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ОРГАНІЗАЦІЯ АРМІЙ РАБОВЛАСНИЦЬКИХ ДЕРЖАВ  
ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА ПЕРСІЇ І СИСТЕМА ЇХ КОМПЛЕКТУВАННЯ 

 
Автор продовжує цикл публікацій в яких розкриває процес організації армій ранніх держав-

них утворень світу і систему їх комплектування. У статті аналізується система комплекту-
вання армій перших рабовласницьких держав Давньої Г реції та Персії і розкриваються підходи 
щодо принципів їх комплектування. 

Ключові слова: армія, військова служба, Давньогрецька держава, людські ресурси, найман-
ці, особовий склад, Перська імперія, рабовласницька  держава, система комплектування. 
 

Нині далеко не всі знають і цікавляться 
історією навіть своєї країни. Годі й говорити 
про історію Давнього Світу, а тим паче Дав-
ньої Греції та Персії. А між іншим цей період 
є дуже важливим для розуміння процесів 
формування та розвитку цивілізаційних про-
цесів. Цивілізації, які в цей період існували, 
суттєво вплинули на подальшу історію люд-
ства. 

На нашу думку, досить цінним в історич-
ному плані є вивчення досвіду формування 
військової організації та розвитку системи 
комплектування армій розвинених рабовлас-
ницьких держав Давньої Передньої Азії (Пер-
сія, Фракія, Кілікія та ін.), що сформувалися в 
долинах річок Тигра і Євфрату й узбережжі 
Егейського моря та давньогрецьких міст-полі-
сів (Афіни, Спарта, Беотія та ін.) [10, с.29; 14, 
с.32; 19, с.7–8]. Армії цих держав були одним 
із важливих інститутів державної влади на які 
покладалося провадження зовнішніх і внут-
рішніх функцій. 

Розвиток виробництва, характер суспіль-
ного та політичного устрою визначали особ-
ливості основних форм ведення війни, що у 
свою чергу вимагали відповідних форм орга-
нізації військ. Виробничі сили суспільства ви-
значали кількість і якість людських континге-
нтів і можливу чисельність військ у мирний 
час. В умовах, коли виробничі сили були сла-
бо розвиненими, коли ще не було міст і реміс-
ничого виробництва і армії мали надто примі-
тивну зброю (ударної і метальної дії), їх орга-
нізація була нескладною. 

Персія1 – давня назва країни в Південно-
Західній Азії, яка з 1935 р. офіційно низива-
ється Іраном (Iran) [16, с.584], одна із найдав-
ніших держав Азії, що простяглася від р. Інд 
до Егейського моря і від Кавказу до Нільської 
долини. Найвідоміші періоди існування Пер-
ської держави – це грецько-перські (за Геро-
дотом – мідійські) війни і завоювання Персії 
Олександром Македонським. А ось період 
виникнення і становлення цієї держави відо-
мий набагато менше, і саме він є дуже важли-
вим для розуміння всієї перської історії. 

Землі, населені давніми персами, лише 
приблизно співпадають з кордонами сучасно-
го Ірану. B глибоку давнину таких кордонів 
просто не існувало. Значну територію Персії 
займає високе посушливе нагір’я (до 1200 м), 
на заході і півночі перетнуте гірськими маси-
вами Загрос та Ельбрус, що утворюють на-
гір’я у вигляді букви V, залишаючи його від-
критим на схід. Від плато ізольовано три об-
ласті: узбережжя Каспійського моря, узбе-
режжя Перської затоки та південно-західної 
рівнини, що була східним продовженням Ме-
сопотамської низовини [1; 13; 20]. Були пері-

                                                 
1
 Персія – це: 1) одна із найдавніших держав, перша 

світова рабовласницька держава в Азії і Північній Аф-

риці (VІ ст. – 330 рр. до н. е.), що поєднала в собі декі-

лька “світів” одночасно (Єгипет, Вавилон та ін.); 

2) перша велика багатоконфесійна віротерпима держа-

ва; 3) саме в Персії зародилася перша етична релігія – 

зороастризм, від гілок якої походять багато сучасних 

ідеологій (соціалізм, християнство, сатанізм та їх похі-

дні) [1; 13; 20]. 
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оди, коли перські царі володіли значною час-
тиною території відомого на той час світу, в 
інші часи основні міста імперії знаходились у 
Месопотамії, на захід від самої Персії, а було 
й таке, що вся територія царства була поділе-
ною між ворогуючими місцевими правителя-
ми. 

Геродот у праці “Історія” [6] перераховує 
всі перські племена. На перше місце він по-
ставив персів, пасаргадів, марафіїв і маспіїв, 
потім ідуть панфіалеї, дерусії, германії, дай, 
марди і дропіки. Найбільш чисельними і мо-
гутніми, за словами Геродота, були пасаргади. 
Дай, марди і дропіки були кочовиками, решта 
– землеробами. Розповідаючи про персів Ге-
родот зазначав: “Їх головна перевага – муж-
ність. Після військової доблесті найбільшою 
заслугою вважалося мати як можна більше 
синів. Тому, у кого більше синів, цар щорічно 
надсилає дарунки. Хлопчиків віком від 5 до 20 
років вони навчали трьом речам: скакати на 
коні, стріляти з лука і завжди говорити прав-
ду” [5, с.13]. 

Перші згадки про перські племена нале-
жать до X ст. до н.е., хоча саме перські імена 
згадуються в джерелах лише з 879 р. до н.е., а 
про мідійців уперше говориться в описі похо-
ду Салманасара III на схід у 834 р. до н.е. Не-
задовго до цього зустрічаються назви Парсуа, 
причому обидві згадки – країни Парсуа і мі-
дійців – пов’язані, швидше за все, з позначен-
ням території з осілим населенням, а не з ко-
човими племенами [20]. У давні часи терито-
рія Персиди (пізніше провінція Фарс) розта-
шовувалася на узбережжі Перської затоки, в 
безпосередній близькості від Елама, і належа-
ла до еламської культурної області, де стояло 
давньоеламське місто Ліян. Еламська спад-
щина спричинила найбільший вплив на сусі-
дів. Недарма згодом, уже створивши велику 
державу, перси широко використовували 
еламську мову і клинопис, а в столиці Елама 
Сузах розташовувалася одна з головних рези-
денцій перського царя [12]. Коли ж тут впер-
ше появилися іранці – невідомо. Країна Пар-
сумаш (Парсуаш) згадується як крайня з 
еламських земель у написах ассирійського ца-
ря Шамаш-Адада V (823–810 рр. до н.е.) і в 
написі Сіннахеріба (691 р. до н.е.) у зв’язку з 
битвою при Халулі, а також в ряді ассирійсь-
ких листів царського архіву, що належать до 
подій 653–652 рр. до н.е., можливо, і є Перси-
да. 

У ІХ–VІІ ст. до н.е. основним заняттям 
персів було скотарство: розводили овець, ко-

рів, верблюдів і коней. У найсприятливіших 
районах розвивалося землеробство: ґрунт об-
роблявся за допомогою сохи, а на оброблюва-
них полях вирощували ячмінь і пшеницю. Для 
виготовлення знарядь праці та зброї перси 
широко використовували залізо, мідь і бронзу, 
золото та срібло – для прикрас. З боків від де-
кількох головних доріг по долинах річок і ву-
зьких гірських долинах розташовувалися по-
селення тисяч сільськогосподарських общин. 
Вони вели натуральне господарство, в силу 
ізольованості від сусідів багато з них залиша-
лися осторонь від війн і навал, і впродовж ба-
гатьох віків виконували важливу місію – збе-
реження спадковості культури, такої характе-
рної для давньої історії Персії [12]. 

Першим проводирем персів (з 558 р. до 
н.е.), який очолив союз племен і в 553 р. до 
н.е. підняв повстання проти влади мідян, був 
Кір ІІ із династії Ахеменідів [1; 7; 20]. Він по-
чав проводити політику скорення інших на-
родів з метою встановлення світової держави. 
Для цього Кір ІІ створив сильну армію, що 
складалася з піхоти, бойових колісниць і кін-
ноти, яка була головним родом військ. Чисе-
льність його постійної армії доходила до 
50 тис. осіб. На час великих походів армія по-
повнювалася за рахунок місцевого населення 
[18, с.298]. Починаючи з 550 р. до н.е. Кір ІІ 
значно розширив кордони Персії. Впродовж 
550–549 рр. до н.е. він завоював Мідію, а зго-
дом підкорив і Парфію. У 547 р. до н.е. (за ін-
шими даними в 546 р. до н.е. [4, с.703]) армія 
під його проводом не лише звільнилася з-під 
лідійської гегемонії, перемігши війська царя 
Креза, але й підкорила всі народи, які до цього 
залежали від мідійців (див. рис. 1). Завоюван-
ня і підкорення багатьох народів Малої Азії, 
зокрема в 545–539 рр. до н.е. завойовано Сог-
діану та Бактрію [4, с.703; 5, с.14]. Тепер у 
Передній Азії залишалася лише одна велика 
держава, ще не підкорена персами, – Новова-
вілонське царство, яке займало територію не 
лише Месопотамії, але й Східного Середзем-
номор’я (з часів завоювання Навуходоносо-
ра ІІ). Складна для Вавилонії міжнародна си-
туація ускладнювалася й внутрішньою боро-
тьбою: цар Набонід мав напружені стосунки з 
політичною елітою міста, тому виїхав із міста 
і проживав в оазисі Тейме в Аравії. Вавилон-
ськими войсками командував його син Валта-
расар. У 539 р. до н.е. вавилонська армія за-
знала поразки від персів, і Кір ІІ урочисто 
вступив до великого міста-фортеці. Не відда-
вши Вавилон на пограбування, він прийшов у 
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головне святилище і прийняв владу з рук же-
рців верховного бога Мардука. У спеціально-
му маніфесті, обіцяючи “мир і спокій місту”, 
Кір ІІ звинуватив Набоніда в неналежній увазі 

до вавилонських богів і проголосив себе їх за-
ступником і законним царем усієї Вавилонії, 
яка йому згодом підкрилася [5, с.14]. 

 

 
 

Рис. 1. Держава Ахеменідів у VI–V ст. до н. е. 
 

Повсюди, де перемагали перські війська, 
Кір II вів себе надзвичайно м’яко, зовсім не 
так, як правителі Ассирії і Вавилонії. Справа, 
ймовірно, в тому, що сама Перська держава 
лише формувалася в період цих воєн. Полі-
тична еліта персів ще не була розбещена бага-
цтвом і не прагнула до безтримного грабунку 
підкорених народів. Цар жадав швидше слави, 
аніж збагачення, задовольняючись виявом ві-
рності та дарами. Так, у надзвичайно короткі 
терміни, була створена держава, рівної якій за 
масштабами ще не знала світова історія. Пер-
ського царя і давні, і сучасні історики назива-
ють Кіром Великим. 

Кір ІІ Великий (грец. Kýros, давньоперс. 
Kыruр, вавил. Kuraљ, элам. Kuraљ, арам. 
Kureљ, лат. Cyrus) походив із перського роду, 
засновником якого був Ахемен. Тому його 
самого і його наступників іменують Ахемені-
дами. У польових битвах, наприклад, при Са-
рдах у 546 р. до н.е., перси застосовували ве-
ликі рухомі вежі (башти) на колесах (по декі-
лька стрільців у кожній) та метальні машини. 
В період 546–530 рр. до н.е. перська армія, 
очолювана Кіром ІІ, покорила Малу Азію, Ва-
вилонію і держави Середньої Азії – Бактрію, 
Согдіану та Хорезм. У результаті захоплення 
обширних територій у VI ст. до н.е. утворила-

ся велика держава, що простягалася із Заходу 
на Схід від Середземного моря до р. Інд, і з 
Півночі на Південь від Каспійського моря до 
Перської затоки. Проте держава Кіра ІІ являла 
собою нестійке військово-адміністративне 
об’єднання підкорених народів, племен і те-
риторій. У 530 р. до н.е. Кір ІІ здійснив похід 
проти кочових племен Приаральської низови-
ни – массаготів. Під час бою перська армія 
була знищена, а сам Кір ІІ загинув [1; 18, 
с.299]. 

Після смерті великого завойовника на 
престол вступив його старший син Камбіс. 
Він прагнув продовжувати експансійну полі-
тику батька і в 525 р. до н.е., розбивши війська 
останнього саїсського фараона при Пелусії, 
підкорив Єгипет [5, с.14; 18, с.299]. Але після 
того “військове щастя” відвернулося від ньо-
го, і походи в Нубію і Лівійську пустелю ледь 
не закінчилися для нього поразкою. Єгиптяни, 
надхненні цим, стали бунтувати проти заво-
йовників, і тоді Камбіс вдався до політики ре-
пресій. 

