна ар-
тилерія. Для прикриття Белграда в основному 
використовувалися зрдн, що мали на озброєн-
ні ЗРК С-125, які були модернізовані югосла-
вськими фахівцями. Зокрема, у всіх дивізіонах 
були встановлені автоматизована система 
управління вогнем фірми “Марконі” і в двох – 
інфрачервоні  станції фірми “Філіпс”.  

Використання в комплексах С-125 пасив-
них тепловізійних станцій західного виробни-
цтва дозволило забезпечити живучість і скри-
тність, раптовість застосування, стійкість до 
активних і пасивних перешкод, можливість 
діяти вдень і вночі.  

Велика увага приділялася маскуванню 
техніки на позиціях. Для цього використову-
валися як штатні, так і підручні засоби маску-
вання. Зокрема, кабіни бойового управління 
накривалися гумовими полотнами завтовшки 
15–20 мм [6]. Потім встановлювався зробле-
ний з дерев’яних колод настил. 

Для зниження ефективності ударів проти-
вника по засобах ППО широко застосовува-
лися імітатори радіолокаційного випроміню-
вання станції (далі – ІРВС) переносного типу. 
Вони встановлювалися на стартових позиціях 
на відстані від декількох сотень до декількох 
тисяч метрів від антенного поста або станцій 
наведення ракет ЗРК.  

Про ефективність використання ІРВС сві-
дчить той факт, що для ураження деяких ра-
діолокаційних і вогневих засобів, на користь 
яких працювало декілька імітаторів випромі-
нювання, авіація НАТО витрачала надто бага-
то часу і велику кількість протирадіолокацій-
них ракет (далі – ПРР). В окремих випадках 

вони взагалі не були вражені. Зокрема, за 30 
днів бойових дій по двох ІРВС, які прикрива-
ли дві батареї “Квадрат”, і одному – зрдн С-
125, було застосовано 14 і 15 ПРР “Харм” від-
повідно, при цьому ЗРК залишилися неушко-
дженими. Іншим, не менш ефективним засо-
бом підвищення живучості ЗРК, були кутові 
відбивачі, які встановлювалися на оманних і 
реальних бойових позиціях групами або по-
одиноко на відстані до 300 м від радіолока-
ційних станцій (далі – РЛС) (станцій наведен-
ня ракет). Найбільший ефект застосування ку-
тових відбивачів досягався у поєднанні з ін-
женерним обладнанням позиції [6]. 

При цьому окоп для РЛС відривався з та-
ким розрахунком, щоб нижній випромінювач 
антени знаходився на рівні землі. Це призво-
дило до зменшення дальності виявлення на 
20-30%, але в той же час завдяки впливу під-
стилаючої поверхні і приниження випроміню-
вача кілька спотворювалося радіолокаційне 
поле РЛС і здійснювалося найбільш оптима-
льне використання кутових відбивачів. На-
приклад, по одній з обладнаних таким чином 
позицій зенітного ракетного полку “Квадрат”, 
яка мала дві групи кутових відбивачів, вста-
новлених на відстані 100 і 300 м від РЛС П-15, 
безрезультатно було випущено вісім ПРР 
“Харм”. Був також відмічений випадок наве-
дення ПРР “Харм” на дискову борону, зали-
шену в полі на відстані близько 3 км від РЛС 
[7]. 

Основна особливість бойових дій частин 
ППО збройних сил СРЮ полягала в переваж-
ному використанні рейдів, маневрів і практи-
чно щоденних передислокацій. При цьому де-
які зрдн С-125 і батареї “Квадрат”, по розпо-
рядженню командування, були виведені зі 
складу бригади і полків для безпосереднього 
підпорядкування штабу корпусу ППО і надалі 
використовувалися за його планом. Управлін-
ня вогнем в ході бойових дій здійснювалося 
як із штабу корпусу, так і через штаби брига-
ди і полків. 

Всі маневри і переміщення засобів ППО 
виконувалися, як правило, у нічний час без 
побудови колон. Бойова техніка пересувалася 
самостійно по одній машині до вказаного 
пункту призначення і часу прибуття з ураху-
ванням встановленої швидкості руху в режимі 
повного радіомовчання. З метою маскування 
переміщення в більшості випадків проводило-
ся у складі колон цивільних машин або біже-
нців з максимально можливою зміною зовні-
шнього вигляду техніки за допомогою підру-
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чних матеріалів. 
Необхідно відзначити, що не більше ніж 

через 1–1,5 хв. після стрільби підрозділ пови-
нен був згортатися і відбувати в район збору, 
що має, як правило, природні або штучні 
об’єкти, що полегшують маскування (лощи-
ни, ангари та ін.), і лише звідти починати пе-
реміщення. Час очікування (1–1,5 хв.) був ви-
значений виходячи з часу можливого завда-
вання удару по позиції підрозділу літаками 
НАТО. З’їзд з автодороги і рух до стартової 
позиції відбувалися з виключеними фарами і 
габаритними вогнями. Подібна тактика здійс-
нення маршів цілком себе виправдала. Не бу-
ло відзначено жодного випадку завдання уда-
ру по стартовій позиції через демаскування на 
марші. 

Зміна стартової позиції виконувалася в 
наступних випадках. Після стрільби – негай-
но. Після включення РЛС на випромінювання 
протягом циклу стрільби для подальшого ви-
конання (або невиконання) вогневої задачі. 
Після прольоту розвідувальних БПЛА – не-
гайно. По команді з КП полку – відповідно до 
графіку зміни стартової позиції в районі бойо-
вого маневрування. 

Найбільш ефективним був визнаний ма-
невр зенітного ракетного полку “Квадрат” у 
гірський район, над яким відбувалося форму-
вання ударних груп бойової авіації об’єднаних 
збройних сил НАТО. Командування угрупу-
вання НАТО вважало даний район недоступ-
ним для засобів ППО Югославії і тому не 
вживало належних заходів захисту від ура-
ження ЗКР. Маневр був зроблений в нічний 
час і непомітно для розвідки противника, з 
максимальним забезпеченням заходів тактич-
ного маскування. Після збору авіації против-
ника було завдано раптовий удар усіма наяв-
ними засобами зенітного ракетного полку 
“Квадрат”. Втрати противника склали не ме-
нше п’яти бойових літаків. 

У ході бойових дій частин ППО, що су-
проводжувалися масованим застосуванням 
ПРР, були внесені істотні корективи в норма-
тиви стрільби по повітряних цілях. Зокрема, 
зони ураження комплексів були скорочені на 
50% для забезпечення мінімального випромі-
нювання і оптимальної імовірності ураження 
повітряних цілей. Включення передавачів во-
гневих засобів проводилося на відстанях до 
цілей не більше 20 км (тобто цілі завжди зна-
ходилися в зоні ураження). ЗКР на підготовку 
ставилися заздалегідь з почерговою їх замі-
ною. Тривалість роботи передавача, як було 

встановлено експериментально, не мала пере-
вищувати 6 сек. Якщо захоплення цілі на су-
провід не відбувалося за цей час (особливо 
вночі), то передавач вимикався. Повторне 
включення передавача на 6 сек. проводилося 
через 10 сек. Якщо захоплення цілі не вдавав-
ся за час повторного включення, то передавач 
більше не включався. У разі захоплення цілі 
на супровід негайно виконувалася стрільба, як 
правило, двома ЗКР. 

Необхідно відзначити, що ЗРК “Квадрат” 
та С-125 вкрай рідко застосовувалися для 
стрільби по БПЛА і КР, щоб виключити дема-
скування позиції. Основним засобом боротьби 
з КР та БПЛА були ЗРК “Стріла” всіх наявних 
в Югославії модифікацій і зенітної артилерії. 
При виявленні великих груп авіації (15–20 лі-
таків) вони пропускалися через бойові поряд-
ки. Стрільба починалася при вході в ЗП ЗРК 
одиночних літаків або невеликих груп (2–4 лі-
така). 

Стрільба по головному літаку велася тіль-
ки в тому випадку, якщо часові інтервали між 
цілями в групі становили понад одну хвилину, 
а по замикаючому – при менших часових ін-
тервалах. Як правило, після виявлення пуску 
ЗКР літаки прагнули як найшвидше покинути 
зону ураження, скидаючи бортове озброєння, 
застосовуючи різні перешкоди і здійснюючи 
протиракетний маневр. Близько 90% всіх 
стрільб були проведені навздогін. Пуски оди-
ночних ЗКР закінчувалися в основному про-
махами, а двох ЗКР – призводили до поразки 
цілі. Оцінка результатів стрільби з викорис-
танням РЛС ЗРК не проводилася. Відразу піс-
ля підриву бойових частин ЗКР всі передавачі 
вимикалися. 

З метою збереження боєздатності зеніт-
них формувань, за розпорядженням команду-
вання ППО Югославії, РЛС полків і дивізіонів 
були включені в загальну систему розвідки 
повітряного противника і виведені за межі по-
зиційних районів (стартових позицій) цих час-
тин. У випадку виходу їх з ладу, розвідувальні 
дані про повітряного противника КП бригади 
(полку) отримували по телефонній лінії від 
КП ППО корпусу і постів повітряних спосте-
рігачів, розгорнутих у дві лінії (по 8 постів у 
кожній): перша – за 30, а друга – за 80 км від 
КП зенітних ракетних частин. 

У ході проведення повітряної наступаль-
ної операції ОВПС НАТО (за деякими оцін-
ками) втратили 31 бойовий літак, 6 вертольо-
тів, 11 БПЛА і близько 40 крилатих ракет. 
Крім того, в результаті отриманих ушкоджень 
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три літаки альянсу зробили вимушену посад-
ку на аеродромах Сараєво (Боснія і Герцего-
вина) і Скоп’є (Македонія) [7]. 

Втрати югославської сторони склали 20 
літаків (вісім МіГ-29 і 12 МіГ-21), при цьому 
12 літаків (чотири МіГ-29 та вісім МіГ-21) бу-
ли знищені на землі. Крім того, виведені з ла-
ду 13 РЛС [7].  

Справжньою сенсацією стало те, що над 
селом Буджановци ЗРК С-125 “Нева-М” під 
командуванням командира 3 зрдн 250 бригади 
ППО Золтана Дани був збитий американський 
винищувач-бомбардувальник F-117. Протя-
гом перших трьох днів бомбардувань зрдн не 
включав станцію наведення ракет (далі – СНР), 
щоб себе не виявити. Зв’язок між команду-
ванням і позиціями здійснювалася виключно 
по телефонному кабелю. Позиції мінялися 
майже щодня. Сербська агентура стежила за 
аеродромами НАТО в Італії, по мобільному 
зв’язку доповідала у Белград про кожний ви-
літ літаків. Про маршрут польоту доповідали і 
спостерігачі на території самої Сербії. Коман-
дир зрдн розташував СНР таким чином, щоб 
виявити американський літак з високою ймо-
вірністю. СНР включали лише на кілька се-
кунд, щоб не видати місце розташування літа-
кам ДРЛВ НАТО. Пуск ракет проводився, ко-
ли літак противника знаходився в глибині зо-
ни ураження. F-117A був збитий на дальності 
13 км від СП зрдн. До того ж F-117A слідував 
постійним маршрутом, за яким літав три по-
передні ночі, і не мав прикриття. Бойова стрі-
льба по ньому проведена двома ЗКР 5В27. Пі-
сля цього випадку “Стелси” вирушали на бо-
йові завдання тільки у супроводі винищувачів 
з ПРР “Харм”, маршрути польотів кожного 
разу змінювалися. Більше влаштувати таку за-
сідку сербам не вдалося. Проте згодом зрдн 
збив один F-16 і зірвав кілька нальотів. При 
цьому зрдн не втратив жодної людини і жод-
ної одиниці техніки. 

Досвід застосування ЗРК досліджувався 
військовими фахівцями і дозволив зробити 
ряд висновків [8].  

Озброєння ППО – ЗРК С-125(“Нева-
М1А”) випуску 1976-78 років – в ході проти-
повітряних боїв проти ударної авіації країн 
НАТО несли втрати в основному від ударів 
ракет ПРР “Харм”. При цьому в якості засобів 
цілевказівки застосовувалися штатні для ЗРК 
цього типу РЛС виявлення П-18 і П-15. По 
позиціях ЗРК відмічено застосування ПРР 
“АЛАРМ”, але дія їх була неефективна. 