Тривала відсутність царя, який перебував 
у далеких закордонних походах, створила по-
літичну нестабільність у центрі великої дер-
жави. Престол Ахеменідів посіла людина, яка 
назвала себе Бардієм – таке ім’я мав син Кіра, 
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молодший брат Камбіса. Узнавши про це, Ка-
мбіс поспішив до столиці, але за загадкових 
обставин помер у дорозі. На троні залишився 
Бардія. Через кілька місяців після зазначених 
подій представники знатних перських сімей 
всупили у змову. Бардія закололи в особисто-
му палаці, а змовники вибрали нового царя із 
свого середовища. Ним став син намісника 
Бактрії Дарій I (522–486 рр. до н.е.), який ні-
бито не за домовленістю отримав престол, а 
як представник молодшої лінії Ахеменідів (бо 
прямих спадкоємців Кіра Великого після сме-
рті Камбіса не було). Ця версія викладена в 
листах арамійською мовою, які були направ-
лені в усі сатрапії (провінції) держави, і закар-
бована у великому написі трьома мовами 
(перською, еламською й аккадською), висіче-
ному на священній Бехістунській скелі. 

З початком царювання Дарія I, місцеві 
“царі” й еліти та їх найближче оточення спро-
бували, скориставшись смутами при дворі 
Ахеменідів, відновити незалежність своїх 
держав. Це був критичний момент в історії 
держави: понад рік молодий перський цар 
надсилав своїх полководців то в один, то в 
інший кінець держави на придушення черго-
вого повстання. Коли ці війни успішно завер-
шилися, Дарій I усвідомив необхідність про-
ведення корінних реформ.  

З метою внутрішнього зміцнення величе-
зної держави проводиться низка державних і 
військових реформ. Насамперед цар провів 
адміністративну реформу, розділивши країну 
на обширні округи – сатрапії (провінції), очо-
лювані намісниками царя (родичі, найближче 
оточення), кордони яких не завжди співпада-
ли з межами колишніх держав (20 сатрапій). 
Не задовільнившись системою дарів, Дарій I 
встановив постійні розміри податей з кожної 
сатрапії. З найбагатших він отримував десятки 
тонн срібла щорічно. При цьому намісник ца-
ря (сатрап) мав владу лише в цивільних спра-
вах, а війська кожного з округів підпорядко-
вувалися не йому, а своєму воєначальнику. 
Сатрап не міг вчинити заколоту, оскільки не 
розпоряджався військами, а воєначальник не 
мав важелів адміністративної влади. Супер-
ництво між ними провокувалося з боку цент-
ральної влади, а доноси один на одного всіля-
ко заохочувалися. При царському дворі зна-
ходився військовий інспектор (“очі царя”), що 
наглядав за всіма діями в провінціях. Крім то-
го при Дарії I була створена унікальна система 
магістральних доріг, що з’єднувала між собою 
великі міста: Сарди, Вавилон, Сузи і столицю 

Мідії Екбатані (нині – Хамадан). Ця комплек-
сна і не громіздка система контролю та по-
стійний баланс сил забезпечувалися значною 
кількістю вершників (гінців) і розгалуженою 
мережею комунікацій. Для цього була органі-
зована поштова служба для найбільш швидкої 
доставки донесень царю і його розпоряджень 
[8, с.44].  

Укріпивши державу, Дарій I продовжив 
завойовницьку політику і спробував значніше 
розширити її межі. На час походів проводився 
набір ополчення в сатрапіях, військо виходило 
дуже різнорідним. Як зазначав Ф. Енгельс: 
“Маса цих різних загонів утворювала достові-
рно східну армію, складену з найрізноманіт-
ніших частин, які відрізнялися одна від одної 
озброєнням і прийомами бою; її супроводжу-
вав величезний господарський обоз і незлі-
ченна кількість нестройових” [21, с.111]. По-
ходи Дарія І у період 518–492 рр. до н.е. стали 
успешними лише в просуванні на схід, коли 
до держави Ахеменідів були приєднані Пів-
нічно-Західна Індія, Фракія та інші райони. На 
північних кордонах цар у 512 р. до н.е. зазнав 
невдачі у боротьбі з кочовими племенами скі-
фів, що мешкали в Північному Причорно-
мор’ї. Скіфи, ухиляючись від вирішальної 
битви, відступили вглиб степу, завдаючи пер-
сам дошкульних ударів. Потім, виснаживши 
сили противника, вони перейшли в наступ і 
змусили армію Дарія І до відступу, в ході яко-
го перське військо постійно зазнавало ударів 
скіфської кінноти. У результаті військо Да-
рія І, втративши боєздатність, поспіхом віді-
йшло за р. Істр (нині – Дунай) [18, с.299].  

Для утримання в покорі скорених народів 
і придушення повстань усередині країни Да-
рій I організував великий постійний загін, 
який складався головним чином із персів. Ко-
жна сатрапія мала свій постійний гарнізон, де 
дислокувався загін. Воєначальники окремих 
сатрапій були підпорядковані начальникам 
війська 4–5 сатрапій. На час війни всі загони 
об’єднувалися в більші, яких, наприклад у ца-
ря Дарія І було п’ять [8, с.44; 10, с.34]. Добре 
озброєна і закута в лати гвардія царя нарахо-
вувала 10 тис. осіб добірної піхоти (“безсмер-
тні”), 1 тис. алебардистів, 1 тис. вершників і 
бойові колісниці [3]. 

Загалом перське військо складалося з пі-
хоти, головним чином стрільців, копійників і 
чисельної кінноти, а також екіпажів бойових 
слонів. В організаційному плані воно поділя-
лося на десятки, сотні і тисячі. Його навчання 
ґрунтувалося на відпрацюванні високих якос-
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тей поодинокого бійця. Були у війську і бойо-
ві колісниці, але їх значення в досягненні пе-
ремоги у зв’язку з розвитком кінноти різко 
знизилося. Під час походів перські царі мали у 
своєму розпорядженні багаточисельну іррегу-
лярну кінноту, яка складалася із навербованих 
скотарів-кочівників (“войовничих вершни-
ків”). Проте з цього не можна зробити висно-
вок про другорядну роль піхоти у битвах, а 
самих персів вважати за “народ вершників”. 

Завоювавши у другій половині VI ст. до 
н.е. обширні території сусідніх держав, на схі-
дному узбережжі Егейського моря перси зітк-
нулися з грецькими народами. До кінця VI ст. 
до н.е. було підпорядковано більшість багатих 
грецьких міст-полісів західного узбережжя 
Малої Азії (Мілет, Ефес, Пергам та ін.) і при-
леглих до нього островів [5, с.14]. 

Боротьба за панування на торговельних 
шляхах між Сходом і Заходом призвела до 
тривалих грецько-перських війн 500–449 рр. 
до н.е. На той час перська армія була могут-
ньою і добре озброєною, ядро якої утворюва-
ли охоронці царя – “безсмертні”. Перед вели-
кими походами в армію набирали жителів Пе-
рсії і підвласних їй держав. До складу персь-
кого війська входили піхотинці-лучники та 
кіннота. Піхоту набирали із землеробів, верш-
ники були аристократами [5, с.16]. Розпочав-
шись при Дарії І грецько-перські війни, не ди-
влячись на перевагу персів у силах, не прине-
сли успіху, а в результаті них держава Ахеме-
нідів значно ослабла. А при найближчому 
спадкоємці Дарія І Ксерксі завершилися зо-
всім безславно – повною перемогою греків в 
усьому басейні Егейського моря. Лише в кінці 
V – на початку IV ст. до н.е. перси взяли ре-
ванш, перейшовши в боротьбі з грецькими 
державами-полісами до нової тактики – вне-
сення розбрату в їх середовище та прямого 
підкупу політичних лідерів усіх держав і 
«партій». У кінці V ст. до н.е. повстала Мідія 
(409 р.), біля 404 р. до н.е. Єгипет завоював 
незалежність. 

У ІV ст. до н.е. перські царі прагнули про-
довжити завойовницьку політику. В 335 р. до 
н.е. Дарій ІІІ Кодоман знову підкорив Єгипет. 
Прагнучи зірвати підготовку до походу Олек-
сандра Македонського в Персію, Дарій ІІІ пе-
редбачав висадити десант у Греції та підняти 
там анти македонське повстання. Проте ці 
плани не були здійсненними. В 334 р. до н.е. 
армія Македонського вторнулась у Малу Азію 
і в битві при р. Гранік завдала персам відчут-
ної поразки. В наступному році при м. Ісса 

перська армія, не дивлячись на чисельну пе-
ревагу, знову зазнала поразки. Завойовницькі 
походи перських царів проти народів Азії, Пі-
внічної Африки, Північного Причорномор’я 
та Балканського півострова завершилися ос-
таточним розгромом їх армії при Гавгамелах 
(Арбелах) у 331 р. до н.е. Так, у цій битві за 
різними даними на боці Дарія ІІІ брали участь 
майже 80 тис. піхоти, до 15 тис. вершників, 
200 бойових колісниць, навіть 15 бойових 
слонів і загін стрільців на верблюдах. У бою 
на боці персів діяли стрільці та метальники 
дротиків, які билися на слонах. Цей особли-
вий рід військ виник і набув найбільшого роз-
витку в Індії. Македонська армія поступалася 
персам і нараховувала майже 50 тис. осіб: дві 
великі фаланги важкої піхоти – біля 30 тис. 
гоплітів, дві фаланги середньо озброєної піхо-
ти – біля 10 тис. воїнів, кінноту – майже 7 тис. 
і легкоозброєних піхотинців. Як результат – 
поразка перської армії на чолі з царем Дарі-
єм ІІІ, який втік із поля битви, а держава Ахе-
менідів перестала існувати, опинившись під 
повною владою Олександра Македонського 
[5, с.44–45; 18, с.299]. 

У політичному відношенні Давня Гре-
ція1 поділялася на багато міст-держав (полі-
сів), частина з яких була об’єднана в союзи 
(Афінський, Пелопонеський та ін.). Провідну 
роль у політичному житті Давньої Греції віді-
гравали Афіни та Спарта. Збройне протисто-
яння між ними, що продовжувалося протягом 
декількох століть, а також війни з Персією ба-
гато в чому визначили стан військової справи 
давніх греків, організацію їх армій і флотів, 
наклали відбиток на тактику збройної бороть-
би. Поліси у переважній більшості були рабо-
власницькими республіками. Залежно від роз-
становки класових сил вони мали демократи-
чну або олігархічну форму правління, що ви-
значало внутрішню та зовнішню політику ко-
жного полісу та відображалося на складі та 
структурі його збройних сил. Період розквіту 
Давньої Греції пов’язаний з піднесенням Афін 
у результаті перемоги афінської демократії в 
грецько-перських війнах 500–449 рр. до н.е. 
Час найбільшої могутності, демократії та роз-

                                                 
1
 Давня Греція (Еллада – грец. Hellás) – загальна на-

зва територій групи давньогрецьких держав, що утво-

рилися на півдні Балканського півострова, островах 

Егейського моря, узбережжя Фракії, по західній бере-

говій смузі Малої Азії, а з VІІІ–VІ ст. н. е. і на території 

Південної Італії, східної Сицилії, узбережжі Північної 

Африки, протоках і узбережжі Чорного й Азовського 

морів [2, с.18; 16, с.43].  
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квіту культури Афін припадає на період прав-
ління Перикла (443–429 рр. до н.е.). Після 2-ої 
Пелопоннеської війни 431–404 рр. до н.е. по-
чався період спартанської гегемонії. Підне-
сення Македонії і завоювання Олександра 

Македонського відкрили період еллінізму 
(див. рис. 2). Різноплемінна монархія Маке-
донського розпалася відразу ж після його 
смерті (323 р. до н.е.), що спричинило занепад 
Греції [2, с.18–19; 10, с.30; 16, с.43–44]. 

 

 
 

Рис. 2. Давня Греція в V–ІV ст. до н. е. (податні округа Афінської архе:  
І – Фракійський, ІІ – Геллеспонтський; ІІІ – Іонійський; ІV – Карійський; V – Острівний). 

 

Склад, організація і способи комплекту-
вання війська в давньогрецьких державах ви-
значалися економічними можливостями та 
політичним устроєм полісів. З тим, щоб три-
мати в покорі рабів і збільшувати їх кількість 
за рахунок війн, потрібна була сильна війсь-
кова організація рабовласників. У класичний 
період рабовласницького полісу цьому найбі-
льше відповідала міліційна система комплек-
тування, що складалася з рабовласників. Ра-
бовласницька міліція являла собою наступ-
ний, більш вищий етап у розвитку системи 
комплектування. За цією системою армія на-
биралася за рахунок вільних громадян, які вже 
з 17–20 років зобов’язані були проходити вій-
ськову службу і вважалися військовозобов’я-
заними до 50–60 років. Без служби в армії чи 
на флоті навіть найбагатші рабовласники не 
могли обіймати суспільних посад. Лише три-
вала и належна служба відкривала шлях до 
високих суспільних посад, а відповідно, й до 
поваги [10, с.30–31; 16, с.44]. 

В Афінській республіці в основу комплек-

тування й організації армії були покладені за-
кони Соломона, за якими всі вільні громадяни 
були розділені на чотири майнові групи, для 
яких військова служба стала почесним обов’яз-
ком. Проте всередині цієї військової організації 
існувала соціальна (цензова) нерівність серед 
вільних громадян. Оскільки озброєння та спо-
рядження воїни мали придбати за власний ра-
хунок, то найбагатші й відомі афіняни з пер-
ших двох груп комплектували кавалерію. Гро-
мадяни з третьої групи, тобто середнього до-
статку комплектували головний рід давньогре-
цьких військ – важкоозброєну піхоту (гоплі-
тів). Найбідніші афіняни (вільний клас – тети) з 
четвертої групи складали легкоозброєну піхоту 
або проходили службу на кораблях військово-
го флоту. Крім того, досить часто тетів викори-
стовували для служби гоплітів, які отримували 
озброєння за рахунок держави із арсеналів. На 
кожного гопліта в сухопутній армії припадав 
один нестройовий – нестройову службу прохо-
дили виключно раби. Кожний гопліт харчував 
себе і свого слугу особисто [15, с.44]. Чисель-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 4(14) / 2014 11 

ний склад армії держав-полісів не був постій-
ним. Так, якщо у мирний час було до 10–
15 тис. осіб, то на час воєнних дій чисельність 
армії зростала до 30–50 тис. осіб і навіть біль-
ше. Збільшення чисельності армій відбувалося 
за рахунок призову раніше навчених і підгото-
влених військовозобов’язаних контингентів. 
Останні після закінчення війни розходилися по 
домівках і час від часу призивалися на збори 
для навчання [10, с.31; 16, с.44–45].  

У кінці V ст. до н. е. Афіни могли сфор-
мувати армію чисельністю до 30 тис. осіб і 
флот понад 15 тис. моряків, в яких проходили 
службу лише вільні громадяни. Існувала й по-
ліція чисельністю до 1,6 тис. осіб. Військову 
службу вільні афіняни починали з 18 років і 
залишалися військовозобов’язаними до 60 ро-
ків [17, с.287]. Кожний громадянин Афінської 
республіки зобов’язаний був відслужити 2 ро-
ки на кордоні [2, с.19]. 

У Спарті повноправними громадянами 
були лише члени “общини рівних” – спартіа-
ти. Кожен спартанець з юних років зо-
бов’язаний був бути воїном, щоб утримувати 
у покорі безправних ілотів (рабів), захищати 
Спарту від зовнішніх ворогів. З 7 до 20 років 
кожний спартанець проходив навчання, у сво-
їй основі військове, у спеціальних школах. 
Воно було розраховане на виховання слухня-
ності, витривалості та фізичної сили. Значна 
частина часу відводилася для різних гімнас-
тичних вправ, бігу, боротьби, плавання, мета-
ння списа і диска. Особливе місце займали 
військові ігри, відпрацювання уміння ходити 
строєм. Юних спартанців нанавчали говорити 
коротко і зрозуміло – лаконічно. Багато часу 
приділялося вихованню бойового духу, по-
чуттю товариської взаємодопомоги. З 20 до 60 
років спартанець був воїном, крім військової 
служби, майже всі інші заняття вважалися га-
небними [2, с.19–20; 17, с.287].  

Тривалі багаторічні війни V ст. до н. е. 
(грецько-перські, 2-а Пелопоннеська) надали 
арміям професійного характеру. На початку 
IV ст. до н. е. держава змушена була перейти 
до комплектування армії по найму. Перехід до 
найманства обумовлювався ще й тим, що 
служба в армії, особливо під час війни, для 
великих рабовласників була обтяжливою, і 
вони поступово стали від неї відкуплятися. 
Так спочатку була узаконена система платної 
заміни, а згодом і повного відкупу від прохо-
дження військової служби. Тим більше, що до 
цього часу, у зв’язку з ростом великого рабо-
власницького виробництва, основаного на 

дешевій рабській праці, дрібні селяни і реміс-
ники не могли з ними конкурувати, перетво-
рюючись у злидарів. Останні для підтримання 
свого існування змушені були найматися на 
роботу до рабовласників або вербуватися на 
військову службу. Утримання армії відбува-
лося через встановлення плати за несення вій-
ськової служби. Захист інтересів пануючих 
класів тепер покладався на наймані армії, вій-
ськова служба в яких для багатьох громадян 
стала уже не громадянським обов’язоком, а 
основною професією, джерелом засобів для 
існування. Давньогрецька сухопутна армія 
включала два роди військ – піхоту (важко- і 
легкоозброєну) та кінноту. Кіннота була ма-
лочисельною, лише в Македонії, де було доб-
ре розвинене конярство, вдалося створити до-
статньо сильну (до 10 тис. осіб) кінноту [10, 
с.33; 16, с.45]. 

Організація армій давньогрецьких полісів 
була підпорядкована веденню бою фалангами 
і загонами. Бойовий порядок давньогрецької 
армії являв собою групи важко- і легкоозбро-
єної піхоти та загони кінноти, розташовані за 
певною системою. Основною організаційною 
формою бойового порядку армії була фаланга 
(див. рис. 3). До її складу входила вся важкоо-
зброєна піхота (гопліти), яка при навчанні во-
їнів і на марші розділялася на дві частини, але 
в бою діяла як єдине ціле. Давні греки вели 
битви строєм фаланги, що будувалася в 8, 12 і 
25 шеренг у глибину. Кожна шеренга могла 
нараховувати від 500 до 1000 і більше воїнів, 
що стояли в строю плечем до плеча. З фронту 
фаланга була практично невразливою для на-
падів. Дистанція між шеренгами під час руху 
дорівнювала 2 м, при атаці – 1 м, при відбитті 
атаки – 0,5 м [2, с.20; 5, с.16; 15, с.42]. 

Легка піхота і не чисельна кіннота зводи-
лися в загони. Озброєння армій давньогрець-
ких держав визначалося загальним станом 
розвитку ремісничого виробництва, що харак-
теризувалося застосуванням металевої зброї 
(спис, меч). Гопліти на своєму озброєні мали 
довгі (до 3 м) важкі списи, короткі залізні дво-
гострі мечі з бронзовими наруків’ями завдов-
жки 60 см і металеві засоби особистого захис-
ту – круглий щит, шолом, панцир і поножі. 
Маса лише захисного спорядження досягала 
30 кг [2, с.20; 5, с.16; 11, с.8]. У поході, зазви-
чай, захисне озброєння ніс слуга гопліта з чи-
сла рабів. Слуги були озброєні кинджалами і 
сокирками. Чисельність фаланги досягала 8–
16 тис. осіб, а інколи й більше [9, с.14; 10, 
с.34]. Загони легкої піхоти та кінноти не мали 
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постійної чисельності. Легка піхота мала на 
своєму озброєні головним чином металеву 
зброю (легкі списи – дротики, луки зі стріла-
ми, пращі), а також полегшене захисне споря-
дження зі шкіри або повсть чи одяг з тканини, 
виготовлений у декілька шарів. Стріла вража-
ла ціль на відстані 100–200 м. Дротик метався 
на відстань до 60 м. Легкоозброєна піхота 
розташовувалася зазвичай попереду бойового 
порядку чи на флангах. Чіткішу організацію 
мала македонська армія, до складу якої вхо-
дили постійні частини і підрозділи (лох – 
16 осіб, синтагма – 256 осіб, мала фаланга – 
4096 осіб) [2, с.20]. Основною зброєю верш-
ника був спис і меч, а засобом захисту – шо-
лом і невеликий круглий щит. Давньогрецька 
кіннота зазвичай діяла на флангах бойової по-

будови війська і самостійної ролі в бою не ві-
дігравала [11, с.8; 16, с.45]. Винятковою в 
цьому плані є македонська кіннота, що утво-
рювала достатньо згуртовані ескадрони – іл-
ли. Більшу частину македонської кінноти на-
зивали свитою (гетерами), що комплектувала-
ся спадкоємними воїнами – дворянством; ін-
шу частину називали піконосцями (сариссо-
форами). Македонська кіннота уже не обме-
жувалася завданням прикриття фланга пішої 
фаланги, а сама завдавала головного удару. 
Вона не змішувалася з легкоозброєною піхо-
тою, а знаходилася з нею у відношенні вільної 
тактичної взаємодії [15, с.51]. Крім особистої 
зброї воїнів значного розвитку набула колек-
тивна бойова техніка: катапульти, тарани, во-
рони та ін.  

 

 
 

Рис. 3. Шикування давньогрецької армії у бойовий порядок фаланга. 
 

Ведення бою вимагало від воїна високих 
фізичних якостей, уміння діяти в строю фала-
нги, володіти списом, мечем і щитом. Ці якос-
ті прививалися у спеціальних школах, де май-
бутніх воїнів навчали з дитинства. Основна 
увага надавалася розвитку сили, витривалості, 
спритності, смикалки. Система виховання і 
навчання ставила за мету підготувати умілого 
та надійного воїна-захисника. Вже до 17–18-
річного віку давньогрецькі юнаки вправно во-
лоділи списом, уміли добре плавати і гребти. 
З початком служби в армії або на флоті вони 
продовжували оволодівати мистецтвом засто-
сування зброї, залучаючись до тренувальних 
навчань. Після завершення підготовки молоді 
воїни вступали в битву разом з досвідченими 
воїнами [10, с.35; 16, с.45]. Доля зіткнення за-
лежала від згуртованості фаланги, військової 
дисципліни ті бойової навченості особового 
складу. Вирішальними у битві були такі осо-
бистісні якості воїна, як стійкість, мужність і 
фізична підготовка. 

Похідні марші давньогрецькі армії здійс-

нювали швидко, прагнучи досягти раптовості. 
Зазвичай похідні табори влаштовувалися на 
пагорбах, при цьому використовувалися осо-
бливості ландшафту, табір оточувався валом 
або ровом. Кіннота і легкоозброєна піхота 
здійснювали бойову охорону таборів. Під час 
походу греки, особливо спартанці, займалися 
фізичними і військовими вправами. 

Одночасно із сухопутними військами у 
Давньогрецькій державі набув розвитку і вій-
ськово-морський флот. Основу давньогрецько-
го флоту утворювали трипалубні з низькою 
осадкою кораблі, що мали з кожного борту по 
три ряди весел, – трієри. Вітрила на тієрах віді-
гравали допоміжну роль, а перед боєм їх взага-
лі ховали. Ніс корабля оббивали міддю, що до-
зволяло здійснювати таран ворожого судна. 
Екіпаж трієри нараховував до 200 осіб, із них 
170 веслярів (у верхньому ярусі – 62, у двох 
нижніх по 54), решта – матроси для управління 
вітрилами та гипліти десантного загону для ве-
дення абордажних сутичок, лучники та пращ-
ники. Трієра, завдяки злагодженим діям весля-
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рів розвивала швидкість до 18 км/год. [2, с.20–
21; 5, с.21]. Трієри об’єд-нувались у загони, за-
лежно від чисельності флоту у складі від 4 до 
80 і навіть більше кораблів. Для заморських 
експедицій, що відбувалися практично щоріч-
но, та з метою полегшення участі призваних в 
Афінах призначалося платня (рос. – жалова-
нье), яка встановлювалася для гопліта з його 
рабом до 2 драхм на день – 6-кратний прожит-
ковий мінімум. Після завершення військового 
походу трієру порвертали для зберігання на ба-
зу військового флоту, а команду розпускали [5, 
с.21; 15, с.44]. Афіни, на відміну від Спарти, 
завжди мали великий і сильний військовий 
флот, оскільки держава упродовж майже всьо-
го часу свого існування вела боротьбу за пану-
вання на морі. Так, у 431 р. до н.е. афінський 
флот нараховува понад 300 бойових кораблів. 
Успіх битви багато в чому залежав від манев-
реності кораблів, їх озброєння та захисту від 
ударів кораблів противника. Основними спо-
собами морського бою були таранний удар, 
абордаж, а також застосування воронів, каме-
неметних машин, стріл із запалювальною су-
мішшю [2, с.19; 16, с.45–46]. 