Тактика дій ЗПН НАТО при застосуванні 

ПРР в основному була такою: 
на початку бойових дій були знищені РЛС 

виявлення цілей П-15. РЛС П-18 ураженню не 
піддавалися і постановка перешкод для них 
була таких рівнів, які забезпечували виявлен-
ня цілей на достатніх дальностях для ЗРК; 

ударна авіація виходила на цілі на ефек-
тивних висотах, РЛС П-18 виявляли і видава-
ли цілевказівку ЗРК для стрільби по цілях; 

у ході виявлення цілей СНР і підготовки 
даних для стрільби по бічному і фоновому ви-
промінюванню СНР з дальностей приблизно 
20–25 км завдавався удар ПРР “Харм” ланкою 
або парою ЗПН з малих висот або під при-
криттям місцевих предметів; 

СНР ЗРК за власними тактико-технічними 
характеристиками (далі – ТТХ) не мають мо-
жливості виявлення і супроводу ПРР такого 
класу і якщо вони своєчасно не вимикалися, 
то вражалися практично на 100%; 

після ураження ЗРК ударні групи ЗПН за-
вдавали ураження об’єктам, що прикривалися, 
усіма наявними на борту засобами. 

Спостерігалися випадки вертикального 
маневру ЗПН у зоні ураження ЗРК із застосу-
ванням радіолокаційних (далі – РЛ) пасток. За 
словами югославської сторони, літак випускав 
на тросі за собою РЛ пастку по команді з літа-
ка ДРЛВ типу “Авакс” і починав маневрувати 
у вертикальній площині. Стрільби по цілях 
ракетами в цих випадках були неефективні. 

При завданні ударів по адміністративних 
будівлях і будівлях, що використовувались в 
інтересах Міноборони, над містом завчасно 
вивішувалися аеростати або БПЛА і завдавав-
ся удар КР або високоточною зброєю з вели-
ких висот. За представленими даними жоден 
аеростат або БПЛА не знищені і не захоплені. 
Вони, за даними югославської сторони, були 
обладнані системою ліквідації. По осколках 
приналежність встановити було неможливо. 
Дії КР і високоточної зброї в густонаселених 
районах міст був точковим і ефективним. Про 
це свідчили оглянуті зруйнована будівля Ге-
нерального штабу і знищені РЛ засоби зв’язку 
і антен телецентру, розташовані на дахах ви-
сотних будівель. 

Тактика дій військових частин і підрозді-
лів ППО по прикриттю об’єктів була наступ-
ною: 

при отриманні сигналів сповіщення ЗРК 
готувалися до стрільби, за командою вмика-
лися РЛС виявлення П-18; 

автономно ЗРК здійснювали пошук цілей 
тільки пасивним телевізійним каналом (такий 
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режим був малоефективним, оскільки удари 
завдавалися вночі, коли телевізійний канал 
малоефективний); 

при отриманні цілевказівки СНР ЗРК вми-
калися не більше, ніж на 20 сек. (час, розрахо-
ваний штабом за результатами перших втрат 
СНР). Якщо за цей час вдавалося зробити 
пуск ЗКР, то після отримання інформації про 
підривання ракет в районі цілі або при зриві 
супроводу цілі, СНР вимикалися. Якщо ви-
тримувався час вмикання СНР 20 сек., то її 
знищення ПРР “Харм” практично не відбува-
лося, але при підриванні ПРР “Харм” на пози-
ціях ЗРК вражалися ракети і окремі засоби 
ЗРК (інколи відбувалися несанкціоновані пус-
ки ракет внаслідок дії ударної хвилі і оскол-
ків). В цілому це завдавало мало шкоди через 
інженерне обладнання позицій. Озброєння в 
цих випадках могло бути відновлене засобами 
військового ремонту або шляхом заміни. У 
випадках прямої дії ПРР “Харм” по СНР або 
кабінам УНК вони відновленню не підлягали 
або вимагали тривалого відновлення в завод-
ських умовах; 

для захисту апаратних кабін, де знаходив-
ся бойовий розрахунок, застосовувалися 
укриття з перекриттям колодами, піском, лис-
тового до 1,5 см заліза з прокладками з гуми. 
Бойові позиції ретельно маскувалися, і усіма 
доступними засобами імітувалася робота з 
оманних позицій; 

оманним позиціям приділялося особливе 
значення, їх була достатня кількість з імітаці-
єю роботи РЛ засобів і їх життєдіяльності. Ці 
заходи мали значний успіх, і велика кількість 
ударів завдавалася по них; 

після застосування ЗРК згорталися і ма-
лими групами вночі йшли на запасні позиції, 
мережа яких була достатня для усього періоду 
боїв. 

У ході огляду техніки було виявлено: 
на двох ЗРК “Нева” югославською сторо-

ною були застосовані тепловізійні системи 
власного виробництва з тепловізорами вироб-
ництва фірми “Філіпс” замість штатних теле-
візійних систем, які показали свою ефектив-
ність в нічних умовах; 

в цілому все управління засобами ППО 
було централізовано, не автоматизовано по 
усьому стволу управління із застосуванням 
дротяних ліній зв’язку, чим досягалася скрит-
ність і живучість системи управління. Широ-
ко використовувалися цивільні лінії зв’язку; 

зовнішній огляд і контроль функціонував-
ння ЗРК показав, що, незважаючи на практич-

но 20-річний термін експлуатації ЗРК С-125, 
озброєння у доброму стані і готове до бойово-
го застосування, бойові розрахунки укомплек-
товані і навчені для ведення бою цим озбро-
єнням. Ступінь тренованості бойових розра-
хунків така (за словами офіцерів вищих шта-
бів), що згортання і розгортання техніки вруч-
ну перекривало штатні нормативи в два рази. 
Тренування були такої інтенсивності, що ме-
ханізми згортання антенних постів відпрацю-
вали свій штатний ресурс (10 тис. згортань і 
розгортань), жодного разу не відмовили і ма-
ють достатній запас міцності для їх подаль-
шого використання; 

за результатами бойових дій створився 
дефіцит антенних постів (кабін УНВ) і кабе-
льного господарства усіх типів ЗРК С-125. 

В угрупованні ППО разом із ЗРК С-125 
були ЗРК С-75 “Двіна” (участі в протиповіт-
ряних боях не брав), ЗРК “Куб”, ЗРК “Стрела-
10”, “Стрела-1”. ЗРК “Куб” зазнавали втрат в 
основному через те, що не витримувався 20 с 
режим роботи і несвоєчасно здійснювався ма-
невр на запасні позиції. Зазвичай, бойова тех-
ніка знищувалася ПРР “Харм” разом з особо-
вим складом, оскільки РЛ засоби виявлення 
цілей і бойовий розрахунок розміщені на од-
ному шасі. 

Обрана тактика застосування сил і засобів 
ППО СРЮ дозволила, з одного боку, зберегти 
основні сили ППО з рівнем втрат, за різними 
джерелами, близько 30–35% і відносну керо-
ваність ними, що могло позитивно позначити-
ся у боротьбі з противником у разі початку 
наземної операції НАТО проти Югославії. 
Однак з іншого боку – не забезпечила при-
криття об’єктів військово-економічного поте-
нціалу, елементів військової і цивільної ін-
фраструктури. 

Югославія у війні 1999 р. являла собою 
своєрідний полігон, на якому був випробува-
ний перехід від доктрини повітряно-наземної 
битви, закріпленої статутом Сухопутних 
військ США FM100, до доктрини дії на про-
тивника з відстані керованими системами 
зброї, а також методами політико-пропаган-
дистського впливу на керівництво і населення 
протиборчої сторони. Статут Армії США 
FM100 навіть у своїй останній версії 1993 р. 
(FM100-5) вимагав від командування задіяти 
сухопутні війська США і їх союзників в опе-
раціях по “встановленню миру” у рамках тра-
диційної військової операції з поетапним на-
ступом на противника. 

Нова доктрина, випробувана в Югославії, 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 129 

передбачала одночасний удар по центрах “мі-
ці” противника силами постійної готовності 
США і НАТО. Подібна стратегія була закріп-
лена в червні 2001 р. у стратегічній доктрині 
FM-1 “The Army”, а також в статуті бойових 
дій FM-5 “Operations”. Практично ця стратегія 
орієнтується на створення “компактних” ЗС, 
оснащених сучасними системами керованої 
зброї, засобами розвідки і радіоелектронної 
боротьби. Такі ЗС можуть без довгої підгото-
вки самостійно переходити до бойових дій у 
будь-якій точці планети за допомогою місце-
вих союзників. 

Таким чином, розглядаючи значення су-
часної протиповітряної оборони через призму 
югославського конфлікту, можна зробити ви-
сновок, що подальше удосконалювання ППО 
є вкрай актуальним. 

Підсумки бойових дій у Югославії дик-
тують нагальну потребу розширення бойових 
можливостей наземних засобів ППО і вини-
щувальної авіації, а з огляду на можливість 
боротьби з авіацією на її аеродромах необхід-
но удосконалювати ракети типу “поверхня-
поверхня” і “повітря-поверхня”. 

Насамперед заслуговує на увагу техніч-

ний аспект: особливо актуальною стала про-
блема розробки засобів ППО, здатних надійно 
функціонувати в умовах радіоелектронного 
придушення і застосування протирадіолока-
ційних ракет, забезпечующих боротьбу з ви-
сокоточною зброєю. На середньострокову пе-
рспективу варто очікувати розробки і прийн-
яття на озброєння багатоканальних ЗРК, які 
мають високу перешкодозахищеність і вогне-
ву продуктивність за рахунок багатоканально-
сті за ціллю, і – малого часу реакції, великої 
швидкості польоту ракети.  

Досвід проведення операції НАТО в 
Югославії “Союзна сила” показує, що збіль-
шення бойових можливостей окремих типів 
літаків, застосування бортової зброї поза ме-
жами зон ураження засобів ППО, зменшення 
їх радіолокаційної помітності призводять до 
зниження кількості літаків в льотному наряді 
авіації ВПС для придушення одиничного 
об’єкта. Тому для досягнення цілей удару не-
має потреби в масованому застосуванні авіації 
в звичайному його розумінні, ймовірно, най-
ближчим часом варто очікувати зниження кі-
лькості літаків у льотному наряді авіації ВПС 
для придушення точкових об’єктів. 
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Ця стаття є продовженням серії публікацій автора стосовно процесу створення, розвитку та 

застосування морських мін у збройному протистоянні на морі в історичній ретроспективі. У ній ви-
світлено розвиток морських мін загородження з початку 40-х років XIX ст. до російсько-
турецької війни 1877–1878 рр., а також їх носіїв і способів постановки. 

Ключові слова: морська міна загородження, плаваюча міна, гальванічна міна, якірна міна 
загородження. 
 

Як зазначалося, історія розвитку морської 
мінної зброї свідчить, що ще з давнини війсь-
кова думка різних країн вирішувала завдання 
зі створення морської зброї, здатної завдати 
прихованого удару по найвразливішому міс-
цю корабля – його підводній частині [14]. Пе-
ршими спробами його вирішення було ство-
рення брандерів і плаваючих мін, які ще не 
були мінною зброєю у сучасному розумінні 
цього поняття. Лише до кінця 30-х років 
XIX ст., завдяки науковим розробкам, переду-
сім у галузі електрики, винахідникам різних 
країн вдалося досягти певних успіхів у ство-
ренні перших зразків гальванічних і піротех-
нічних (ударних) морських мін, визначити їх 
значні тактичні можливості та перспективу в 
морській війні. При цьому пріоритет належав 
Росії. Але першість у створенні підводного 
човна-міноносця, як встановлено, належить 
США. Можна говорити про те, що у цей пері-
од був створений достатній науковий і техні-
чний фундамент для подальшого розвитку 
цього виду морської зброї.  

В листопаді 1839 р. у Росії за вказівкою 
імператора Миколи І був створений так зва-
ний “Комітет про підводні досліди”, одним із 
завдань якого була організація дослідів і роз-
гляд робіт зі створення підводних мін [11, 
с.VІ; 6, с.4]. Це поклало початок новому етапу 
розвитку підводних морських мін. Для роботи 
в цьому Комітеті запросили академіка Імпера-
торської Санкт-Петербурзької Академії Наук 
Бориса Семеновича (Моріц Герман фон) Яко-
бі (нім. Moritz Hermann von Jacobi; 21.09.1801 
– 27.02(11.03).1874 рр., фото 1 [16]), відомий 

російський учений того часу (відкривач і тех-
нічний розробник гальванотехніки – галузі 
прикладної електрохімії, що охоплює процеси 
електролізу металів на металеві та неметалеві 
вироби [3, с.79]).  

 
 

Фото 1. Борис Семенович (Моріц Герман фон) Якобі 
 

Винятково йому надавалися всі засоби на 
проведення мінних дослідів. Якобі Б.С. зіграв 
значну роль у розвитку морських мін. Йому 
належить пріоритет у винаході та розробці 
конструкцій перших гальванічних і гальвано-
ударних мін (Із журналу №536 Морського 
вченого комітету про розгляд записки штабс-
капітана В.Г. Сергєєва про підводне мінне ми-
стецтво, від 24 червня 1857 р. [11, c.118]) [12, 
с.1587; 2, с.480].  

У контексті сказаного слід зазначити, що 
гальванічні міни отримали свою назву від спо-
собу вибуху їх за допомогою електричного 
струму, що підводився до них дротом від га-
льванічної батареї, яка знаходилася на березі 
або на судні. Перші гальванічні батареї для 
практичного застосування таких мін були та-
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кож розроблені Б.С. Якобі. Але недолік галь-
ванічних мін полягав у значних труднощах з 
визначення точного моменту проходження 
корабля над ними, особливо в нічний час, ту-
ман або при значному видаленні місця поста-
новки мін від берега, що ускладнювало своє-
часне включення гальванічні батареї. 

Тому Б.С. Якобі запропонував новий ори-
гінальний тип міни, названу ним самозаймис-
тою (згодом – гальваноударною), яка спрацьо-
вувала при ударі об корпус корабля, що вми-
кало її з береговим джерелом живлення. Цей 
тип мін відрізнявся від гальванічних тим, що в 
гальванічний ланцюг вводився ударний зами-
кач – “сполучний прилад”, спочатку ртутний), 
а згодом кульковий, що вміщувався у корпус 
міни, або поза нею в особливому поплавці та 
тримав гальванічний ланцюг у розімкненому 
стані. При ударі корабля об корпус міни або 
сполучний прилад гальванічний ланцюг зами-
кався і міна вибухала. Щоб не відбулося ви-
падкового вибуху при проходженні над міною 
своїх кораблів, гальванічний ланцюг на березі 
розмикався шляхом відключення батареї. З 
1847 р., після вдало проведених у районі Ора-
нієнбаума випробувань мін розробки Б.С. 
Якобі, підводні міни загородження міцно 
увійшли до системи російських оборонних за-
собів на морі [13, c.7; 11, c. VІ–VІІ]. Цей рік 
вважається офіційною датою народження но-
вого виду морської зброї в Росії [9, с.33]. 

Під керівництвом Б.С. Якобі так само бу-
ло розроблено пристосування для постановки 
підводних мін з десантного судна за допомо-
гою стріли та особливий пристрій, що забез-
печував постановку мін на заздалегідь визна-
чену глибину [11, с.53].  

Одночасно зі створенням нерухомих під-
водних гальванічних мін, під керівництвом 
Б.С. Якобі в саперних батальйонах проводи-
лися роботи зі створення плаваючих гальвані-
чних мін (гальванічних брандерів або бранде-
ри), що призначалися для ураження ворожих 
кораблів і руйнування мостів [13, c.7; 11 c.VІ–
VІІ].  

Не можна не відзначити заслуги генерал-
ад’ютанта Карла Андрійовича Шильдера 
(7.01.1785 – 23.06.1854 рр., рис. 1 [15]), відо-
мого російського військового інженера, авто-
ра передових ідей у галузі мінної справи, фор-
тифікації, ракетної техніки, винахідника пер-
шого у світі підводного човна-ракетоносця.  

Він спільно з Б.С. Якобі в 1838–1848 рр. 
розробляв перші гальванічні морські міни, що 
ставали активними після пошкодження скля-

ної ампули з електролітом гальванічного еле-
менту, розташованого всередині корпусу і 
широко використовувалися під час Кримської 
війни 1853–1856 рр. [10]. 

 
 

Рис.1. Карл Андрійович Шильдер 
 

Не можна обійти увагою й заслуги швед-
ського винахідника Еммануїла (рос. – Эмма-
нуила Эммануиловича) Нобеля (Emmanuel 
Nobel, 1801–1872 рр., фото 2 [6, с.2], який 
працював у Росії разом з Б.С. Якобі над роз-
робкою морських піротехнічних мін і тактики 
їх постановки та зробив значний внесок у роз-
виток мінної справи в Росії. 

 
 

Фото 2. Еммануїл Нобель 
 

Нобель Е. розробив декілька видів піроте-
хнічних мін, з яких найвдалішою стала міна 
зразка 1854 р. у вигляді перевернутого конусу 
вершиною вниз. Вона вміщувала 3–4 кг поро-
ху та виготовлялася з листового заліза. Як за-
пальний пристрій, що вставлявся зверху в 
кришку міни, застосовувалася скляна ампула з 
сірчаною кислотою. При ударі корабля об мі-
ну ламалася ампула з кислотою, відбувалася 
хімічна реакція, що призводило до вибуху. 
Установка мін Б.С. Якобі та Е. Нобеля на ви-
значену глибину здійснювалася вручну, як мі-
нрепи використовувалися залізні ланцюги та 



ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 132 

дротовий трос [1]. 
Слід зазначити, що російські розробки 

мінної зброї у цей період помітно відрізнялися 
у кращу сторону від подібних аналогів інших 
країн. Так, у міркуваннях щодо підводного 
мінного мистецтва штабс-капітана В.Г. Сер-
гєєва, який знаходився при Технічному гальва-
нічному закладі корпусу військових інженерів 
Гренадерського саперного батальйону наголо-
шувалося, що “... піротехнічні міни, запропо-
новані в 1840 р. іноземцем Нобелем і піддані 
випробуванню з 1840 до 1846 р., хоча і довели 
можливість пристрою цього роду мін, але, не 
задовольняли сучасним вимогам мистецтва, 
залежності мін від волі мінера, не могли бути 
прийняті урядом, як такі, що не забезпечують 
упевненості в безпеці для самих себе”.  

Звернемо увагу, що у цей період з’яв-
ляється новий термін у воєнно-морському ми-
стецтві – “підводне мінне мистецтво”, що 
видно з Журналу №536 Морського вченого 
комітету з розгляду записки штабс-капітана 
В.Г. Сергєєва про підводне мінне мистецтво 
(24 червня 1857 р.) [11, с.118–121], а також з 
резолюції члена Морського вченого комітету, 
відомого вченого гідрографа й астронома, ві-
це-директора Гідрографічного департаменту 
Морського міністерства генерал-майора Се-
мена Ілліча Зеленого (8 (20).07.1812 – 28.05. 
(9.06) 1892 рр.) [7] на Записці штабс-капітана 
В.Г. Сергєєва представленій ним у Морський 
вчений комітет з описом передбачуваних до-
слідів із підводними мінами (17 липня 1857 р.). 
Генерал-майор С.І. Зелений прямо вказує, що 
“… в морському відомстві є офіцери, які для 
вивчення підводного мінного мистецтва зна-
ходилися біля Якобі …” [11, с.123]. У цьому 
контексті заслуговує на увагу, як нам здаєть-
ся, оцінка В.Г. Сергєєва відносно стану того-
часного підводного мінного мистецтва, яке 
“… не дивлячись на обширність і значну цін-
ність робіт .., у теперішньому своєму поло-
женні ще далеко не задовільне. … для дове-
дення його до відповідного справжнього ста-
ну морського мистецтва ступеня досконало-
сті вимагає суворих у всіх відношеннях дослі-
джень і дослідів” [11, с.119].  

Наступним етапом у розвитку російської 
мінної зброї стала Кримська війна 1853–
1856 рр., де морські міни вперше в історії війн 
на морі пройшли практичну апробацію у бо-
йових діях, зокрема обороні узбережжя за за-
здалегідь розробленим планом і в широких 
масштабах (близько 2,6 тис. мін [8, с.19]). До 
початку цієї війни в російському флоті було 

розроблено та випробувано значну кількість 
зразків мінної зброї, але під час Кримської 
війни застосовувалися найвдаліші гальванічні 
міни Б.С. Якобі та К.А. Шильдера і підводні 
фугаси, з’єднані проводами з гальванічними 
батареями, що знаходилися на березі, а також 
піротехнічні (ударні) міни Е. Нобеля [11, 
с.VІІ–VІІІ]. Події Кримської війни 1853–
1856 рр. будуть розглянуті окремо, у наступ-
них публікаціях автора. 

З другої половини XIX ст., після Кримсь-
кої війни 1853–1856 рр. у світі почалася епоха 
парового броненосного флоту [4, c.61]. Це, у 
свою чергу, визначило новий етап розвитку 
військово-морського озброєння, зокрема різ-
них типів морських мін і їх носіїв, а також та-
ктики їх застосування. Поряд з подальшим 
удосконаленням гальванічних мін почали 
створюватися перші дослідні зразки мін удар-
но-механічної дії. Найдосконалішими з них 
стали піротехнічні (ударні) міни поручика 
Олексія Павловича Давидова (12.02.1826–
18.11.1904 рр. [5]), що можна вважати прооб-
разом сучасних ударно-механічних мін. Дави-
дов О.П. у 1856 р., врахувавши тактичні та 
технічні недоліки існуючих зразків мін, скон-
струював ударну міну з механічним запаль-
ним пристроєм, в якій займання порохового 
заряду відбувалося при розбиванні запальної 
капсули спеціальними бійками, що спрацьо-
вували при зіткненні корпусу корабля з міною 
[13, c.8]. Комісія, що випробовувала ці міни в 
1857 р., зазначила, що “… міни Давидова по 
простоті механічного пристрою та по най-
сильнішій їх дії мають незаперечну перевагу 
перед мінами колишніх систем” (Висновок 
комісії про випробування підводних мін А.П. 
Давидова, від 29 липня 1857 р. [11, с.107]). 
Значний інтерес мала ще одна міна О.П. Да-
видова, названа ним електромагнітною, яка 
стала поєднанням ударної і гальванічної мін. 
На відміну від першої міни спрацювавння 
бойків у ній здійснюваловся за допомогою 
електромагнітів, що живилися від невеликої 
гальванічної батареї (значно меншої, ніж в іс-
нуючих на той час гальванічних мін), розта-
шованої на березі [11, c.X]. 

Цікаво, що окрім конструювання мін О.П. 
Давидов розробляв тактику їх застосування. 
Слід зазначити, що вже на той час винахідник 
передбачав величезне значення ударно-меха-
нічних мін у майбутньому. Відстоюючи перед 
Інженерним відомством цей тип мін, що не 
з’єднувався, подібно до гальванічних дротами 
з берегом, він відзначив одну з важливих так-
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тичних властивостей мінної зброї – можли-
вість її використання в активних цілях. Вва-
жається, що О.П. Давидов перший у світі по-
ставив питання про “маневрування мінами” 
(постановка мін біля узбережжя противника). 

Проте, незважаючи на офіційне визнання 
ударно-механічних мін О.П. Давидова кращи-
ми з тих, що на той час існували, винахідни-
кові так і не вдалося створити закінчений зра-
зок. Керівництво Інженерного відомства, сте-
реотипно вважаючи мінну зброю засобом ли-
ше оборони, орієнтувалося виключно на галь-
ванічні міни, які, до того ж, були безпечніши-
ми. Давидову О.П. відмовили в матеріальній 
допомозі, так необхідній для продовження 
подальших дослідів, після чого він у 1867 р. 
був вимушений припинити роботи у галузі 
мінної зброї. Примітно, що надалі О.П. Дави-
дов працював над вивченням проблем артиле-
рії і започаткував російське артилерійське 
приладобудування [13, c.8; 11, c.X]. 

Цікавим зразком перших російських уда-
рних мін була піротехнічна (ударна) міна з хі-
мічним запальним пристроєм (“власівською 
трубкою”), винайдена механіком навчальної 
гальванічної команди В. Яхтманом, який пра-
цював під керівництвом Б.С. Якобі [11, с.115]. 
Вибух міни В. Яхтмана, відбувався при зітк-
ненні судна з виступаючими за корпус міни 
вертикальними важелями, що розбивали у 
свою чергу “власівську трубку”, розташовану 
всередині корпусу міни. Недоліками цих мін 
були недосконалість способу їх запалювання 
та небезпека спорядження. Але після випро-
бувань, проведених у 1858–1860 рр., та деяких 
конструктивних допрацювань, що покращили 
такі її тактичні властивості, як безпека при ви-
тягуванні з води, безвідмовність “власівської 
трубки” тощо, міни конструкції В. Яхтмана у 
1863 р. прийняли на озброєння для оборони 
Балтійського узбережжя [11, с.117].  

Але, як уже зазначалося, Інженерне ві-
домство було зосереджене на розробці та удо-
сконаленні конструкцій гальванічних мін, ке-
рованих з берега. Тому міни В. Яхтмана, так 
само як і міни О.П. Давидова, не набули пода-
льшого вдосконалення і практичного застосу-
вання. Над розробкою ударних мін працювали 
й інші винахідники, але їх зразки лише трохи 
відрізнялися від мін О.П. Давидова та В Яхт-
мана [11, c.X]. 