У V ст. до н.е. у Спарті вперше появився 
середній вид піхоти – пелтасти. Вони мали 
обладунки у вигляді куртки із декількох шарів 
полотна з нашитими зверху металевими плас-
тинами, шолом і легкий шкіряний щит. Мали 
на озброєнні дротики і короткі мечі. 

Отже, можемо констатувати, що Перська 
імперія була гігантським і тимчасовим, скла-
дним і неміцним “військово-адміністратив-

ним об’єднанням”, зазвичай різних племен і 
народностей, що жили своїм особливим жит-
тям. На відміну від неї, давньогрецькі війська 
комплектувалися на основі станової військо-
вої повинності з рабовласників, військових 
поселенців, землевласників. У рабовласниць-
ких державах Давньої Греції та Персії армії 
складалася з окремих кінних загонів царів і їх 
васалів та пішого народного ополчення (мі-
ліції), які поступово перетворювалися в про-
фесійні армії. У цей період були закладені ос-
нови організаційної структури армій. Тоді ж 
уперше появилася сухопутна армія. Основни-
ми родами військ цих армій були піхота та 
кіннота, загони саперів і служба тилу, а всі 
приморські держави мали власний флот. Ви-
никли й початкові форми тактичної організа-
ції військ. 

Рабовласницькі армії нараховували десят-
ки тисяч осіб, що мали на озброєні холодну 
зброю (ударної і метальної дії). Основу орга-
нізаційної структури армій Давньої Греції та 
Персії складали фаланги та загони, які посту-
пово удосконалювалися з метою підвищення 
ударних можливостей і маневреності. У ході 
численних війн цієї епохи сформувалася тео-
рія і практика підготовки і ведення воєнних 
дій на суші і на морі – воєнне мистецтво, яке 
постійно розвивалося. А розвиток продуктив-
них сил цих держав дозволяв створювати нові 
й удосконалювати старі засоби збройної боро-
тьби, а зростання чисельності армій і рівня 
професіоналізму воїнів зумовили розвиток 
стратегії і тактики. 
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У статті розглянуто систему охорони вищих посадових  осіб у Візантійській імперії 

впродовж усього періоду її існування. Автор дослідив діяльність спеціально уповноважених по-
садових осіб і військових загонів, які охороняли ві зантійських високопосадовців під час військо-
вих походів. 
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На сучасному етапі в характері й засобах 
ведення воєн і збройних конфліктів дедалі бі-
льше переважають спеціальні методи, спря-
мовані не так на безпосереднє знищення про-
тивника, на полі бою, скільки на підрив його 
військової могутності зсередини. Силові стру-
ктури в системі забезпечення особистої безпе-
ки вищих посадових осіб різні за своєю струк-
турою залежно від рівня розвитку країни і фо-
рми правління в ній, але в провідних країнах 
світу особисті охоронці вищих посадових осіб 
держави є елітою, вони бездоганно володіють 
зброєю та рукопашним боєм, також великим 
досвідом і «чуттям» на небезпеку. Відданість 
була головний критерієм особистого охорон-
ця завжди у всі часи. Треба зазначити, що іно-
ді саме цей критерій давав збій. Історія знає 
безліч прикладів, коли глава держави був уби-
тий власною охороною. На сучасному етапі 
з’явилися нові детермінанти розвитку цієї си-
стеми. Насамперед, це ускладнення міжнаро-
дних відносин, що супроводжується сплеском 

терористичної активності та політичних зама-
хів. З’явилися та ще й релігійні фанатики і 
просто психічно хворі люди переслідують 
тільки їм зрозумілі цілі. Упродовж всього роз-
витку людства силові структури займалися як 
безпосередньої охороною посадових осіб, так 
і розробкою нових методів, запровадженням 
сучасних технологій у своїй діяльності.  

Актуальність теми визначається необхід-
ністю встановлення методів охорони вищих 
посадових осіб у Візантійській імперії під час 
військових походів та наукового обґрунту-
вання стратегії й тактики діяльності охоронців 
вищих посадових осіб під час військових по-
ходів.  

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. На сучасному етапі залишається мало-
дослідженою проблема особливостей охорони 
вищих посадових осіб у Візантійській імперії 
під час військових походів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій , в 
яких розпочато вирішення цієї проблеми. Ця 
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тема не належним чином висвітлена в літера-
турі, але окремих її аспекти в системи держа-
вної безпеки у Візантійській імперії вже тор-
калися Ф. Успенський (війська діяльність, 
військово-політична безпека, окремі військові 
кампанії, взаємини окремих імператорів і вій-
ськової верхівки) [25]. Каждан О. [8–10] оха-
рактеризував візантійську армію IX–X ст., 
особливості соціального статусу пануючого 
стану у Візантії. Над проблемами воєнної іс-
торії Візантійської імперії працював і 
В. Кучма [13–18], який дослідив структуру і 
чисельність військових підрозділів візантійсь-
кої армії, їх функції та завдання. Не менш ва-
жливими є загальні праці з історії Візантійсь-
кої імперії О. Васильєва [3], Ю. Кулаковсько-
го [11], Ф. Успенського [25]. Фрагментарні ві-
домості про охорону імператорів знаходимо в 
роботі С. Дашкова [5]. Участь русько-варязь-
кого корпусу у військових походах проаналі-
зували С. Серен [24] і С. Михеєв [20]. Інші до-
слідники також звернули увагу на систему 
ідеологічної підготовки збройних сил ромеїв, 
зокрема тих, які безпосередньо охороняли ім-
ператора. Все ж мусимо констатувати факт, 
що на сьогодні відсутнє спеціальне комплекс-
не дослідження охорони вищих посадових 
осіб Візантії під час військових походів.  

Джерельною базою дослідження стали 
військові трактати, зокрема «De Re Strategica», 
приписуваного Сіріанні Магістру, автору IX ст. 
Даний трактат охоплює практично всі аспекти 
військової науки. Раніше вважалося, що він 
створений в середині або другій половині 
VI ст. до правління Юстиніана I або Маврикія 
[13, с.50]. У даному трактаті розглянуто значну 
кількість тем – описані стани міського насе-
лення щодо їхньої корисності для військової 
справи, необхідні якості воєначальника, дано 
визначення стратегії, розглянуті заходи щодо 
захисту від ворожого нападу, з підготовки ар-
мії до війни, табірний устрій і вартова служба, 
способи передачі наказів і військових розпоря-
джень, а також тактичні питання, пов’язані з 
організацією бою. При цьому такі важливі пи-
тання, як навчання війська і війна на морі не 
зачіпаються. Вважається, що автор твору був 
військовим теоретиком, або не займав високих 
посад в армії [14, с.71]. Також цікаві трактати 
кінця X століття, зокрема один з цих трактатів 
був виданий видавцем Карлом Бенедиктом Ха-
зе який присвоїв назву «De velitatione bellica» 
(його оригінальна грецька назва Περ Παραδ-
ροµς (Peri Paradromēs). Цей трактат характери-
зується станом перманентної оборонної війни, 

яка розгорталася в 40–50 роках X ст. У півден-
но-східних регіонах Візантійської імперії, в той 
час візантійські фемні контингенти протистоя-
ли мобільним формуванням арабських емірів 
династії Хамданідів. Якщо раніше розглянута 
«Стратегика» веде мову про військові експе-
диції на територію противника силами не ме-
нше 24 тис. осіб, то у автора «De velitatione 
bellica» сутички ведуться малими силами: ар-
мія в 5–6 тис. осіб вважалася достатньою для 
успіху операції. Характер сутичок стрімкий і 
нетривалий, із застосуванням численних і різ-
номанітних хитрощів, засідок, нічних нападів; 
немає й мови про облоги, тривалі маневри, 
стратегії змору або вичікування. Багато гово-
риться про організацію шпигунської та розві-
дувальної служб [13, с.51]. Ця робота була 
приписана Никифору Фоці, але реальний автор 
невідомий. Третій трактат, під назвою «De 
castrametatione» (Περι καταστάσεως απλήκτου 
...), розповідає про стан подій, що відбулися в 
90-х роках того ж століття на північно-захід-
них кордонах, де візантійське військо, яке очо-
лював імператор, здійснювало походи проти 
племен, що населяли південне Подунав’я [28]. 
Дуже гарно висвітлюється царювання візантій-
ського імператора Олексія I Комнина, його до-
чкою Анною Комниною, яка добре обізнана з 
подіями того часу. Анна Комнина повідомляє, 
часом унікальні відомості про війну Візантії з 
норманами, печенігами, сельджуками, про чи-
сленність військ, перемогу чи поразку, що є 
для нас особливо цінним [1]. У трактаті «Про 
церемонії візантійського двору» імператора 
Костянтина Багрянородного описано захисне 
озброєння візантійської армії. В джерелі імпе-
ратор описує озброєння солдатів, які знаходи-
лись на кораблях [2]. 

Формулювання мети статті. Мета статті 
полягає в дослідженні особливостей охорони 
вищих посадових осіб у Візантійській імперії 
під час військових походів.  

Виклад основного матеріалу. Розпад Рим-
ської імперії знаменувався смертю імператора 
Феодосія, який поділив імперію між своїми 
синами: східну частину отримав старший син 
Аркадій, західну – Гонорій. З цього часу веде 
свою історію Візантійська імперія. Вона була 
важливим мостом між античним і сучасним 
світом, але дещо гірше досліджена порівняно 
з більшістю інших культур Середньовіччя, а 
тому мало хто з пересічних громадян знає чим 
насправді була Візантія. Візантійська імперія 
досягла свого розквіту в той час коли Західна 
Європа опустилася до рівня варварів, але тер-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 4(14) / 2014 16 

мін «візантійський» використовується в анг-
лійській мові для пояснення системи дивної і 
зловісної складності [22, c.1]. 

Візантійські традиції охорони глави дер-
жави під час військових походів були закла-
дені ще в римську епоху. Так, у розпоряджен-
ні римських імператорів перебували гвардій-
ські частини (scholae palatinae). Значний від-
соток варварів серед них забезпечував більшу 
особисту відданість імператорові. Пізніше на 
основі схол було створено свого роду вище 
військове училище й орган імператорського 
контролю за діяльністю високопоставлених 
військових і цивільних чинів, що перетворило 
схоли у вищу військову й політичну еліту піз-
ньої Римської імперії. Їх офіцерський корпус, 
як і всієї армії імперії загалом, складався зі 
спадкової варварської й римської знаті. У дру-
гій половині IV ст. вони досягли трону в особі 
Іовіана й Валентиніана й у цілому домінували 
в імперії упродовж наступного століття [3, 
с.106]. 

Можливо, що вже при першому візантій-
ському імператорові Константині зі схол ви-
бирали кандидатів (candidati), що становили 
особисту охорону імператора. Назва candidati 
походить від білого кольору одягу, що носили 
нові охоронці. В IV ст. схоли були найбоєзда-
тнішими підрозділами армії. Після смерті Фе-
одосія I, коли імператори перестали з’явля-
тися в бою особисто, схоли перетворилися в 
церемоніальні війська. У Великодній хроніці 
сказано, що «Гордіан Август заснував когорту 
кандидатів, відібравши зі свого легіону най-
дужчого й квітучого віку, і тих що були міцні 
й мали значного виду тіло, які називалися 
схоларіями; і сам цей загін схол він назвав за 
своїм іменем Старшими…». І далі: «імператор 
Філіп разом зі своїм сином Філіпом заснували 
когорту кандидатів, у яку прийняв добірних 
молодиків зі схоларіїв, давши назву Молод-
ших заснованим ними схолам легіону, за іме-
нем батька Філіпа…» [4, c.184]. 

Подальше внутрішнє реформування сто-
личних тагм викликало важливі зміни в орга-
нізації найманих загонів Візантійської імперії, 
що не могло не позначитися на становищі ру-
сько-варязької спільноти загалом. Передумо-
вою для його створення було, на нашу думку, 
об’єднання середньої та малої етерії. Саме то-
му ті руські воїни, які служили у малій етерії, 
пізніше були зараховані до складу корпусу.  

Командний склад русько-варязького кор-
пусу, починаючи від Василія II, був поступово 
введений до воєнної ієрархії Імперії. Непрості 

особисті взаємини з найманцями змушували 
імператорів шукати додаткових матеріальних 
стимулів для забезпечення відданості керів-
ників найманих дружин. Зокрема в 988 році, 
коли імператор Василій ІІ отримав близько 
6 тис. бійців від Володимира, князя Київсько-
го. З цих «відмінних бійців» було одразу сфо-
рмовано особисту охорону імператора через 
те що, Василій знав схильність до зради серед 
римлян, яким він не міг довіряти. Подібний 
висновок щодо того, що більше довіри можна 
покладати саме на варяг, підтверджується 
Анною Комниною, яка писала, що «вони 
сприймають відданість імператорам і їх без-
пеку як сімейну традицію, щось на кшталт 
священної довіри і спадку, який передавався із 
покоління в покоління. Цю вірність вони не-
змінно зберігають і ніколи не потерплять на-
віть найменшого натяку на зраду» [20, c.16]. 
За вірність імператор віддячував і заохочував. 
Одним із таких заохочень була система титу-
лів (рангів). Однак такі дії імператорського 
двору не могли не викликати спочатку недо-
віру, а згодом і відвертий опір ромейської вій-
ськової аристократії. Утім час, коли найманці 
русько-варязького корпусу служили лише за 
хліб та одяг, безповоротно минув. Кекавмен 
зауважив, що «ні Роман Аргиропул, ні інший 
із блаженних василевсів не підносили франка 
чи варяга у чин патриція, не давали наказу на-
дати кому-небудь із іноземців чин іпата чи 
стратофілака (στρατιωτοφὑλαϰα). В кращому 
випадку інколи хто-небудь з них ставав спа-
фарієм (σπαθἀριον) [18, c.102]. 

Ці тенденції мали місце упродовж XI ст. 
Кекавмен у своїй розповіді про Гаральда Гар-
драду згадував, що «коли Сицилія була підко-
рена, він повернувся зі своїм військом до ва-
силевса й той надав йому чин манглавіта». 
Якщо значна частина воїнів корпусу отриму-
вала чин манглавіта, то суму їх грошової ви-
нагороди за службу можна скоригувати від 27 
до 30 номісм [19, c.76]. 

Поряд із платнею хрещені роси, а згодом 
русько-варязький корпус, користувалися від-
повідними подарунками імператора на честь 
вступу на престол, тріумфів і великих свят. 
Події та особливо результати зміни чи вступу 
імператора на престол одразу ж викликали 
неприховану радість у воїнів русько-варязь-
кого корпусу, що й не дивувало сучасників. 
Конструкції «зрадливих», «нахабних» варва-
рів-найманців, які навіть у час крайньої біди 
дозволяли собі торгуватися з імператором, 
проникають у візантійські тексти одночасно з 
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кризою фемної військової організації.  
Окрім варягів, у військових походах не-

сли імператорську варту й спатарії. Їх згадує 
Великодня хроніка, відповідно до якої вони 
поряд з кубікуларіями несли охорону імпера-
торського намету Юліана під час його персь-
кого походу. Говорить про них і Феофан у 
«Літописі». Мовляв, коли магістр Ілл порадив 
імператорові Зенонові вигнати з міста свою 
свекруху Верину. За це на нього було підгото-
влено замах. І коли той піднімався сходами, то 
якийсь схоларій заніс був уже меч над його 
головою, але спартарій магістра, підскочив-
ши, прийняв удар на своє плече; однак же кін-
чик меча відрубав праве вухо Іллу. Зенон на-
казав стратити вбивцю, запевняючи магістра 
Ілла, що він нічого не знав про замах [1, c.47]. 

У військовому поході охороні імператора 
приділяли велику увагу. Була створена навіть 
окрема посада – Komes tes kortes («коміт на-
мету», коміскорт) – щось на кшталт інтендан-
та при імператорові або стратигу; у військо-
вому поході відповідав за охорону штабу 
(korte) [21]. 

Невідомий автор подає нам такі рекомен-
дації щодо розташування намету імператора 
під час військового походу. Намет царя мав би 
розташовуватися в центрі табору. Навколо 
нього мало залишатися пусте місце, щоб 
«вночі ходила сторожа, а вдень – бажаючі по-
трапити на прийом до царя». Зліва від імпера-
тора розташовувався намет протовестіарія, 
справа – стольника, позаду протовестіарія – 
начальника сторожі і особистої прислуги ім-
ператора. Попереду імператорського намету 
ставив намет архонтарій і кінська челядь. Далі 
кільцем розташовувалася велика етерія, лого-
фети та імператорська челядь [28, c.65–67]. 
Тобто, як бачимо, імператорський намет зна-
ходився у найбезпечнішому місці під час роз-
бивки табору – в центрі. До того ж він був 
оточений щільним кільцем наметів сторожі і 
помічників. Вночі, навіть у разі ворожої атаки, 
у ворога було досить мало шансів непомітно 
завдати удару по імператору. 

Аналізуючи охоронців вищих посадових 
осіб, варто відзначити букеларіїв (вукеларіїв). 
У ранньовізантійську добу це була особиста 
дружина приватної особи, звичайно полково-
дця. Пізніше їх діяльність була офіційно забо-
ронена спеціальним указом Юстиніана I. Але 
на практиці до їх послуг часто зверталися ве-
льможі. Букеларії формували польову армію – 
комітати, які також мали захищати імператора 
в бою. Проте вони були ненадійні, тому що 

були більше віддані своїм командирам-вербу-
вальникам, яким давали клятву вірності, ніж 
імператорові. Таким чином, надійність комі-
татів залежала насамперед від вірності їх ко-
мандирів імператорові. Проте, комітати були 
основою для формуванні майбутньої постій-
ної армії [12, c.122].  

Букеларії були розповсюджені з V ст. 
Найчастіше їх набирали з варварів і існували 
тільки під час військового походу, оскільки їх 
утримання було досить дорогим. По суті, з 
поширенням інституту букеларіїв почався за-
гальний занепад військових сил імперії, який 
відображався передусім у погіршення її фі-
нансового становища. Скорочувалося населен-
ня, руйнувалося грошове господарство імпе-
рії, постійно знижувалися надходження до 
скарбниці, до того ж вони надходили мінливо, 
що призводило до тривалих затримок у ви-
платі жалування; нерідко імператори самі 
прагнули не витрачати гроші й робили навми-
сні затримки жалування [17, c.94–95]. 

До того ж розмір жалування мав підви-
щуватися з вислугою років; солдати, які від-
служили, мали право на винагороду. Права ці 
діяли, але чиновники, що відали виплатою, 
підвищенням окладів, привілеями й винаго-
родою ветеранів, опікувалися тільки про ско-
рочення витрат і власну наживу. Усе це не мо-
гло не позначитися на стані збройних сил кра-
їни: він постійно погіршувався, прикордонні 
війська втрачали свій статус, перетворювали-
ся у звичайних хліборобів, наймані війська 
вже не сподівалися на жалування й перетво-
рювалися в ремісників і селян, і коли Юстині-
ан скасував п’ятирічний донатив (грошовий 
подарунок воїнам), раніше видаваний імпера-
торами при вступі на престол і потім – кож-
них п’ять років, це ніякого протесту серед ар-
мії не викликало. Поступово стиралася різни-
ця між солдатами діючої армії (comitatenses і 
palatini) і прикордонниками (limitanei) [6].  

Процес занепаду армії безупинно йшов в 
імперії аж до фемної реформи. Деякі імпера-
тори намагалися змінити становище: Юстині-
ан навіть видав заборону, але це нічого не 
змінило. До того ж візантійські імператори, 
намагаючись однієї рукою зупинити руйну-
вання армії, упорядкувавши виплати жалу-
вання й відновивши дисципліну, іншою ру-
кою губили її, постійно позбавляючи її пільг. 
Так, Юстиніан після укладення миру з держа-
вою Сасанідів перестав виплачувати воїнам 
платню, а згодом (ще до 550 року) взагалі по-
збавив їх військового звання [27, с.264].  
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Імператори V–VI ст. позбавляли поселені 
війська податкових пільг, перетворюючи їх у 
звичайних підданих, платників податків. Під-
сумком усього цього стало значне скорочення 
армії до кінця VI ст. 

Ядром візантійської армії були комітати – 
фактично воїни особистої приватної армії ім-
ператора. До VII ст. традиційні елітні частини 
– схоли – залишилися винятково церемоніа-
льними підрозділами, а в якості найбільш 
ефективних військ їх змінили екскубітори й 
федерати. Іншою частиною комітатів були оп-
тимати, що становили елітні резервні частини, 
що й звичайно розміщалися біля Константи-
нополя, і букеларії, що набиралися із найниж-
чих верств населення, але споряджалися кра-
ще, ніж більша частина візантійської армії. Із 
часу царювання Маврикія букеларії були зве-
дені в одну велику кінну тагму, що супрово-
джувала візантійську армію у військових по-
ходах. 

У візантійських джерелах XII–XIII ст. на-
йманий корпус варягів часто йменується со-
кироносною гвардією імператорів (Τάγµα των 
Βαραγγίων). До цього часу змінився його етні-
чний склад. Завдяки хрисовулам стало мож-
ливим установити, що прихід у Візантію анг-
лійців (інглінів) почався очевидно після 1066 
року, тобто після завоювання Англії норманд-
ським герцогом Вільгельмом. Незабаром ви-
хідці з Англії стали переважати у варязькому 
корпусі [18, c.33]. Норманский хроніст XI ст. 
Готфрід Малатерра з приводу битви 1082 року 
відмітив: «англяни, яких називають варанга-
ми». Візантійський письменник XV ст. Гео-
ргій Кодін при описі придворної трапези по-
відомляє: «варанги вигукують імператорові 
многая літа на своїй вітчизняній мові, тобто 
по-англійському». З останнього свідчення ви-
пливає, що варяги отримали привілейоване 
положення у візантійському війську. Можли-
во автори зробили узагальнення, назвавши 
мову варягів англійською. Так Саксон Грама-
тик при описі візиту датського короля Еріка у 
Константинополь у 1103 році відзначив зу-
стріч короля зі співвітчизниками, які служили 
особистими охоронцями у візантійського ім-
ператора [6].  

Чужоземці й раніше використовувалися 
як палацова варта, але тільки варяги набули 
статусу постійної особистої гвардії візантійсь-
ких імператорів. Начальник варязької гвардії 
йменувався аколуфом, що означає «супровід-
ний». У творі XIV ст. Псевдокодіна дається 
визначення: «Аколуф є відповідальним за ва-

рангів; супроводжує василевса на чолі їх, то-
му й зветься аколуфом».  

Однак, незважаючи ні на що, Анна Ком-
нина відносить воїнів русько-варязького кор-
пусу до найдисциплінованіших та, що важли-
во, вірних імператору військових частин, на 
противагу загонам франків і германців. Однак 
за «вірність» доводилося щедро наділяти най-
манців цінними подарунками. У переважній 
більшості це був різноманітний одяг, як цере-
моніальний (парадний), так і звичайний. Якщо 
дарування першого було специфікою місця 
несення служби, тобто дислокації частин кор-
пусу в імператорському Великому палаці, до-
зволяло отримувати цінний церемоніальний 
одяг для супроводження імператора до Храму 
та його Святкових виходів, то другий надава-
вся швидше за все всім без винятку воїнам 
корпусу [1, c.34]. 

Анна Комнина високо оцінює варягів, 
розповідаючи про події 1081 року: «Що ж до 
варягів, що носять мечі на плечах, то вони 
розглядають свою вірність імператорам і слу-
жбу по їх охороні як спадкоємний обов’язок, 
як жереб, що переходить від батька до сина; 
тому вони зберігають вірність імператорові й 
не будуть навіть слухати про зрадництво». 
Вона характеризує варягів як відважних вар-
варів, що носять двогострі мечі на правому 
плечі більші щити, що й мають. У 1081 році 
увесь загін варягів під керівництвом Намбіта 
був знищений у бою з італійськими нормана-
ми Роберта Гвіскари [1, c.36–37]. 

У сазі про Хакона Широкоплечого із цик-
лу «Коло Земне» розповідається про битву 
1122 року візантійського імператора Іоанна з 
печенігами у Болгарії. Тоді «цвіт війська», до-
бірний загін варангів у 450 осіб під керівницт-
вом Торіра Хельсинга першим увірвався до 
табору кочівників, оточений візками з бійни-
цями, що дозволило византійцям здобути пе-
ремогу. В 1204 році варязька гвардія востаннє 
заявила про себе, обороняючи Константино-
поль від лицарів-хрестоносців [11, с.45].  

Микита Хоніат, свідок цих подій, так на-
писав про варягів після того, як лицарі ввірва-
лися в місто: «Ласкарь почав невідступно пе-
рестерігати й заохочувати народ, що зібрався 
сюди, до опору ворогам. Так само він збуджу-
вав іти на битву й секироносців з їхніми заліз-
ними мечами на плечах, говорячи, що їм та-
кож потрібне не менше римлян боятися змін. 
Якщо керування Римською імперією перейде 
до чужоземців, то вони не будуть одержувати 
такої багатої плати за службу й не матимуть 
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шанованого звання охоронної царської варти, 
але будуть зараховані у вороже військо нарів-
ні з усіма. Однак, незважаючи на всі його зу-
силля, ніхто з народу не відгукнувся на його 
голос і навіть сокироносці обіцяли сприяння 
тільки за гроші, безчесно вважаючи крайню 
небезпечність становища зручним часом тор-
гуватися» [18, c.97–98].  