Отже, можна констатувати, що на початку 
другої половини XIX ст. російські винахідники 
добилися значних успіхів у створенні констру-
кцій ударно-механічних мін. Але, слід зазначи-

ти, що озброїти ними флот практично не вда-
лося внаслідок відсутності належної підтримки 
та бюрократію з боку керівництва Військового 
відомства, а також його “схиляння” перед іно-
земними технологіями. Про це свідчать слова 
О.П. Давидова, який у Доповіді від 15 жовтня 
1869 р. на ім’я Військового міністра зазначив: 
“... давно відомому у нас принципу німецького 
кумовства приносяться в жертву інтереси 
Росії, … біль і гіркота російського серця при-
мушують мене говорити це, тому що робить-
ся це часто-густо …” [11, c.XІ].  

Такий стан призвів до того, що в 1876 р., 
напередодні війни з Османською імперією, 
військове відомство Росії спішно закупило в 
Німеччині гальваноударні сфероконічні міни 
Герца та ліцензію на їх виробництво, замість 
того щоб налагодити виробництво вітчизня-
них мін, що мали набагато кращі тактико-
технічні характеристики [11, c.XІ]. У тогочас-
ному мінному мистецтві міна Герца була но-
вим явищем. Слід зазначити, що під цим тер-
міном розуміють цілий пласт розробок і гото-
вих виробів, що застосовувалися як у Німеч-
чині, так і в Росії майже чверть століття. Єди-
не, що їх об’єднувало, це ідея ударного (кон-
тактного) детонатора прусського винахідника 
доктора Альберта Герца, чий винахід під на-
звою “рога Герца” був оприлюднений у 
1868 р. У свинцевих мінних “рогах”, що легко 
зминалися, знаходилися скляні ампули з елек-
тролітом. Під час удару скло розбивалося, 
електроліт витікав на вугільно-цинкові елеме-
нти, електричний струм, що утворювався в 
результаті хімічної реакції, призводив до 
спрацьовування запалу та вибуху міни. Таки-
ми мінами російські сапери під час російсько-
турецької війни 1877–1878 рр. мінували р. Ду-
най від Вардена до Тульчі [17, c.14, 17]. 

Звернемо увагу на певні новації у мінній 
справі, що відбулися в цей період у Росії. Це 
передача з сухопутного відомства в морське 
всіх справ відносно робіт з морськими мінами 
(лист від 26 квітня 1874 р. товариша керівника 
Морським міністерством генерал-ад’ютанту 
Е.І. Тотлебіну про передачу з військово-інже-
нерного в морське відомство результатів до-
слідів з підводними мінами [11, c.165]), на 
флоті вводиться відповідна посада флагман-
ського фахівця (наказ від 4 грудня 1876 р. за 
№119 “Про встановлення на флоті посади 
флагманського мінного офіцера” [11, c.181]), 
створюються спеціальні навчальні заклади рі-
зних рівнів для підготовки флотських мінерів, 
розробляються проекти зі спорудження спеці-
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альних мінних суден, а також планів мінного 
захисту узбережжя із залученням одночасно 
сухопутних і морських засобів (зі звіту по 
Морському відомству за 1870–1873 рр. “Про 
стан мінної справи на флоті”, 1874 р.) [11, 
c.162–163]. Ці та інші заходи позитивно спри-
яли подальшому розвитку мінної справи та 
воєнно-морського мистецтва в Росії. 

У цей же період й інші держави активно 
розвивали власні зразки мінної зброї. Так, у та-
ємному Розпорядженні товариша керівника 
Морським міністерством контр-адміралові 
К.П.Пилкіну про прийняття ним у завідування 
мінної частини на флоті від 14 квітня 1874 р. 
наголошувалося, що “Питання про міни, що 
мають такий тісний зв’язок із бойовим озб-
роєнням флоту, з кожним роком отримує все 
більший розвиток. У всіх державах, що мають 
флоти та володіють морським узбережжям, 
звертається нині найпосиленіша увага на удо-
сконалення підводних мін і на досліди, що три-
маються в суворій таємниці, витрачаються 
великі суми, особливо в Сполучених Штатах 
Північної Америки” [11, c.162]. 

Цікаво, що мінна справа в Росії розвива-
лася самостійно від інших країн. Так, у Звіті 
по Морському відомству за 1870–1873 рр. 
(1874 р.) “Про стан мінної справи на флоті” 
зазначалося, що “... Ми стежимо з повною 
увагою за тим, що робиться по мінній части-
ні за кордоном, і прагнемо просувати це пи-
тання вперед за допомогою самостійної роз-
робки ...” [11, c.160]. 

У цей період в контексті розвитку носіїв 
мінної зброї маловідомими та цікавими є ві-
домості стосовно створення на Чорному морі 
“підводних міноносців”. Так, у переписці Го-
ловного Командира Чорноморського флоту і 
портів і військового губернатора м. Мико-
лаєва генерал-ад’ютанта Миколи Андрійови-
ча Аркаса (лист М.А. Аркаса від 1 серпня 
1877 р. за №887 по канцелярії) і Начальника 
приморської оборони м. Одеси контр-адмі-
рала Миколи Матвійовича Чихачова (лист 
М.М. Чихачова від 16 серпня 1877 р. за 
№1768 по канцелярії) мова йде про винахід 
караїмом Йосипом Давидовим і його компа-
ньйоном Іллею Кірелі в 1877 р. так званого 
“підводного міноносця”, або “міноносної під-
водної шлюпки”. Креслення та модель цього 
судна за розпорядженням генерал-ад’ютанта 
М.А. Аркаса були вивчені флагманським ін-
женер-механіком капітаном (…?) Селезньо-
вим, який виклав обґрунтовану критичну ду-
мку (“Мнение …”, детально на арк.4–6) з цьо-

го приводу. Представлений винахід був ви-
знаний “… по недосконалості та непрактич-
ності у застосуванні, …, що не заслуговує 
уваги” (арк.6), а обґрунтування винахідників 
як такі, що “… суперечать основним законам 
науки” (арк.3). Хоча з листування не видно, 
якими типами мін мав озброюватися “підвод-
ний міноносець” Й. Давидова, але, слід зазна-
чити, що цей винахід не був поодиноким у 
той період. Так, (…?) Селезньов зазначає, що 
“… у противному випадку успіх підводного 
плавання буде такий же, що був в інших під-
водних човнів” (лист М.А. Аркаса №887 по 
канцелярії від 1 серпня 1877 р.) [18, арк.2–6].  

У подальшому розвитку мінної зброї на 
Чорному морі заслуговує на увагу наступний 
етап – російсько-турецька війна 1877–
1878 рр., яка ще більше посилила значення 
морських мін не лише як засобу оборони уз-
бережжя, але й як активної зброї для наступа-
льних дій, а також показала її місце у боротьбі 
з переважаючим противником. Події цієї вій-
ни у контексті нашого пошуку автор розгляне 
в наступних публікаціях.  

Таким чином, морська мінна зброя у пері-
од з початку 40-х рр. XIX ст. до російсько-
турецької війни 1877–1878 рр. пройшла знач-
ний еволюційний шлях і першу практичну ап-
робацію у збройній боротьбі на морі. 

Воєнно-наукова думка у галузі мінного 
мистецтва в усіх провідних морських країнах 
світу, при збереженні пріоритету Росії, актив-
но працювала не лише над розробкою різних 
зразків морських мін, але й над способами їх 
постановки і тактики застосування. При цьо-
му мінна справа в Росії розвивалася самостій-
но від інших країн. 

Не зважаючи на те, що ударні міни пока-
зали перспективу у морській війні, але перева-
га все ж таки надавалася гальванічним мінам, 
керованим з берега.  

У цей період в Росії мінна справа виокре-
млюється в окрему галузь, про що засвідчать 
певні новації у російському військово-мор-
ському флоті: передача всіх робіт з мінами із 
сухопутного відомства до морського; введен-
ня на флотах, у тому числі на Чорноморсько-
му, посади фахівця з мінної справи; створення 
різнорівневих спеціальних навчальних закла-
дів для підготовки флотських фахівців-мінерів 
тощо. 

Загалом період з початку 40-х рр. XIX ст. 
до російсько-турецької війни 1877–1878 рр. 
був сприятливим у розвитку мінної справи та 
воєнно-морського мистецтва в Росії. 
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДВОДНОГО КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. 

 
Автором висвітлено процес розвитку вітчизняного підводного кораблебудування у пер-

шій половині ХІХ ст. Відображено спроби вітчизняних винахідників у конструюванні та ство-
ренні підводних човнів, зокрема К. Черновського, О. Подолецького та К. Шільдера. Разом з 
тим, викрито об’єктивні та суб’єктивні завади, що ускладнювали процес розробки і побудови 
цього унікального виду морської зброї. 

Ключові слова: підводний човен, подвійний корпус, запальна міна, жердинна міна, ракети 
Конгрева, перископ, гребний гвинт, гребні колеса, стерно.  
 

Перша публікація із започаткованого цик-
лу, присвяченого зародженню і розвитку віт-
чизняного підводного кораблебудування, ви-

світлила період майже в два століття – з пер-
шої чверті XVII ст. – до початку ХІХ ст. Роз-
глянувши здобутки у цій галузі вітчизняних 
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винахідників Ю. Ніконова [13, с.22], С. Ромо-
дановського (С. Роводановського [24]) і Тор-
гованова [2, с.190–192], ми не могли оминути 
зарубіжних конструкторів підводних човнів, 
які йшли цим шляхом дещо попереду – 
Д. Бушнелла, К. ван Дреббеля, Р. Фултона та 
інших. 

Цікаво, що вітчизняні, як і зарубіжні кон-
структори підводних суден, здебільшого були 
всебічно обдарованими людьми. Так, напри-
клад, Торгованов, до слова, торговельний ін-
женер, який протягом 1799–1801 рр. розробив 
проект підводного човна, у 1820 р. звернувся 
за посередництва Петербурзького градонача-
льника М.А. Мілорадовича до імператора 
Олександра I з проектом побудови тунелю під 
Hевою. Імператор написав на пропозиції ре-
золюцію: «Видати Торгованову з Кабінету 
200 р. та зобов’язати його підписом надалі 
прожектами не займатися, а вправлятися в 
промислах, йому властивих». З ідеями, близь-
кими проекту Торгованова і зі схожими ре-
зультатами виступав і відомий російський ви-
нахідник І.П. Кулібін [3]. 

Поданий матеріал є продовженням розпо-
чатого циклу публікацій щодо розвитку вітчи-
зняних підводних сил і ведення підводної вій-
ни на Чорному морі й охоплює період першої 
половини ХІХ ст.  

Слід зазначити, що нові відкриття в галузі 
техніки, розвиток металургійної і машинобу-
дівної промисловості, заміна деревного вугіл-
ля кам’яним, поява парових машин, механіза-
ція транспорту, удосконалення зброї – ство-
рили передумови для подальшого розвитку 
кораблебудування. Початок ХІХ ст. ознаме-
нувався появою у провідних країнах світу, у 
тому числі і в Росії, на Чорному морі, парово-
го флоту. Попутно з розвитком парового суд-
ноплавства, з’явилися і нові проекти підвод-
них човнів.  

Так, серед інших проектів початку ХІХ ст. 
досить оригінальним став варіант субмарини 
дрібнопомісного мінського дворянина К. Чер-
новського, арештованого за політичними мо-
тивами у травні 1829 р. Складені креслення та 
опис підводного човна 19 червня 1829 р. він 
представив імператору Миколі І з доповідним 
листом, в якому повідомляв про свій винахід, 
розроблений ще 1825 р. у камері Петропавлів-
ської, а потім Шліссербурзької фортець, і ро-
боту над його удосконаленням. Про його при-
значення автор говорив наступне: «В военном 
искусстве оно (підводне судно – авт.) будет 
полезно потому, что можно будет под водою 

подплыть под неприятельские корабли и оные 
истреблять, либо делать вылазку в местах во 
всех неожиданных неприятелем… Могу по-
строить подводное судно, в котором можно 
буде поставить несколько пушек» [19, арк.2]. 