У представників візантійської бюрократії 
часто була своя наймана приватна охорона. 
Так, відомий чиновник Велізарій мав свій за-
гін чисельністю до п’яти тисяч людей, які бу-
ли готові виконати будь-який наказ свого ко-
мандира. Імператор не жалкував засобів для 
своїх солдатів, нерідко платив їм платню із 
власної кишені й не обділяв увагою хворих і 
поранених. Реквізуючи в населення необхідне 
війську, він справно за все платив і намагався 
не допускати мародерства [16, c.84]. 

До числа найбільш боєздатних підрозділів 
візантійської армії відносилася імператорська 
етерія. Вона була організована при Левові V 
(813–820 рр.) і складалася з декількох загонів, 
кожний з яких також називався етерією. До 
середини Х ст. існувало три такі загони: вели-
ка етерія (з македонців), середня етерія (іно-
земні найманці) і мала етерія (тюрки й араби-
християни) [26, c.37]. Головним завданням 
етерій була охорона палацу й імператорської 
особи, хоча велика етерія іноді брала участь у 
військових експедиціях. На чолі цього підроз-
ділу стояв великий етеріарх, рядовий воїн ете-
рії називався манглавітом [9, c.99]. 

До складу «столичного війська» входили 
також елітні кавалерійські підрозділи фем оп-
тиматів і букеларіїв і тагма сатрапів (сформо-
вана в VIII ст.) [6]. Ці з’єднання були регуляр-
ними, їх організаційна структура мало відріз-
нялася від тагми схол. У військових походах 
вони брали участь рідко й тільки тоді, коли 
армію очолював імператор. 

Із другої половини IX ст. у Візантії почи-
нають проявлятися тенденції до мілітаризації 
ряду цивільних відомств. У підпорядкуванні в 
логофета стратиотиків, логофета, препозита 
вестиарітів з’являються спочатку тимчасові, а 
згодом постійні збройні загони. Офіцерський і 
рядовий склад для них запозичував зі столич-
них тагм або підрозділів етерії. Ці загони пе-
реважно займалися охороною або конвою-
ванням, зберігаючи при цьому організаційну 
структуру регулярних військ. Особливе місце 
серед цивільних відомств, що мали збройні 
загони, займав секрет логофета дрома. Він мав 
у своєму розпорядженні значну військову си-

лу, представлену як регулярними підрозділа-
ми, так і стратиотами (екскуссати дрома) [5, 
с.59]. Крім відомств, військові формування 
перебували в персональному підпорядкуванні 
в деяких чиновників столичної адміністрації: 
папія, коміскорта [8, с.29]. 

Залучення особового складу регулярних 
загонів у тимчасове або постійне підпорядку-
вання цивільної адміністрації розпорошувало 
сили «столичного війська» і знижувало його 
боєздатність. До початку Х ст. до половини 
офіцерського складу константинопольських 
тагм підкорялася одночасно двом начальни-
кам – військовому й цивільному. Тому гово-
рити про них як про значну силу не доводить-
ся. Дроблення підрозділів, відсутність чіткої 
системи підпорядкування й постійне залучен-
ня військових для розв’язання невластивих їм 
завдань привели до того, що значна частина 
«столичного війська» не могла брати участі в 
бойових діях [10, c.67]. 

Небезпека для життя і здоров’я імперато-
ра під час військових походів надходила та-
кож від військових заколотів і бунтів. Варто 
згадати тут правління спадкоємця Костянти-
на VIII Романа ІІІ Аргіра (1028–1034). У 1028–
1030 роках імператор сам керував армією у 
військових походах. Під час сирійського по-
ходу 1030 р. було вчасно виявлено кілька за-
колотів проти імператора. З метою покращен-
ня власної безпеки, Роман ІІІ поставив на най-
вищі посади в армії своїх родичів та близьких. 
Та в 1031–1033 роках імператор відмовився 
від особистої участі в походах, на місце роди-
чів, які, до речі, приймали активну участь у 
заколотах проти імператора, він поставив від-
даних йому чиновників. Все ж у 1034 році 
Роман ІІІ Аргір загинув від чергового замаху 
[22, c.195–197].  

У 1068–1071 роках імператор Роман IV 
Діоген особисто брав участь у військових по-
ходах візантійського війська проти сельджу-
ків. Особисту безпеку імператор забезпечив 
проведенням вдалої кадрової політики. Чи не 
вперше за всю історію візантійського війська 
на командні посади були призначені віддані 
імператору вірмени, які були зацікавлені у лі-
квідації сельджуцької загрози. Ще одну групу, 
яка підтримувала імператора представляли 
молоді візантійські аристократи, кар’єра яких 
залежала від його рішення. Але фемна органі-
зація війська, зрада опозиційно налаштованих 
частин візантійської армії привели до того, що 
в 1071 році війська Романа IV втекли з поля 
бою, а він сам потрапив у полон [23, c.286–



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 4(14) / 2014 20 

287].  
Отже, слід констатувати, що охороні ім-

ператора та охороні вищих посадових осіб під 
час військових походів у Візантійській імперії 
приділяли належну увагу, зокрема: 

вищі посадові особи могли мати кількати-
сячні загони найманців (букеларіїв), яких ще-
дро обдаровували, щоб зберегти їх вірність. 
Вони охороняли життя свого господаря влас-
не у Візантії й супроводжували його у війсь-
кових походах; 

охорона імператора фінансувалася за дер-

жавний кошт. За його життя відповідали ете-
рії, спатарії, комітати. Під час військового по-
ходу призначався коміскорт, який відповідав 
за охорону імператорської палатки (шатра) у 
військовому поході; 

найвідданішими імператорові залишалися 
варязькі загони, які неодноразово згадуються 
у першоджерелах як відважні й віддані воїни. 
Імператор щедро платив за цю відданість, да-
руючи їм грошове жалування й титули. Це 
викликало обурення в корінних візантійських 
військових.  
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МІЖ ВИШНЕВЦЕМ І СОКАЛЕМ:  
ХРОНОЛОГІЯ ТАТАРСЬКИХ НАБІГІВ У 1514–1518 РОКАХ 

 
У статті розглядаються історичні події, пов’язані і з татарськими набігами на україн-

ські землі Подільського й Руського воєводств у період після Вишневецько-Лопушненської та 
напередодні Сокальської битв 1514–1518 рр. Події ви світлюються в проблемно-хронологічній 
послідовності. На основі літописних, археографічних  та історіографічних джерел уточню-
ються й доповнюються наявні сьогодні відомості про татарські походи на українські землі, 
подаються передумови й перебіг бойових дій із татарами та їхні наслідки. 

Ключові слова: історичні джерела, хронологія, татари, напади, територія, тактика, 
оборона, збитки.  
 

Цей невеликий часовий проміжок, що 
охоплює п’ять років поспіль1514–1518 рр., 
був насичений політичними й військовими 
подіями, пов’язаними із захистом українських 
земель від наступу ординців. Мета нашого до-
слідження – використовуючи літописні, архе-
ографічні та історіографічні джерела у про-
блемно-хронологічній послідовності розгля-
нути татарський наступ на українські землі, 
уточнити й доповнити наявні відомості про 
походи кочівників-ногайців і кримчаків, пока-
зати перебіг бойових дій із татарами та їх нас-
лідки для України.  

Відомо, що історія османських і ординсь-
ких набігів уже вивчалася вітчизняними та за-
рубіжними, особливо польськими дослідни-
ками. Із українських вчених ця тематика част-
ково розглядалася у працях М. Грушевського 
[3], А. Ярушевича [24], Д. Зубрицького [9; 10], 
Ю. Сіцінського [19], Я. Дашкевича [4], Я. Дзи-

ри [5], В. Панашенко [17], Я. Кіся [11; 12], 
П. Кулаковського [13], В. Уляновського [21; 
22], В. Мандзяка [15], Б. Черкаса [23], Я. Пи-
липчука [18] та ін. Серед польських дослідни-
ків, які вивчали проблему збройних походів 
орди в українські землі слід назвати праці 
Ю. Бартошевича [30], К. Гурського [34], 
А. Валявендера [42], Л. Підгородецького [40], 
Є. Охманського [39] та ін. 

Джерельною основою дослідження є 
українські літописи і польські хроніки й опуб-
ліковані документи, в яких зафіксовані події 
означеного часового відтинку, а також давні й 
сучасні наукові історичні видання. 

В українських літописах відомості про 
події 1514–1518 рр. зустрічаємо на сторінках 
Густинського літопису [7], Острозького літо-
писця та ін. Однак повідомлення цих джерел 
більш лаконічні і хронологічно не завжди по-
вні, тоді як польські хроніки розповідають про 
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вторгнення чужинців значно повніше й розло-
гіше, але мають неточності в числових показ-
никах. Ось запис про події 1516 р., зроблений 
автором Острозького літописця: «Року 1516. 
Татаре бузькії окрутнії […]. Того ж року міся-
ця грудня знову под Межибож і Зіньков, і Ле-
тичов, і Каменець вторгнули» [1, c.125].  

Із польських джерел, звістки про появу 
ординців в Україні зафіксовані у хроніках 
Й. Деція (1485–1545) [31, с.64, 120– 122], 
Б. Ваповського (1450–1535) [43, с.140–144, 
146–147, 153], М. Бєльського (1495–1575) [38, 
с.988–993], О. Гваньїні (1534/1538–1614) [2, 
с.367–370], М. Стрийковського (1547–1582) 
[37, с.388–389] та ін.  

Важливі відомості про татарські походи в 
українські землі в зазначений період містяться 
в археографічних збірниках П. Томіцького 
(1464 –1535), секретаря і радника короля Сигі-
змунда І [№258, c.200–201; №261, с.202; 
№262, с.202–203; №267, с.205; №270, с.206–
207], С. Баронча [28, с.225], Д. Колодзейчика 
[36, №14, с.605–611; №15, с.612–618; №16, 
с.618–623; №17, с. 623–632; №18, с.633–641] 
та ін. Якщо в документах П. Томіцького пере-
важають повідомлення про татарські набіги та 
заходи протистояння їм, то у збірнику 
Д. Колодзейчика подано переписку між воло-
дарями Кримського ханства і Польського ко-
ролівства, у якій превалюють відомості про 
загальнополітичні, економічні та військові зо-
бов’язання правителів та основні принципи 
взаємин між державами в 1514–1717 рр.  

Важливим чинником активізації татарсь-
ких набігів в українські землі був геополітич-
ний, а саме прагнення кримської династії Гі-
реїв, як спадкоємців золотоординських ханів, 
розширити свої володіння за рахунок україн-
ських земель, які раніше входили до складу 
Золотої Орди. А головними методами досяг-
нення цієї мети були військові походи задля 
захоплення української території й часті набі-
ги окремих татарських загонів – чапулів, з ме-
тою захоплення ясиру та іншої здобичі. Помі-
тним було також намагання татар встановити 
контроль над торговими й дипломатичними 
шляхами в Україні [16, c.136–137].  

Якщо перші півтора десятка років XVI ст. 
були періодом тотального наступу турків і та-
тар на Польське королівство, під час якого 
найпотужнішого удару зазнали українські зе-
млі, то в 1514–1518 рр. спостерігається певне 
послаблення, до чого призвели зміни, пов’я-
зані із внутріполітичною боротьбою в Криму 
та зростаючим тиском ханату на Московію. 

Османська імперія була втягнута у війну з 
Іраном [23, c.19].  

Нормалізації взаємин з Кримським ханст-
вом сприяли також систематичні виплати 
“упоминок” (данини) Бахчисараю. У 1514 р. 
хан Менглі Гірей (1479–1514) і калга Мехмед 
Гірей отримали дев’яті “упоминки”. Їх випла-
та була необхідною умовою припинення набі-
гів [18, c.114]. Щорічні виплати кримцям мали 
доволі значну суму – 20 тис. злотих [23, c.20].  

У зміні зовнішньої політики Бахчисараю 
були зацікавлені як османи, так і московити. 
Улітку 1515 р. у Черкаси до Остафія Дашко-
вича прибув один татарський відділ з вимо-
гою негайної допомоги проти Москви. Того ж 
домагалися й ханські посланці до Сигізмун-
да І Старого (1506–1548). Проте король не по-
спішав з відповіддю, до того ж затримав ви-
плату “упоминок”, що викликало невдово-
лення хана Мехмед Гірея (1514–1523). Проте 
вирішальну роль у порушенні миру відіграла 
недовіра польського короля до кримського 
хана. Монарх вважав, що кримчаки повинні 
приборкати буджацьких татар, які навесні 
1515 р. знову вчинили напад на Київщину, 
Поділля та галицькі землі. А та обставина, що 
ногайців не розгромлили під час весняного 
походу, для кримських татар стало по-
штовхом до нападу на українські землі у на-
ступні роки [18, c.115].  

Перед постійною і неминучою загрозою зі 
сторони Степу насамперед постало зміцнення 
оборонних рубежів держави, але на це потріб-
ні були чималі кошти. Передусім цього по-
требувало наймане військо (2,5–3 тис.) слу-
жилих, а разом зі слугами 10 тис. вояків, яке 
відзначалося професіоналізмом, дисципліною, 
постійною бойовoю готовністю. Однак через 
невиплату заробітку, найманці часто відмов-
лялися виконувати накази, покидали службу, 
вдавалися до грабунку населення. Найманці 
мало переймалися захистом території, на якій 
розташовувалися, тому їх роль в обороні по-
рубіжних територій була незначною. Більш 
дієвими були хоругви, очолювані місцевими 
урядовцями: хмельницьким старостою Пред-
славом Лянцкоронським, подільським воєво-
дою Мартином Кам’янецьким, польний геть-
маном Яном Творовським (1509–1519) та ін-
шими. Їх загони діяли рішуче, самі шукали 
ворога та його атакували, але основна роль у 
захисті українських земель належала місце-
вим ополченням [23, c.20–21].  

Ще однією важливою проблемою захисту 
краю від стрімких татарських набігів була від-



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 4(14) / 2014 23 

сутність суцільної лінії оборонних укріплень 
із ровів, валів, засік. Міста-фортеці захищали 
лише навколишніх жителів і не могли зупини-
ти рухомої турецько-татарської кінноти [23, 
c.21].  

Удари кримчаків приймали на себе при-
кордонні міста і фортеці. До першої оборонної 
лінії фортець, на яку найчастіше нападали ор-
динці, складали Канів, Черкаси, Звенигород, 
Брацлав, Кам’янець, Галич, Снятин, а до дру-
гої – Київ, Житомир, Теребовля, Львів. Третя 
лінія укріплень включала замки Чорнобиля, 
Остра, Володимира-Волинського, Полонного, 
Рівного та інших приватних володінь [18, 
c.116].  

Більш ефективному протистоянню крим-
чакам сприяла реорганізація прикордонної 
служби. Землевласники зобов’язані були на-
давати одного вершника від 10 служб. Кожна 
земля становила військовий округ, який очо-
лював маршалок. У бою ополчення кожної 
землі стояло окремо. Дієво протистояли тата-
рам хоругви князів Острозьких, Вишневець-
ких, Сангушків та ін. Містяни Волині зо-
бов’язані були нести сторожову службу щодо 
своїх замків і міст. На порубіжних територіях 
прикордонну службу несли кінні загони гуса-
рів і піхотні відділи німецьких, чеських та ін-
ших найманців [18, c.116].  

Здійснені заходи сприяли зміцненню обо-
рони та мобілізації необхідних людських ре-
сурсів для захисту країни, але неспроможні 
були зупинити навального наступу орди, 
який, незважаючи на відносне затишшя, час 
від часу проявлявся упродовж 1514–1518 рр.  

Відомо, що в 1513–1514 рр. вектор грабі-
жницьких походів татарського хана Менглі 
Гірея був спрямований на північні українські 
землі – Чернігівщину, де тривало воєнне про-
тистояння литовців із московитами за Смо-
ленськ [17, c.123]. Однак улітку та восени 
1514 р. татари уже встигли побувати на тере-
нах Руського воєводства. У липні 1514 р. вони 
появилися в львівських передмістях, «орда 
оточила місто, однак громадяни мужньо бо-
ронилися, й вона лише обернула на попіл пе-
редмістя», – писав історик Д. Зубрицький [10, 
c.126; 26, c.660]. Львівський хроніст Б. Зімо-
рович (1597–1677) у своїй праці зафіксував 
появу кримських татар ще й восени того ж 
року: «Львів же у день св. Анни ніби густою 
хмарою був оперезаний. Проте місто якимсь 
чином відвернуло цей погром» [8, c.101].  

Але якщо Львів з його потужними укріп-
леннями зміг вистояти, то беззахисні села й 

містечка краю не могли уникнути руйнувань і 
спустошень. Зокрема у Золочівському ключі 
(декілька компактно розташованих сіл, що 
належали одному власникові – авт.) зафіксо-
вано спалення татарами дев’яти сіл [41, c.48]. 
Загалом масштаби спустошень у Львівські зе-
млі були значними. Так, у люстрації 1515 р. 
зафіксовано знищення ординцями, тільки у 
Львівському повіті 18 сіл із 90 наявних, тобто 
20% сільських поселень, не враховуючи зни-
щення поодиноких господарств у інших селах 
від околиць Підкаменя до Кам’янки Струми-
лової. Крім того, руйнувань зазнали міста 
Яворів і Комарно. Однак завдані збитки поль-
ський історик С. Гербст відносить до 1512 р. 
[36, c.221].  

На нашу думку, оселі спустошені кримча-
ками ще під час нападу 1512 р. не могли за-
лишатися тривалий час невідбудованими, бо 
людям необхідне було житло. Людність під 
час нападу, зазвичай, переховувалася у зазда-
легідь підготовлених лісових криївках, або 
печерах і лише частина мешканців покидала 
обжиті місця назавжди. До того ж, беручи до 
уваги примітивність тодішніх селянських 
осель, ліплених із глини та очерету, на місці 
спалених хат найближчим часом появлялися 
нові, збудовані методом громадської будови. 
Тому матеріали люстрації 1515 р. використані 
С. Гербстом, засвідчують масштаби руйну-
вань спричинені саме нападом 1514 р.  

Окрім згаданих поселень, татари пошири-
ли свої грабіжницькі дії на Жовквівщину, де 
спустошень зазнали села Воля, Глинське, Ма-
зочин, Місьминиця, Сопушин [33, c.482]. На 
Покутті ординці спустошили і зруйнували 
Тисменицю, про що під 1513 р. згадує 
С. Баронч [28, с.225]. 

У 1515 р. татарський наступ знову ведеть-
ся в напрямку Польського королівства. Погі-
ршення взаємин із Кримом було зумовлене 
змінами в політичному керівництві ханства. 
Навесні 1515 р. новий кримський хан Мехмед 
Гірей, відомий своєю підступністю, скерував 
свої загони в українські землі [17, c.123]. Та-
тарський напад стався 13 березня 1515 р. Ор-
динські загони, чисельністю понад 2 тис. вої-
нів, вторглися до Подільського й Руського 
воєводств. На Поділлі вони намагалися захо-
пити Теребовлю, але безуспішно [5, с.95; 43, 
c.141]. Польський хроніст М. Стрийковський з 
цього приводу повідомляв: «У часі відсутнос-
ті короля перекопські татари вторглися на 
Русь, супроти яких панове коронні виправили 
700 жовнірів, з яких до Теребовлі дійшла за-
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ледве половина, татар же було 2000. На світа-
нку 13 березня вони (татари – авт.) несподі-
вано напали. Але Ян Творовський із Бучача, 
на той час гетьман руського (українського – 
авт.) лицарства, негайно підняв свої жовнірів 
до зброї, які мужньо прогнали татар із міста. 
Побачивши, що наших жовнірів не багато, та-
тари оточили місто й вирішили його запали-
ти» [37, c.386].  

Далі бойові дії проти ординців зосереди-
лися неподалік замкового мосту. Ян Творов-
ський, розуміючи, що немає з ким боронити-
ся, а у містечку залоги не було (за іншими да-
ними замковий гарнізон нараховував 400 воя-
ків – авт.), через міст вивів усіх жовнірів за 
межі замку. «За той міст, – наголошує 
М. Стрийковський, – наші цілий день билися з 
татарами. Так татари нічого не заподіявши мі-
стові, повернулися в орду» [19, с.95; 37, c.386].  

Розглядаючи відомості польських хронік 
про татарські набіги, слід мати на увазі, що у 
повідомленнях їх авторів окрім ствердження 
об’єктивного факту ворожого вторгнення є 
багато перебільшень, що стосуються насам-
перед різних числових показників. Так, на-
приклад, Й. Децій, повідомляючи про татaрсь-
кий напад 1515 р., фіксує доволі віддалену від 
об’єктивності кількість нападників: «Татари 
перекопські, – пише хроніст, – разом 25 тис. 
кінних напали на Русь і Поділля» [31, с.64]. 
Тоді, як насправді нападників було лише 
2 тис. [29, с.45]. За кількістю учасників цей та-
тарський набіг, згідно класифікації Л. Підго-
родецького, відповідає категорії середнього 
нападу – чапул [40, c.60].  

Але незважаючи на незначне число учас-
ників походу, територія охоплена набігом, бу-
ла обширною. У березні 1515 р. татари дійш-
ли до Теребовлі [42, с.39], встигли вони також 
побувати в Бучачі, його околицях [11, с.27] та 
інших місцевостях краю.  

Згадують про оборону Теребовлі й украї-
нські літописи. «У рік 7023 (1515), – пише ав-
тор Густинського літопису, – прийшли татари 
на Поділля до Теребовлі, але звідтам їх Тво-
ровський одстрашив і прогнав» [7, с.121]. Ке-
рував обороною Теребовлі Ян Творовський 
(як власник Бучача – Бучацький і звався Буча-
цьким – авт.), який маючи всього 40–70 вої-
нів, зумів дати нападникам гідну відсіч. За 
підтримки замкового гарнізону із 400 вояків 
цілий день стримував наступ ординців на Те-
ребовлю. Лише з наближенням допомоги, 
польської кінноти (700 вояків), об’єднаними 
зусиллями загін нападників було розбито, ре-

штки якого переслідувано аж до Меджибожа. 
Отже, здобути цього міста кримчаки не змог-
ли [5, с.95; 23, с.22; 29, с.45]. 

Ймовірно, в епізоді, пов’язаному з оборо-
ною Теребовлі, з татарського боку, у наступі 
брали участь не всі сили орди, а лише окрема 
частина. Решта нападників, відповідно до об-
раної ними тактики, діяла на інших напрям-
ках. Трагічною була й доля ясиру, захоплено-
го під час цього набігу. Німецько-австрійсь-
кий історик Йоганн-Хрістіан Енгель повідом-
ляє, що татари, за вчинений у 1515 р. опір на 
Поділлі, перебили всіх захоплених жінок і ді-
тей, а 6 тис. фізично здорових чоловіків за-
брали в рабство [32, c.52].  

Отже, татарський напад, вчинений у сере-
дині березня 1515 р. завдав, значних збитків 
населенню Західного Поділля, поселенням 
Львівської та Перемишльської земель, спри-
чинив значні демографічні втрати і матеріаль-
ні збитки, спустошення зазнали міста і села 
краю.  

Наступного, 1616 р., кримський хан Мех-
мед Гірей, обманувши польського короля Си-
гізмунда І, якому обіцяв підтримку, вислав на 
українські землі Чорним шляхом 40-тисячну 
орду [38, с.989]. Й. Децій і М. Стрийковський 
вказують 30 тис. нападників [5, c.95; 31, с.120; 
37, с.388]. Повторне вторгнення орди (30–
40 тис. воїнів), сталося в червні–липні 1516 р. 
[5, c.95; 42, с.39, 391]. Зазначена чисельність 
кримського війська видається перебільшеною, 
адже кримський хан у цьому поході участі не 
брав, а вся військова потуга Кримського ханс-
тва на той час, навіть після приєднання ногай-
ців, становила 40–50 тис. воїнів [6, c.26].  

Отже, якщо володар не вирушав у похід 
разом з військом, то чисельність відправлених 
ним загонів мала бути значно меншою за мак-
симально допустимі мобілізаційні можливості 
держави. Присутність хана була обов’язковою 
лише під час важливих стратегічних воєнних 
кампаній. А цей похід міг очолювати царевич 
із можливо допустимим військом не більше 
12–20 тис. воїнів [6, c.26].  

Український історик М. Грушевський 
вважав, що спонукальним мотивом до літньо-
го нападу у 1516 р. був голод у Кримському 
ханстві: «Сильний голод, що прокинувся в 
Криму під осінь того року, погнав татар до 
нових наїздів» [3, с.26]. Тоді, як сучасний віт-
чизняний дослідник Б. Черкас вважає, що для 
нападу хан скористався сприятливим полі-
тичним моментом, а саме зайнятістю литовсь-
кої армії у війні із Московією [23, c.22]. 
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Хроніст О. Гваньїні, розповідаючи про 
події 1616 р., звертає увагу на підступність 
кримського хана: «Року 1616 цей зрадник, пе-
рекопський хан, котрий брав упоминки від 
короля і московського князя, обіцяв обом дати 
допомогу [36, c.625]. Взявши данину від мос-
ковського князя, він наказав чотирьом своїм 
царикам із 40-тисячами війська вдарити Чор-
ним шляхом на Русь [2, c.367–368].  