Микола І доручив інженеру генералу 
П’єру Базену провести експертизу винаходу 
К. Черновського. Експерт спочатку поставив-
ся до проекту об’єктивно і навіть указував на 
деякі покращення, які слід було б здійснити 
під час будівництва човна, але потім визнав 
проект «неудобоисполнимым», оскільки «бо-
льшая часть его предложений не представляет 
той простоты и благонадежности, которые 
должны составить одно из главнейших 
свойств подводных судов, и потому приведе-
ние оных в исполнение требовало бы непре-
менно разных дополнений или значительных 
изменений»…, а «в столь важном и затрудни-
тельном предприятии должно поступить по-
степенно и со всякой осторожностью. Прави-
ла об устройстве подводных лодок не дошли 
еще до такого совершенства, чтоб позволено 
было заниматься приложением сих правил к 
построению военных подводных судов боль-
шого размера». Спочатку «необходимо усове-
ршенствовать подводные небольшие суда до 
возможной степени, а в сем отношении опи-
санная в настоящей записке лодка не только 
не исполняет всего желаемого, но даже далеко 
отстает от известных уже подобных изобрете-
ний» [5, с.252;17, с.26]. Генерал при цьому 
мав на увазі відомі йому проекти підводних 
човнів Фултона і братів Коессін у Франції.  

На завершення відгуку на проект К. Чер-
новського П. Базен підсумовував, що хоч опи-
саний човен не задовольняє усі бажані умови, 
проте винахід робить честь автору і, вочевидь, 
його старанність і практичні пізнання могли б 
бути корисними при подальших дослідженнях 
у проведенні дослідів для впровадження в 
удосконалення підводного судноплавства в 
Російській імперії. Утім, Військове міністерс-
тво у своєму відношенні на адресу Генераль-
ного штабу від 30 серпня 1832 р., зважаючи на 
те, що винахід не може примусово спускатися 
під воду на певну глибину, не здатний забез-
печити людей у човні свіжим повітрям і через 
інші недоліки, повідомляло, що генерал-
лейтенант П. Базен вважає проект недоскона-
лим і безперспективним для подальшої розро-
бки [5, с.249–257]. 

Спираючись на архівні документи, Г. Тру-
сов відновив задум К. Черновського, який 
проектував корпус човна довжиною близько 



ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ 

Воєнно-історичний вісник 2(12) / 2014 137 

10 м і шириною до 3 м із заліза, найзручнішо-
го для будівництва матеріалу, циліндричної 
форми із загостреною носовою частиною і ту-
пою кормовою. Обшивка корпусу мала при-
кріплюватися до сітчастого набору, а внутрі-
шня поверхня покрита шкірою-сирцем для 
теплоізоляції. Система занурення складалася 
із 28 шкіряних міхів, розташованих рівномір-
но по бортах, і сполучалися із забортним про-
стором для прийому води з метою занурення, 
а для зринання човна на поверхню вода витіс-
нялася з міхів з допомогою важелів. У верхній 
частині корпусу передбачалася висувна рубка 
з ілюмінатором для спостереження, унаслідок 
висування якої об’єм корпусу збільшувався і 
човен зринав, а при опусканні рубки всереди-
ну корпусу об’єм човна зменшувався і він за-
нурювався, що дозволяло регулювати глибину 
занурення. Через рубку планувалося висаджу-
вати озброєний десант і діяти вогнепальною 
зброєю. 

Як рушії винахідник передбачав застосу-
вати чотирнадцять пар весел (по сім з кожного 
борту) – у два ряди, по сім весел у кожному. 
Вони являли собою гладенькі штоки, що про-
ходили у бортах човна через шкіряні манжети 
(сальники). На зовнішніх кінцях штоків були 
влаштовані опорні частини у вигляді парасолі, 
котрі при втягуванні штоків усередину човна 
складалися, а при виштовхуванні – розкрива-
лися і штовхали човен уперед. Крім вогнепа-
льної зброї, К. Черновський планував озброїти 
човен міною, що заводилася під дно ворожого 
корабля і підривалася запалом, часу дії якого 
вистачало для відходу човна на безпечну від-
стань. У результаті творчих дискусій з П. Ба-
зеном винахідник вносив удосконалення до 
проекту – встановити перископ, відомий з до-
слідів М. Ломоносова, з підйомно-опускним 
поворотним пристроєм, а також горизонтальні 
стерна [17, с.29–31]. 

Таким чином, можна стверджувати, що з 
допомогою досвідченого інженера генерала 
П. Базена К. Черновському вдалося б удоско-
налити свій проект, проте у зв’язку із стату-
сом політичного злочинця винахідника, гене-
рал ухилився від допомоги і дав висновок про 
«неудобоисполнимость» запропонованого 
проекту. Незважаючи на це, винахід К. Чер-
новського був новим кроком уперед у розвит-
ку підводного суднобудування. Застосування 
на човні нового типу рушія, набору корпусу, 
внутрішньої термоізоляції, перископа і само-
запальної міни були відмінними рисами прое-
кту. 

Паралельно з К. Черновським, проект під-
водного човна – «машини, котра може вільно 
плавати під водою, а також очищувати пороги 
і підводне каміння з малими затратами», – 
створив уродженець Володимирської губернії 
петербурзький титулярний радник Олексій 
Подолецький, який 9 червня 1831 р. [20, 
арк.5–8, 22–23, 33, 155] подав до Кораблебу-
дівного комітету Морського Штабу опис і ма-
люнок проекту човна, котрий міг би плавати 
під водою і опускатися на задану глибину. 
Проект О. Подолецького передбачав двокор-
пусний підводний човен довжиною 5,5 м і 
шириною 2 м. Набір корпусу складався із 21 
шпангоуту, до яких ззовні і зсередини мала 
кріпитися обшивка. Занурення човна під воду 
мало здійснюватися шляхом прийому заборт-
ної води в міжбортний простір, для зринання 
човна на поверхню вода мала відкачуватися 
поршневими насосами. Відтак, подвійний ко-
рпус О. Подолецького став прообразом май-
бутніх двокорпусних підводних човнів. Для 
утримання човна на глибині чи швидкого за-
нурення винахідник передбачив у своєму про-
екті влаштування на бортах спеціальних 
«крил» – стерен, про які в описі мовиться: 
«… для поддержания груза и свободного пла-
вания под водою открываются приделанные 
крылья к боковым бортам, дабы остановить 
судно в равновесии и дать ему свободный ход 
посредством обращения колес». За недостат-
ності підтримання човна у рівновазі під водою 
за допомогою крил, вода із бортових цистерн 
відкачувалася насосами «через чего и само 
судно приводится в большое облегчение» [20, 
арк.7]. 

Для руху човна винахідник пропонував 
застосувати по бортах гребні колеса, обертан-
ня котрих здійснювалося зсередини човна 
вручну через вал. Для дихання членів екіпажу 
у підводному положенні винахідник передба-
чав у своєму проекті зберігання стисненого 
повітря у мідній кулі (балоні), з котрого мож-
на було б витравлювати (випускати) повітря в 
середину корпусу човна за потреби, при чому 
зазначалося, що його запаси могли відновлю-
ватися, але в описі інформації про це не було. 
У підсумку, розглянувши проект О. Подоле-
цького, Кораблебудівний комітет прийняв йо-
го до відома і відповів винахіднику, що побу-
дова підводного човна за його пропозицією є 
нераціональною [17, с.32]. 

Слід зазначити, що ідея двокорпусного 
човна серед вітчизняних винахідників була 
висунута О. Подолецьким уперше. Незважа-
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ючи на відмову у фінансуванні та будівництві 
човна, саму ідею двокорпусного човна у по-
дальшому було покладено в основу будівниц-
тва корпусів ПЧ. 

Найвидатнішим досягненням і подією у 
розвитку вітчизняного кораблебудування пер-
шої половини ХІХ ст. став підводний човен, 
сконструйований і побудований російським 
військовим інженером генерал-ад’ютантом 
Карлом Шільдером. Карл Андрійович Шіль-
дер (1785–1854), інженер-генерал, етнічний 
німець, виходець із Білорусії, маєток його ба-
тьків знаходився у Вітебській губернії. У 
1802 р. він 17-річним юнаком розпочав служ-
бу в російській армії, під командуванням 
М.І. Кутузова у 1805 р. воював проти армії 
Наполеона, брав участь у битві під Аустерлі-
цем. Був відомим військовим інженером. За-
гинув Карл Андрійович на 70-му році життя 
унаслідок отриманого при облозі турецької 
фортеці Сілістрія важкого поранення (осколок 
роздробив ступню) [16, с.48]. 

Шільдер К. винайшов розбірний канатний 
міст (1821 р.) і розбірний міст на плашкоути 
(1829 р.), розробив способи електричного за-
ймання порохових ракет і мін-фугасів (у тому 
числі підводних), буровий пристрій для під-
земної проходки штолень, трубну систему 
оборони фортець з використанням ракет, ви-
буховий спосіб прокладки траншей, спроек-
тував і побудував плавучу ракетну батарею з 
паровим двигуном тощо. Карл Андрійович 
багато працював у галузі застосування мін на 
суші і на морі. Разом з ученим-фізиком 
Б. Якобі він сконструював запал для мінних 
зарядів. Досліди із сухопутними і підводними 
мінами надали йому широку популярність, як 
досвідченому інженеру-фортифікатору. З ча-
сом він очолив усю військово-інженерну 
справу в російській армії. За його ініціативи 
мінна зброя була перетворена з оборонної в 
наступальну [16, с.48; 17, с.34]. 

У 1832 р. К. Шільдер удосконалив і почав 
застосовувати на практиці електричний спосіб 
запалення порохових фугасів, який розробив 
німецько-російський винахідник барон 
П. Шилінг (1786–1837). У 1834 р. К. Шільдер 
сконструював гальванічну підводну міну, при-
йняту в 1836 р. на озброєння. Вдалі досліди з 
електрозапаленням мін і ракет підвели його до 
думки про перетворення нерухомої міни в 
снаряд, що рухається. Ось як він сам пояснив 
цей перехід у доповідній записці військовому 
міністру: «Щоб зробити цей спосіб грізною 
зброєю проти ворожого флоту, необхідно бу-

ло знайти вірний засіб для підведення мін під 
ворожі кораблі, що стоять на якорі, або до 
підриву їх на ходу. Здавалося, що улаштуван-
ня підводного човна і удосконалення плаван-
ня його – може вирішити це завдання – і я не-
гайно зайнявся способами до досягнення цієї 
мети. Керуючись прикладами підводного пла-
вання Бюшнеля, Дреббеля і відомого Джон-
сона і творами Фултона, Мангеєра та інших, я 
припустив збудувати металевий човен, який з 
теоретичних міркувань, маючи всі зручності, 
зазначені згаданими прикладами, усував не-
доліки, помічені вже й самими винахідника-
ми» [16, с.49]. 

Під час досліджень «подводных дейст-
вий» гальванічних мін для захисту портів від 
флоту противника К. Шільдер задумав побу-
дувати підводний човен, котрий, рухаючись 
під водою, міг би непомітно підійти до воро-
жого корабля і підірвати його гальванічною 
міною [17, с.34; 26, с.28]. Розробивши проект, 
інженер почав будувати човен на власні кош-
ти. Уряд, ураховуючи можливості викорис-
тання винаходу, прийняв витрати на рахунок 
держави і асигнував винахіднику 13 448 руб-
лів [17, с.34].  

По закінченню будівництва човна на Оле-
ксандрівському ливарному і механічному за-
воді в Петербурзі, що тривало з березня до 
травня 1834 р. [16, с.49], винахідник доповів, 
що «главный механизм, на котором основано 
гибельное действие сей лодки готов и только 
при отправлении лодки в Петергоф или Крон-
штадт, лодка сия снарядится всеми разруши-
тельными средствами для действия под во-
дою, дабы, таким образом, простоту сего ме-
ханизма сохранить по возможности в тайне» 
[7, с.6–14]. 

Корпус човна, злегка приплюснутий з бо-
ків, мав у поперечному розрізі форму яйця із 
звуженням донизу і був виготовлений з коте-
льного заліза товщиною близько 5 мм та при-
кріпленого до п’яти шпангоутів довжиною 
близько 6 м, шириною близько 2,25 м і висо-
тою 1,85 м. Для проникнення в корпус у носо-
вій і кормовій частинах човна були влаштова-
ні дві башти (рубки) 1 м висотою і 0,8 м у діа-
метрі, які закривалися зверху міцними криш-
ками на шарнірах, що притискалися до зрізів 
комінгсів (виступи горловин люків) задрайка-
ми на гвинтах, при цьому герметичність 
з’єднання забезпечувалася вкладеними в пази 
кришок гумовими кільцями. Посередині кор-
пусу човна знаходився ще один люк, який ви-
користовувався для завантаження твердого 
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баласту і матеріалів [16, с.50; 17, с.35]. 
Для спостереження за зовнішньою обста-

новкою з-під поверхні води К. Шільдер вста-
новив у кормовій башті човна висувну колін-
чату мідну трубу з дзеркалами, розташовани-
ми в її верхньому і нижньому колінах під ку-
том 45 градусів до поздовжньої осі (прообраз 
сучасного перископа). Як зазначав винахід-
ник, зорова труба «дает возможность управ-
ляющему делать по временам обозрение на 
поверхности воды, оставляя лодку под водою, 
... из выдвинутой трубы, выставляя предмет 
меньше величины обыкновенных бананов» 
[16, с.49]. Варто зазначити, що «оптична тру-
ба», уперше встановлена на човні К. Шіль-
дера, був створений ще за чверть століття до 
того, як з аналогічним проектом виступив го-
лландець Ван Ельвін [26, с.33].  

У даху носової башти була влаштована 
висувна вентиляційна труба, якою можна бу-
ло користуватися на «перископній» глибині. 
За розрахунками, запасу повітря в човні мало 
вистачати екіпажеві з 10 осіб на 10 годин, але 
випробування показали, що навіть 8 осіб по-
глинули весь кисень менше ніж за 6 годин. 
Саме тому К. Шільдер для освіжування повіт-
ря встановив повітрозабірник, для чого доста-
тньо було висунути цю трубу на поверхню 
всього лише на 3 хвилини і привести в дію 
відцентровий вентилятор конструкції генерал-
майора О. Саблукова (1783–1857) [16, с.49].  

Спочатку К. Шільдер припускав зробити 
башти висувними, але потім, переконавшись, 
що не зможе забезпечити герметичність ков-
заючих циліндричних поверхонь, відмовився 
від цієї ідеї. Опущені у нижнє положення пе-
рископ та вентиляційна труба повністю при-
ховували наявність підводного човна в аква-
торії. 

Для занурення човна винахідник застосу-
вав оригінальну систему, що полягала у під-
нятті двох вантажів масою 1280 кг конічної 
форми, які на шкіряних канатах лебідкою під-
німалися у відповідні за формою отвори у дні 
корпусу, унаслідок чого човен набував від’єм-
ну плавучість і занурювався. Ці вантажі вико-
нували роль якоря і дозволяли при послаб-
ленні канатів і опусканнні вантажів до дна 
утримувати човен у стані спокою у підводно-
му чи надводному положенні. У нижній час-
тині корпусу були влаштовані баластні цисте-
рни, які наповнювалися водою з-за борту до 
такої міри, що у човна з відданими (опущени-
ми) вантажами плавучість нейтралізувалася 
майже повністю – на поверхні виступали ли-

ше невеликі частини башт (рубок). За цієї 
умови достатньо було почати вибирати ван-
тажі за допомогою лебідки, щоб човен почав 
занурюватися під воду, оскільки маса ванта-
жів перевищувала масу води в об’ємі висту-
паючих частин башт. Для подальшого зану-
рення водою заповнювали баластні цистерни 
через спеціальні крани, а для зринання вида-
ляли з них поршневим насосом. Остійність 
човна забезпечувалася свинцевим баластом, 
розміщеним у трюмі і відлитим за лекалом, 
що відповідав формі шпацій [16, с.50]. Глиби-
ну занурення контролювали манометром, 
трубка якого була виведена назовні [26, с.30]. 

Складною проблемою було обрання дви-
гуна для руху судна. Невеликі розміри корпу-
су човна не дозволяли встановити на ньому 
єдиний існуючий на той час механічний дви-
гун – парову машину, яка потребувала не 
тільки пального та води, а й значну кількість 
допоміжних механізмів, які мали низький 
ККД і значні розміри. Вихід зі становища 
К. Шільдер вбачав у застосуванні електрики 
для руху суден, що дозволило б замінити ма-
шиною гребців [18, арк.293]. Проте, електро-
магнітний двигун, над проблемою створення 
якого працював учений академік Б. Якобі, був 
винайдений дещо пізніше, у другій половині 
ХІХ ст. Відтак, для руху човна винахідник ви-
користав особливі гребки (лопатки), розташо-
вані ззовні корпусу, по два з кожного борту. 
Гребки були насаджені на кінці горизонталь-
них валів, що проходили всередину човна че-
рез ущільнювачі (сальники) і лежали на під-
шипниках, закріплених на подушках у бортах. 
На внутрішні кінці валів були насаджені ру-
ків’я. Гребки працювали за принципом качи-
них лапок – при русі вперед вони стискалися 
(для зменшення опору у воді), а при русі на-
зад, тобто до корми, – розкривалися, зустрі-
чаючи всією поверхнею опір води, і човен ру-
хався вперед. При цьому, змінюючи кут ка-
чання гребків можна було змінювати напрям 
руху з прямолінійного на занурення або зри-
нання. Гребки, по суті, замінили горизонталь-
ні стерна [17, с.35]. Рухом гребків човен міг 
занурюватися на перископну чи більшу гли-
бину і утримуватися на ній. За розрахунками, 
максимальна швидкість під водою могла 
скласти 2,15 км/год. Однак випробування ви-
явили значно менший ККД гребків, ніж у тео-
рії. Насправді швидкість виявилася в 3,2 рази 
меншою, і не перевищувала 670 метрів на го-
дину [16, с.50].  

Для керування човном у горизонтальній 
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площині К. Шільдер застосував вертикальне 
стерно, що нагадувало форму заокругленого 
риб’ячого хвоста і поверталося праворуч і лі-
воруч через ручний привід. Човен занурював-
ся до 13 м як з відданими вантажами-якорями, 
так і з піднятими, за умови доведення його 
плавучості до нульової. При опущених на дно 
гирях і при відсутності води в баластній цис-
терні верхня палуба човна виступала над по-
верхнею [16, с.50–51; 26, с.32]. 

Озброєння човна було спрямоване на дію 
проти дерев’яних вітрильних кораблів того 
часу. Основним була порохова міна масою 
1 пуд (16 кг), яка прикріплювалася до дна цілі 
гарпуном, шток якого був вставлений у гори-
зонтальний бушприт довжиною близько 2 м, 
обкований залізом. Від міни в човен йшов 
електричний провід, що з’єднувався з гальва-
нічною батареєю. Муфта гарпуна своєю тиль-
ною частиною була вільно посаджена на бу-
шприті і легко зісковзувала з нього при відхо-
ді човна. Встромивши гарпун з міною в борт 
корабля нижче ватерлінії, підводний човен 
давав задній хід і міна ставала прикріпленою 
до борту ворожого корабля. Міцність скріп-
лення міни з атакованим судном забезпечува-
лася силою зіткнення великих мас надводного 
судна і підводного човна. Відійшовши на без-
печну відстань, командир підривав міну по 
дроту електричним імпульсом від батареї.  

Крім того, човен мав щість ракет Конгре-
ва калібру 4 дюйми (102 мм) в металевих кор-
пусах з пороховими двигунами. Вони розмі-
щувалися в залізних напрямних трубах, скріп-
лених у пакети по три з кожного борту і 
з’єднаних із корпусом човна рухомими стій-
ками. Необхідний для стрільби кут піднесення 
(до 10–12 градусів до лінії горизонту) пакет 
отримував за рахунок підйому або опускання 
стійки, найближчої до носа човна. Човен міг 
вести поодинокий і залповий вогонь. Пуск ра-
кет міг здійснюватися як на поверхні води, так 
і в зануреному стані. Щоб уберегти ракети від 
контакту з водою, в передні кінці труб встав-
лялися корки, прикриті гумовими ковпаками, 
які при спрацюванні двигунів ракет за допо-
могою електрозапалу вибивалися і ракети ле-
тіли до цілі. Довжина труб, що досягала 4,5 м, 
дозволяла досягти досить високої купчастості 
стрільби у порівнянні з корабельними гладко-
ствольними гарматами, а при влученні запа-
льних ракет виникала пожежа на дерев’яному 
кораблі [16, с.51]. 

Для виходу човна в плавання виконували-
ся наступні операції. На бушприт одягали му-

фту і до неї прив’язували міну, до електрич-
ного запалу котрої приєднували дріт. У на-
прямні труби закладали ракети, пакетам труб 
надавали необхідний кут піднесення, а до еле-
ктрозапалів ракет під’єднували дроти, після 
чого труби герметизували гумовими ковпака-
ми. Потім у човен входили кілька матросів, 
через середній люк їм подавали гальванічну 
батарею. Решта членів екіпажу входили через 
люки башт, які після цього наглухо задраюва-
лися зсередини. Під масою людей і споря-
дження човен занурювався настільки, що його 
палуба ховалася під водою. Після цього під-
німали гирі-якорі і човен занурювався майже 
до кришок башт. Для подальшого занурення 
заповнювали водою баластову цистерну. 

З метою забезпечення циклу випробувань 
човна відібрали команду в кількості 13 осіб: 
одного унтер-офіцера і дванадцяти рядових 
лейб-гвардії саперного батальйону. Це були 
солдати, що мали бойовий досвід і велику ви-
слугу років, яких особисто обирав К. Шільдер. 
Обов’язки 10 членів екіпажу розподілялися 
наступним чином: один – на стерні, четверо – 
на гребках, двоє – при кранах і насосах, один 
– при гальванічній батареї і дротах, один – ре-
зерв. Десятий – командир, який знаходився в 
кормовій башті, спостерігаючи звідти за пове-
рхнею моря через ілюмінатори або перископ, 
віддавав команди стерновому та іншим чле-
нам екіпажу [16, с.62].  

29 серпня 1834 р. за 40 верст від міста 
угору за течією Неви, у безлюдному місці, за 
спеціальною програмою, розробленою вина-
хідником, взявши на борт вісім осіб з коман-
ди, відбулися перші вдалі випробування човна 
[17, с.37]. За випробуваннями особисто спо-
стерігав цар Микола І. Човен маневрував під 
водою і залишався в зануреному стані за до-
помогою якорів. Тоді ж успішно пройшли пе-
ревірку ракетні установки. Зокрема, уперше в 
світі (180 років тому!) здійснювалися пуски 
порохових ракет з-під води [16, с.51]. Для за-
вершення випробувань човен перевели до 
Кронштадту.  

Вдалі випробування викликали зацікавле-
ність уряду до винаходу і К. Шільдеру запро-
понували побудувати більш удосконалений 
човен, який би відповідав таким вимогам: 

а) човен повинен здійснювати плавання 
на значну відстань від рейду; 

б) човен повинен залишатися не менше 
трьох діб у віддаленні від порту, не потребу-
ючи постачання вподовж усього часу; 

в) човен повинен допускати можливість 
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перевезення суходолом силою не більше 6 ко-
ней [17, с.38]. 

Усі наступні випробування підводного 
човна К. Шільдера відбувалися на Кроншта-
дтському рейді, в декілька етапів, з 1834 по 
1841 рр.  

Разом з тим, ураховуючи недоліки свого 
судна, передусім невеликий радіус дії, та об-
межені ходові можливості човна при викорис-
танні ручного приводу, К. Шільдер запропо-
нував збудувати спеціальне судно-носій – 
плашкоут, – пристосоване для перевезення 
човна по воді, яке доправлялося б до місця 
бойових дій буксиром [26, с.34]. Урешті-решт, 
1836 р. К. Шільдер побудував цю спеціальну 
плавучу пристань. Корпус плашкоута, набра-
ний з колод, мав настил з дощок з вирізом у 
кормовій частині, де, як у плавучому доці, мі-
стився човен. Легкий дощатий місток пере-
кривав виріз по кормі. Пліт захищав човен від 
хвиль і полегшував спорядження його перед 
виходом у плавання. У носовій частини плоту 
перебували три пускових труби для ракет, ві-
докремлених від човна захисним екраном з 
масивних дощок. Таким чином, пліт одночас-
но служив і плавбазою, і ракетною плавбата-
реєю [16, с.51]. 

У 1838 р. командиром підводного човна 
був призначений моряк, мічман Р.Н.Жмельов, 
який увійшов в історію вітчизняного флоту як 
перший офіцер-підводник [16, с.62]. Другим і 
останнім командиром човна (липень 1840 р. – 
листопад 1841 р.) був лейтенант Л.П. Адамо-
пуло [9; 10, с.9; 12; 25, арк.22]. 

Після завершення побудови і вдоскона-
лення 24 липня 1838 р. були проведені чергові 
випробування нового корпусу човна у прису-
тності генерал-інспектора інженерів на Півні-
чному фарватері Кронштадта. Свіжа погода і 
течія призвели до навалу човна на судно-
мішень. Аварія човна та малий ефект його 
атаки скомпроментували К. Шільдера, відтак 
коштів на проведення подальших випробу-
вань не надали [17, с.39]. 

У жовтні того ж року К. Шільдер запро-
понував побудувати ще два підводні човни. 
Один для дій у морі, «абсолютно нової конс-
трукції», як він повідомляв у доповідній запи-
сці генерал-інспектору інженерних військ, а 
інший – малогабаритний – для підриву мостів 
на річках. Але ні той, ні інший не будувалися, 
зберігся лише ескіз малогабаритної субмари-
ни. Різні спроби К. Шільдера удосконалити 
двигун човна, зокрема оснащення його водо-
метним двигуном з ручним приводом, вияви-

лися безуспішними [16, с.53]. 
У підсумку, результати морських випробу-

вань підводного човна виявилися незадовіль-
ними: швидкість була вкрай низькою, а «поту-
жності» м’язового двигуна не вистачало для 
подолання сили течії і вітру. Ракетне озброєння 
на практиці виявилося досить недосконалим. 
З’ясувалося також, що стерновий усередині 
човна був не здатний самостійно витримувати 
визначений йому курс. Залишався один вихід: 
екіпаж перебував усередині субмарини, а сам 
генерал К. Шільдер «перебував поза нею на 
палубі, занурений у воду по груди в одязі з не-
проникної для води тканиною, у черевиках зі 
свинцевими підошвами і давав вказівки через 
переговорну трубу [16, с.51]. 

Спеціальний Комітет, створений у 1839 р., 
до якого входили інженер-генерали Вітовт, 
Казін, Козен і сам Шільдер, інженер-полков-
ники Внуков і Соболевський, контр-адмірал 
Чистяков, учений-електротехнік Б. Якобі, за 
підсумками підводних дослідів дійшов до ціл-
ком обґрунтованого висновку (проти котрого 
був один тільки К. Шільдер): «Удостоверив-
шись, что лодка эта не представляет и при лу-
чшем ее устройстве никакого ручательства к 
надежному употреблению ея против неприя-
теля, где неминуемо должна быть совершенно 
предоставлена собственному своему управле-
нию, комитет положил, что бесполезно было 
бы продолжать испытания, которые, не обе-
щая желаемого успеха, сопряжены со значи-
тельными издержками и опасностью для упо-
требления при этом людей». Військовий мі-
ністр, граф А.І. Чернишов (1785–1857), 8 жов-
тня 1841 р. на висновок Комітету наклав таку 
резолюцію: «Высочайше повелено дальней-
шие опыты над подводною лодкой прекратить 
и вместе с тем обратить особенное внимание 
на усовершенствование подводных мин и 
действие ракет» [16, с.54]. 

Урешті-решт, човен передали винахіднику, 
на його прохання, для «партикулярних занять». 
Кілька років човен знаходився біля дачі 
К. Шільдера поблизу Петровського острова. 
Зрештою, не маючи більше часу і коштів про-
довжувати досліди (генерал очолював військо-
во-інженерну службу в російській армії), він 
розібрав човен і продав його на металобрухт.  

Унаслідок того, що вся інформація, що ма-
ла відношення до підводного човна К. Шільде-
ра, довгий час вважалася секретною, про неї 
просто забули. Понад 100 років ця субмарина 
залишалася невідомою навіть російським істо-
рикам підводного суднобудування, не кажучи 
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вже про західних авторів. Саме тому практич-
но всі дослідники зазначали у своїх публікаці-
ях тривалу перерву у створенні нових субма-
рин після Джонсона (1820), до реалізації прое-
ктів Пайерна і Бауера (1846–1850 рр.).  

Чимало винаходів підводних човнів віт-
чизняних і зарубіжних конструкторів у пер-
шій половині ХІХ ст. були несприйняті та не-
здійснені [11] (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

ПЕРЕЛІК 

нереалізованих пропозицій щодо створення підводних човнів у Росії  

в першій половині ХІХ ст.  

№ 

з/п 

Дата, 

рік 
Автор пропозиції 

Найменування запропоно-

ваного виробу 
Джерело 

1. 1799 Уродженець м. Кремен-

чука міщанин 

С. Ромодановський  

(Роводановський) 

Підводний човен ЦДА ВМФ ф.198, оп.1, 

спр.20, арк.34–85, 169. 

2. 1799– 1801 Торгованов  Підводний човен В. Данилевский Русская тех-

ника, 1949, с.190–192. 

3. 1824, 

19 червня  

Дворянин Мінської губе-

рнії К. Черновський 

Підводне судно ЦВІА, ф. дежурного генерала, 

зв.46, спр.60, арк.2. 

4. 1831, 

9 червня 

Уродженець Володимир-

ської губернії титулярний 

радник О. Подолецький 

Машина, котра може віль-

но плавати під водою, а та-

кож очищати пороги і під-

водне каміння з малими ви-

тратами 

ЦДА ВМФ ф.162, оп.1, 

спр.35, арк.15; спр.57, арк.5–8, 

22–23, 33. 

5. 1848,  

15 липня 

Французький інженер до-

ктор Пайерн 

Пропозиція щодо придбан-

ня підводного залізного су-

дна 

ЦДА ВМФ ф.162, оп.1, 

спр.190, арк.1–66. 

6. 1850,  

2 серпня 

Французький інженер 

Г. Гюбер 

Залізне судно, здатне пла-

вати як на поверхні води, 

так і під водою 

ЦДА ВМФ ф.162, оп.1, 

спр.175, арк.1–8. 

 

Примітки: 1. Таблиця складена за матеріалами [2, 7, 9–12, 14, 16, 17, 19–26]. 2. Пропозиції датуються днем 
відкриття справи з розгляду пропозиції в Морському вченому комітеті або іншому відомстві (тобто за датою подан-
ня винаходу до розгляду). 
 

У фондах Центрального державного архі-
ву ВМФ РФ на зберіганні є матеріали щодо 
проектів підводних човнів іноземних винахід-
ників французів Пайерна та Г. Гюбера. Проте, 
на жаль, вони на сьогодні поки що недоступні. 
Лише є відомості, що 15 червня 1848 р. інже-
нер доктор Пайерн подав «пропозицію з при-
дбання підводного залізного судна» [23, с.1–
66]. Дещо пізніше, з пропозицією побудови 
«залізного судна, здатного плавати, як на по-
верхні води, так і під водою», 2 серпня 1850 р. 
виступив інженер Г. Гюбер [22, с.1–8].  

Підсумовуючи вищевикладене, ми дійш-
ли висновку, що у другій чверті ХІХ ст. спра-
ва підводного кораблебудування на вітчизня-
них теренах продовжувала активно розвива-
тися. Так, К. Черновський запропонував ори-
гінальний варіант підводного човна, в якому 
вперше було запропоновано подвійний заліз-
ний корпус із сітчастим набором, системою 
занурення із шкіряних міхів і шкіряною теп-
лоізоляцією. Для зміни плавучості і глибини 
занурення човна передбачалася висувна рубка 
з ілюмінатором для спостереження, через неї 

планувався вихід озброєного десанту. Як ру-
шії передбачалися парасолеподібні штоки. На 
озброєнні човна передбачалося мати запальну 
міну. До всього, було внесене доповнення до 
проекту – встановити перископ з підйомно-
опускним поворотним пристроєм і горизонта-
льні стерна. Разом з тим, проект О. Подолець-
кого передбачав подвійний корпус з баласт-
ними цистернами у міжкорпусному просторі. 
Як рушії винахідник пропонував гребні коле-
са; для більш тривалого перебування команди 
у підводному положенні було передбачено 
запас стисненого повітря у мідній кулі. 

Насамкінець, слід зазначити, що К. Шіль-
деру належить першість у тому, що він: упе-
рше побудував і випробував металеву бойову 
субмарину («ящик» Папена важко вважати 
підводним човном, радше, це перевірка гіпо-
тези про можливість побудови суден з металу, 
здатних плавати); будучи фахівцем мінної 
справи, К. Шільдер створив підводну міну з 
електричним запалом, випередивши америка-
нця Кольта на 7 років і вперше озброїв нею 
підводний човен; уперше озброїв підводний 
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човен пороховими ракетами і здійснив їх за-
пуск з підводного положення та спробував ре-
ально застосувати перископ для спостережен-
ня за водною поверхнею. 

Таким чином, до середини ХІХ ст. вітчиз-

няні конструктори впритул підійшли до ство-
рення підводного човна, який можна було за-
стосовувати у війні на морі. Утім, на розробку 
та реалізацію цієї ідеї потрібно було ще майже 
півстоліття. 
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РЕЗЮМЕ (англійською мовою) / RESUME 
 

Research, report 
 

Osyodlo, V.I., Doctor of Psychological Sciences, Professor, Colonel, Chief of the Academic Department 
of Social Sciences of Humanitarian Institute of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky; 

Budahyants, L.M., Candidate of Philosophical Sciences, Docent, Docent of Academic Department of 
Social Sciences of Humanitarian Institute of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

IDENTITY OF UKRAINIAN CITIZENS IN EAST: SOURCES, SPECIFICITY, TRENDS 
 

The article deals with the processes of cultural and political identity of citizens in Eastern 
Ukraine. Authors were being grounded the importance of the study and prediction of social behavior of 
the population in terms of anti-terrorist operation and reestablishmentof of the legal status, statehood 
and conduct ideological work in the Armed Forces and other military units of Ukraine, local communi-
ties, government and administrative institutions. It is covered social and cultural, economic and politi-
cal origins of persistent phenomenons of “Eastern” everyday consciousness and possible ways to im-
prove the situation prevailing today in Ukraine. 

Keywords: identity, ideology, information warfare, Armed Forces, civil society, local goverment, 
political culture, social behavior. 
 

Feschenko, A.L., Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow of the State Science and Test-
ing Center of the Ukrainian Armed Forces, Colonel in reserv (Chernihiv) 

 

ORIGIN OF RUSSIAN EMPIRE AIR FORCES, FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF ORGANIZATIONAL AND STAFF STRUCTURE AND CONTROL SYSTEM  

(before 1914) 
 

Based on the analysis of sources and literature the author studied the process of origin, forma-
tion and development of organizational and staff structure and control system of Air forces of the Rus-
sian Empire before the First World War. 

Keywords: airplanes, biplanes, Air Forces, organizational and staff structure, First World War, the 
Imperial Russian Army, control system. 
 

Vyzdryk, V.S., Candidate of Historical Sciences, Docent, Researcher of Research Laboratory of Military 
Education Quality Management of Land Forces Academy named after P. Sahaydachny (Lviv) 

 

SOCIAL STRIKES IN WESTERN UKRAINIAN VILLAGE IN THE INTERWAR PERIOD 
 

This article analyzes the consequences of Polish discriminatory policy towards Ukrainian popu-
lation in the Second Polish Republic. The author examines the basic forms and methods of peasants 
fighting for the realization of of social and economic and national rights. The purpose of national 
movement was to solve the agrarian peasant question in a revolutionary way. 

Keywords: Second Polish Republic, discriminatory policy, farmers, protest movement, national 
rights. 
 

Vorozhko, V.P., Associate Professor of Academic Department of IT-Security, National Aviation Univer-

sity, Colonel in the reserve (Kyiv) 

 

PROTECTION OF STATE SECRETS AND SPYMANIA DURING  
THE “GREAT TERROR” (1937–1938) 

 

The article deals with the activities of USSR and Ukrainian SSR NKVD to protect state secrets 
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and national policy of escalation of acute spymania and xenophobia in Soviet society against the 
background of the Great Terror 1937-1938. The article attracted particular attention to the issues of 
military escaping abroad and protection of military-industrial complex involving little known archival 
documents. 

Keywords: the Cheka-OGPU-NKVD, state secret, classifying, xenophobia, M. Yezhov, 
I. Leplevskyy, military-industrial complex, special departments, A. Uspensky, the USSR, Red Army, 
spymania. 
 

Mityahin, O.O., Colonel, Chief of Research Laboratory of the Centre of Military and Strategic Studies of 
NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK AND PROTECTION STRUCTURE OF  
THE ARMY REAR IN THE SOVIET-FINNISH WAR 

 

Author accented attention on military and political situation in Europe in the late 30
th
 years of 

20
th
 century, causes and course of the war between the Soviet Union and Finland. It is considered or-

ganizational and staff structure of NKVD troops, it is revealed their priority trends of activity, functions 
and tasks of the organization of the army rear protection of Soviet troops, tactics sabotage and recon-
naissance acts of the Finnish Army, units and the NKVD troops. Author defined results and effective-
ness of measures of rear security from sabotage and reconnaissance activity of the enemy. 

Keywords: international situation, the Soviet-Finnish War, NKVD troops, subversive activity, 
protection of rear, service and combat activity, sabotage and reconnaissance groups. 
 

Palamar, M.I., Colonel, Chief of Scientific and Methodological Center of Education Activity Organization 
of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

DEVELOPMENT OF MILITARY EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE (1996–2012) 
 

The article deals with the historical experience of higher military education in Ukraine since  
1996 to 2012, shows the main directions, positive aspects and disadvantages of its reform. 

Keywords: higher military education, higher military educational establishment, military reform, 
the Armed Forces of Ukraine, training of  military specialists, the system of military education. 

 

 

History of Science and Technology 
 

Pronin, V.I., Major of Internal Service, Lecturer of Academic Department of Special Training of Institute 
of Criminal Executive Service of the State Penitentiary Service of Ukraine (Kyiv) 

 

IMPACT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS IN  
THE DEVELOPMENT OF ARTILLERY 

 

The article deals with analysis of evolution of artillery as kind of troops existing long time and 
rooted in the days when emerging armed forces. Artillery was a difficult process of establishment and 
development using the achievements of many branches of science. Today artillery is complex and mul-
tifaceted military force including the issue of weapons equipment, its properties and technical opera-
tion and ways to combat employment. 

Keywords: firearm, gun, howitzer, mortar, concussion grenade, quadrant, direct aiming, azi-
muth-theodolite. 
 

Syednyev, S.S., postgraduate of Taras Shevchenko National University of Luhansk (Luhansk) 

 

PALMERSTON H.J. AND PREPARATION OF ENGLISH EXPANSION  
IN AFGHANISTAN. A. BURNES’ MISSION (1837–1838) 

 

The article deals with the problem of United Kingdom foreign policy formation in the Middle 
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East and preparation of expansion in Afghanistan in 1837–1838. Particular attention is paid to the 
A. Burnes’ diplomatic mission, the results of its activity and the consequences to which it gives rise. 
Based on the analysis of documents and historiography it is identified the main goals and objectives of 
the London in Central Asia and neighboring countries. It was possible to trace the formation of the 
“defense doctrine of British India” under new military and political conditions. However, the author 
also paid attention to the development of the Anglo-Russian struggle for control in Afghanistan and its 
impact on the international situation. 

Keywords: A. Burnes, Afghanistan, United Kingdom, “defense doctrine”, foreign policy, Middle 
East, Central Asia. 

 
Kostyshyn, E.I., Candidate of Historical Sciences, Docent of Academic Department of social and humani-
tian Sciences of Lviv State Academy of Finance (Lviv) 

 

THE ELABORATION OF NATIONAL MILITARY DOCTRINE BASIS BY S. PETLIURA 
 

The article deals with analysis of theoretical and practical achievements of famous state and po-
litical figure, Chief Ataman of Ukrainian People's Army – Symon Petliura. The author researched the 
main directions of military construction and ways to implement ideas in the general system of Ukrain-
ian People's Republic military doctrine. 

Keywords: national military doctrine, army, Ukrainian People's Army, Symon Petliura. 

 
Korkishko, A.S., Senior Research Fellow of Research Laboratory of Academic Department of Opera-
tional Art of NDU of Ukraine, retired Lieutenant General (Kyiv) 

 

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. 

 
Medvid, V.P., Professor of Academic Department of Operational Art of NDU of Ukraine named Ivan 
Chernyakhovsky, retired Lieutenant General; 

Salkutsan, S.M., Candidate of Military Sciences, Docent, Colonel, Deputy Chief in Science of NDU of 
Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

MODERN APPROACHES TO LAND FORCES USING ACCORDING  
TO FUTURE BATTLE SYSTEM CONCEPT (the experience of the USA) 

 

The article deals with the prospects of the USA Land Forces development in relation to using fu-
ture combat systems. It is analyzed three stages of development of attack weapons as part of the USA 
Land Forces. 

Keywords: future combat systems, armed forces, defense doctrine, strategy, Lsnd Foces, USA. 

 
Yermolenko, A.B., Candidate of Political Sciences, Docent of Academic Department of Philosophy and 
Adult Education of Central Institute of Postgraduate Education of UEM of National Academy of Peda-
gogical Sciences (Kyiv) 

 

EXPERIENCE OF DEBATE TECHNOLOGY USING IN PEDAGOGICAL PRACTICE 
 

The author attempted to summarize acquired experience with applied debate technologies in-
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cluding their social, educational, emotional and psychological accents. It is determined some points of 
their comprehensive application in practice of the personal development in the context of the modern 
national education. 

Keywords: debates, debater, debate technology, communication, personal development. 
 

 

Historical figures 
 

Naumenko, A.O., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Colonel, Head of the Research 
Laboratory of the Academic Department of Moral and Psychological Troops Activity Support of the NDU 
of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

GENERAL DMITRY SHCHERBACHOV AND UKRAINIAN PAGE OF HIS BIOGRAPHY 
 

The article deals with the activity of a little-known commander of the First World War – General 
Dmitry Shcherbachov. The author analyzed General’s military service, formation as a military leader, 
participating in the First World War as Commander of the 9

th
 Army Corps, Commander of the 7

th
 and 

11
th
 armies. The article has shown Shcherbachov’s participation in the Ukrainian military construction 

in 1917. 
Keywords: army, army corps, military leader, General Shcherbachov, First World War, South-

Western Front. 
 

 

Petrovsky, O.Ye., Colonel, Deputy Chief in Education of the Military Institute of Telecommunications and 
Information of the State University of Telecommunications (Kyiv) 

 

IVAN PERESYPKIN: LIFE WAY OF MARSHAL OF SIGNAL TROOPS  
OF THE SOVIET UNION (to the 110

th
 anniversary of his birth) 

 

The article deals with the life way of the first Marshal Signal Troops of the Soviet Union – Ivan 
Peresypkin, famous Soviet state and military figure, military leader, native of Ukraine and during 
Great Patriotic War headed national and military communications and take significant part to the vic-
tory. Author has shown Peresypkin’s role in communication tools support of the Red Army in the pre-
war years and during the war. 

Keywords: Marshal of Signal Troops, Commissar of Communications of the USSR, Head, Pere-
sypkin, Communications Office of the Red Army. 

 

 

History of wars and art of war 
 

Hrebeniuk, M.V., Candidate of Historical Sciences, Colonel, Chief of the Research Centre of Foreign 
Languages of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

THE BIRTH OF OPERATIONAL ART DURING WORLD WAR I 
 

The article is dedicated to the issue of invention of operation and operational art concept at the 

beginning of the last century and its development as a result of the World War I. Based on predomi-

nantly American sources, the contribution to the operational art doctinalization in the states that par-

ticipated in the war was described, leading scientific thoughts on the concept were determined, the dif-

ficulties in acceptance of new foreign ideas were revealed. There was the conclusion made on a neces-

sity to use the unsuccessful wars and campaigns aftermath as the best time to make changes in ap-

proaches to organisation of military affairs. 

Keywords: operation, operational art, World War I, strategy, tactics, evolution of warfare forms. 
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Pylyavets, R.I., Candidate of Historical Sciences, Docent, Senior Researcher of Ukrainian Institute of Na-
tional Memory, Colonel in reserve (Kyiv) 

 

THE ART OF WAR IN FIRST WORLD WAR: KEY CONCLUSIONS 
 

This article deals with the main conclusions regarding the status and development of the art of 
war (strategy, operational art and tactics) leading member countries of First World War during cam-
paigns. 

Keywords: art of war, armed forces, operational art, First World War, strategy, tactics. 
 

Makarov, V.D., Candidate of Historical Sciences, Docent, Leading Researcher of Academic Department 
of Operational Art of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, retired Colonel, 

Pechenyuk, I.S., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of the Aca-
demic Department of Operational Art of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, Colonel in re-
serve (Kyiv) 

 

THE ART OF WAR FEATURES OF INSURGENCY MOVEMENT DURING  
THE CIVIL WAR (1918–1921) 

 

In this scientific collection number 3 (9) for 2013 and number 1 (11) 2014 the authors has pub-
lished articles which describes some aspects of the Red Army military strategy and the strategic actions 
of “White” Movement during the Civil War. This article is a logical continuation of the previous publi-
cations which revealing the art of war features of irregular military units operating on the territory of 
Ukraine in the studied period. 

Keywords: “White” Army, Civil War, irregular military units, attack, Nestor Makhno, defense, 
Insurgent Army, insurgent movement. 
 

But, Yu.I., Candidate of Military Sciences, a Leading Researcher of the Academic Department of Opera-
tional Art of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, Lieutenant General in reserve (Kyiv) 

 

NATURE OF DEFENCE AND DEFENSIVE ACTIONS OF THE IRAQ ARMED FORCES 
(for analysis of the Multinational Forces operations “Desert Storm” (1991)  

and “Iraqi Freedom” (2003)) 
 

Based on analysis of military and historical experience of Multinational Forces operations “De-
sert Storm” (1991) and “Iraqi Freedom” (2003) author has revealed nature of defence of the Iraqi 
Armed Forces and formulated conclusions about the positive and negative aspects of construction de-
fence and defensive action. 

Keywords: defence, defence positions, defence line, armed conflict, group of troops, maneuver, 
fire system. 
 

Stepanov, G.S., Candidate of Military Sciences, Colonel, Docent of Academic Department of Air Forces 
of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky; 

Openko, P.V., Candidate of Engineering Sciences., Lieutenant Colonel, Senior Researcher of Laboratory 
of Institute of Aviation and Air Defence of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

EXPERIENCE OF COMBAT USING OF MILITARY UNITS OF AIR DEFENSE  
FORCES IN THE REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 

 

Based on scientific evidence-based analysis of modern forms and methods of warfare and identi-
fying trends and patterns of their development the authors have attempted to summarize the experience 
of local wars and conflicts including the using of military units of air defense forces in the war in Yugo-
slavia and have formulated conclusions and some recommendations for their using in the practice of 
the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: combat using, the warfare, air defense forces, local wars and conflicts, air opera-
tions, air defense, Republic of Yugoslavia. 
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Military technique and armament 
 

Furman, I.I., Candidate of Historical Sciences, Docent, Navy Captain, Doctoral Student of the Academic 
Department of Operational Art of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

THE EVOLUTION OF NAVAL MINE WEAPON AND METHODS OF ITS LAYING  
(early 1840

th
 – Russo-Turkish War (1877–1878)) 

 

This article is a continuation of author’s publications series about the process of creation, devel-
opment and using of naval mines in naval warfare in historical retrospective. The article deals with de-
velopment of obstacle naval mines since early 1840

th
 to the Russian-Turkish war of 1877-1878 and 

their carriers and methods of laying. 
Keywords: obstacle naval mine, floating mine, galvanic mine, obstacle anchoring mine. 

 

Sokoliuk, S.M., Candidate of Historical Sciences, Docent of Academic Department of Naval Forces of 
NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, Navy Captain in reserve (Kyiv) 

 

DEVELOPMENT OF DOMESTIC SUBMARINES  

IN THE FIRST HALF OF 19
th
 CENTURY 

 

Analyzes the process of development of domestic submarines in the first half of the nineteenth 
century. Displaying attempts domestic inventors in the design and creation of submarines, including 
K. Chernovskyy, O. Podoletsksyy and K. Schilder. However, the exposed objective and subjective noise 
that complicate the process of developing and building this unique type of marine weapons. 

Keywords: submarine, double hull, inflammatory mine, spar torpedo, missiles Congreve, peri-
scope, propellers, paddle wheels, rudder. 
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України є фаховим виданням (наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 
року № 1609) з історичних наук. 

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України (постанова 
Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) та містять такі необхідні елементи: постанов-
ка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
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ди та місця роботи) англійською мовою та розміщують після списку літератури; 

формат сторінки – А 4. 
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маті *.doc або *.rtf набрану в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New 
Roman, (кегель 12), міжстрічковий інтервал – 1, відступи зверху, знизу та справа – 2 см, зліва – 
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документ Word; сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються; 
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НАЗВА СТАТТІ 
 

Анотація до статті має бути об’ємом 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків тексту), в 
якій стисло викладаються актуальність, мета та зміст публікації. 

Ключові слова. 
 

Текст статті подається згідно вимог керівних документів, з обов’язковим додержанням на-
ступних елементів: 

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується дана стаття; 

формулювання мети статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

 
Посилання у тексті на літературу оформляються у квадратних дужках (наприклад, [3, с.31]) 

відповідно до списку використаної літератури, що складається в алфавітному порядку або у по-
рядку посилання на публікацію та розміщеного наприкінці тексту. 
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Стаття, що подається українською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) англійською мовою. 

Стаття, що подається російською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською та англійською мовами. 

Стаття, що подається англійською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською мовою. 
 

Текст розширеної анотації (резюме) розміщують після списку використаної літератури. 
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