У червні 1616 р. татари уже розташували-
ся табором поблизу Буська, спаливши місто і 
околиці, попрямували в Карпати [5, c.95–96; 
38, c.989]. Уточнюючи дислокацію татарсько-
го ханського війська в Руському воєводстві 
улітку 1616 р., Ю. Бартошевич зазначав: «Та-
тари розклали свій кіш аж в Червоній Русі в 
Сеняві, Теребовлі та поміж Буськом і Олесь-
ком» [30, с.78]. Імовірно, це були табори різ-
них татарських загонів. Польський хроніст 
М. Бєльський, повідомляючи про цей похід 
орди, писав: «Цар перекопський Чорним шля-
хом вторгся до Русі, ставши табором біля Бу-
ська, татари за своїм звичаєм, розпустили за-
гони вздовж і вшир. Села і містечка спусто-
шували, забравши людей 50 тис.» [38, с.989]. 
Спираючись на свідчення згаданого автора, 
О. Гваньїні зазначає: «Татари ж, увійшовши в 
цю землю, стали біля Буська, і розпустили за 
своїм звичаєм загони, випалили села, двори й 
містечка, забирали людей, худобу, врожай, 
зганяли їх до свого коша» [29, с.368]. 

Далі ординці рушили від Дністра до угор-
ських гір (Карпат) [30, с.78]. Відстежуючи 
просування орди, М. Бєльський і О. Гваньїні 
повідомляють, що татари «нищили деякі угор-
ські села й містечка, випалили збіжжя, різного 
віку людей обох статей взяли в ясир до 50 тис. 
(чисельність вибраного ясиру перебільшена – 
авт.); старих людей та дітей перебили, дівча-
ток при батьках, дружин при їхніх чоловіках 
ґвалтували і так на 40 миль спустошили хрис-
тиянську землю» [2, с.368; 28, с.989–990]. 
Шляхтянок із заможних родів, що збиралися 
утікати, татари повезли до Криму в їх власних 
каретах [3, с.26]. Окрім околиць Буська татари 
спустошили Жовкву та її околиці [33, с.481].  

Із давніх авторів про татарський похід у 
червні–липні 1516 р. більш докладно повід-
омляв М. Стрийковський: «Цар перекопський 
знову місяця червня, замість обіцяного вторг-
нення до Московії, скориставшись із того, що 
король Сигізмунд затримався в Литві (на сей-
мі), готувався підступно до наступу на Поділ-
ля. Про що надходили звістки до панів корон-
них. Лише з появою татар воєвода подільсь-

кий Мартин Кам’янецький, зібравши лицарс-
тво польське у невеликі загони, об’єднався зі 
Станіславом Лянцкоронським та Яном Тво-
ровським, для захисту вітчизни. Згодом у ли-
пні місяці 30 тис. татар на чолі з чотирма сво-
їми царками на Русь і Поділля вторглися, ста-
вши кошем неподалік Буська, і загони на всі 
боки розпустили, спалюючи, грабуючи, в’я-
жучи. Убиваючи усе, що підверталося. Потім, 
переправившись через Дністер, аж до Татрів 
Угорських гір усі країни сплюндрували» [37, 
с.388].  

Звістка про цей похід знайшла відобра-
ження й у вітчизняних літописах. Зокрема у 
Густинському літописі про цю подію мови-
ться: «Так ото й сотворив оканяний Минди-
кирей: послав чотирьох цариків із 40 тисячами 
татар, і поклалися при Бузську, а загони по 
Волині й Поділлю розпустили, скрізь огнем і 
мечем плюндруючи землю; самих тільки лю-
дей одвів у полон до п’ятдесяти тисяч, що вже 
говорити про товар та все інше. Зібралися на 
них наші, але не важилися проти такої сили 
виступити» [7, с.122]. 

Отже, повідомлення вітчизняних літопи-
сів і польських хронік у висвітленні цієї події 
загалом не суперечать один одному, навіть 
числові показники не мають розбіжностей, що 
свідчить про використання їх авторами одна-
кових джерел.  

Тим часом, будучи обережними в діях 
стосовно татар, місцеві урядовці зустріли на-
падників організованим збройним опором. 
Про хід цього протистояння розповідає 
М. Стрийковський: «Також Мартин Кам’я-
нецький. Виступивши із Меджибожа із неве-
ликим загоном, Ян Творовський із Бучача із 
Любомирським. Один загін татарський біля 
Теребовлі розбили, а другий, у якому було 500 
воїнів усіх до одного витяли» [37, с.389]. А бі-
ля Теребовлі ними був розбитий ординський 
загін чисельністю 800 воїнів. Інший чапул, у 
якому було теж 500 воїнів був знищений по-
дільським воєводою Станіславом Лянцкорон-
ським та старостою Кам’янецьким Яном Тво-
ровським біля Підгайців, що за 40 км від Га-
лича, при цьому було звільнено весь полон 
[12, с.36; 17, с.124; 23, с.22; 38, с.990; 42, 
с.128]. Отже, польські військові хоругви не 
без допомоги місцевих ополченців знищували 
дрібні татарські відділи, проте вирішального 
бою противнику не нав’язували [24, с.143]. 

Описуючи епізоди бойових сутичок із та-
тарами, О. Гваньїні з прикрістю відзначає без-
захисність краю, байдужість і пасивність 
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шляхти. «Він (король – авт.) своїми листами 
закликав воєвод, каштелянів, старост і найз-
начнішу шляхту, щоб вони із жовнірами йшли 
туди, де виникала б така потреба, але ніхто не 
був таки охочим. Жоден не прийшов на допо-
могу, один тільки подільський воєвода Мар-
тин Кам’янецький, з’єднавшись із кам’яне-
цьким старостою Станіславом Лянцкоронсь-
ким та Яном Творовським із жовнірами, напа-
ли на 800 татар під Теребовлею, розбили їх і 
забрали здобич (рис. 1). Вони також натрапи-
ли на 500 татар біля Підгайців, яких теж зни-
щили» [2, с.368]. 

 

 

 

Рис. 1. Артур Гротгер. Відбиття здобичі у татар, 1854 р. 
 

Під час цього нападу татари намагалися 
штурмом захопити Буськ. «А коли татари 
спробували штурмувати Буськ, – пише 
М. Стрийковський, – були відбиті нашими. На 
третій день, спаливши передмістя. Обтяжені 
здобиччю рушили до Вишневця, а звідти до 
орди із великим полоном пішли. Лише один 
їхній загін, що відстав від загалу, у якому було 
200 татар, зодягнених у лати із озброєнням на 
німецький лад, був весь знищений козаками 
князя Вишневецького [37, с.388–389]. Це вій-
ськове нововведення, на думку історика 
П. Кулаковського, мало узгоджувалися з тра-
диційною тактикою татар, в якій швидкість і 
їх традиційна зброя були більш ефективними, 
ніж запозичені з німецьких земель елементи 
рицарської військової культури» [13, с.76].  

Довідавшись про долю цього загону, 
«решта татар, – каже Стрийковський, – негай-
но вирізали всіх дітей і дівчат, які не могли 
втікати» [37, c. 389]. На нашу думку, відсту-
пові ординців ніяка перешкода не загрожува-
ла. Але якщо вірити М. Стрийковському, то 
обставини відступу, мали бути скла-дними, бо 
знищено вельми вартісний товар, адже зазви-
чай, татари власне й полювали за молодими 

дівчатами, які у той час дорого оцінювалися 
не тільки на східних ринках, а й у Європі.  

Тим часом, кримчаки обтяжені здобиччю, 
поверталися додому. «Спаливши передмістя 
Буська, – пише М. Бєльський, – татари відхо-
дили із награбованим. За ними навздогін ки-
нувся коронний гетьман Микола Фірлей 
(1515–1526) із двохтисячним військом, але на-
здогнати і розбити вдалося лише окремий за-
гін із 200 воїнів, який відстав від своїх, а все 
поганство разом відійшло [38, с.900; 42, с.46]. 
Отже, наблизитися й атакувати ординців ге-
тьман, знаючи про чисельну перевагу против-
ника, не наважився, отож і реальної перешко-
ди не було. 

Завершуючи свою розповідь про напад 
орди влітку 1616 р., О. Гваньїні зауважив, що 
відступаючи: «Татари спробували взяти Буськ, 
але нічого не змогли йому вчинити, однак 
спалили передмістя й зі здобиччю пішли геть. 
За ними пішов коронний гетьман Микола Фі-
рлей з подільським воєводою та іншим лицар-
ством (2 тис. воїнів), вони розбили кілька та-
тарських загонів, котрі відірвалися від своїх, 
але все інше поганство цілим відійшло» [2, 
c.368; 43, c.141]. Гетьман М. Фірлей тоді не 
наважився атакувати головні татарські сили, а 
шляхетське ополчення з польських земель, на 
чолі з краківським старостою і воєводою 
Криштофом Шидловським, запізнилося на 
битву з нападниками, і, дійшовши до Сандо-
мира, повернулося назад [23, с.22]. 

Припустимо, що згадувані окремі відділи 
татарського війська могли залишити як при-
криття основних сил від можливого переслі-
дування, адже будучи обтяжені здобиччю, ор-
динці не могли швидко пересуватися. Зреш-
тою татари, очевидно й самі не планували ви-
рішального бою з поляками, тому ухилялися 
від нього, що за умови абсолютної чисельної 
переваги противника (2 тис. поляків і мініма-
льних 12 тис. татарського війська) виглядає 
дещо дивним. Однак тут слід мати на увазі й 
те що, метою нападників була здобич, яку во-
ни ризикували втратити під час генеральної 
битви, реальною була також небезпека заги-
нути в бою. 

Загалом, як справедливо зауважує 
А. Валявендер, «це були дрібні сутички із тата-
рами» [42, c.39]. Отже, до вирішальної битви 
справа не дійшла. Дещо мляві дії польського 
війська у справі переслідування нападників, 
польський історик А. Валявендер бачить у від-
сутності достатньої кількості вершників. «Че-
рез недостачу кінноти, – пише дослідник, – до 
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битви не дійшло. Не зазнавши відчутних втрат, 
татари із багатою здобиччю та ясиром із 50 тис. 
осіб в серпні 1616 р. відійшли до Криму» [42, 
c.40]. Про чисельний ясир (50 тис. осіб) згадує 
сучасник подій Й. Децій [31, с.121].  

Реальні сумарні втрати ординців під Те-
ребовлею і Підгайцями становили 1300 воїнів, 
нехай до них додати ще 500 татар знищених 
М. Кам’янецьким біля Потоху [31, с.122], то 
загальна кількість, 1800 воїнів, не буде ваго-
мою втратою противника, якщо взяти до ува-
ги навіть допустиму мінімальну кількість (12–
20 тис.) ханського війська. Про кількість заги-
блих з боку польського війська джерела мов-
чать, однак вони мали б бути не меншими, 
аніж у противника.  

Доречним тут буде застереження вітчиз-
няного сходознавця Я. Дашкевича про те, що 
«хроністи перебільшували число розбитих або 
переможених ворогів, применшували кількість 
власних звитяжних військ, відповідно препа-
рували число вбитих і поранених» [4, с.43].  

Стосовно захопленого ясиру (50–60 тис.), 
то фантастичність цієї цифри цілком очевид-
на, адже скільки потрібно конвою, щоб така 
кількість людей при першій ліпшій нагоді не 
розбіглася. Навіть половина від зазначеної кі-
лькості виглядає не зовсім правдоподібно. 
Зрештою у тих умовах ніхто й не міг точно 
визначити ці демографічні втрати. Давні хро-
ністи, щоб підкреслити трагічність подій, що 
відбувалися, швидше за все, вдавалися, до 
умовних числових показників, щоб, таким чи-
ном, привернути увагу державних і військо-
вих чиновників до проблем оборони краю.  

Реальність літнього нападу татар у 1616 р. 
була зумовлена підступністю хана Мехмед 
Гірея, який отримавши винагороду від поль-
ського короля Сигізмунда, не надіслав обіця-
ної військової допомоги для боротьби проти 
Московського царства, а відправив своє вій-
сько спустошувати українські землі Польської 
Корони. Уможливлювала це вороже вторг-
нення й лінива польська шляхта, яка ігнорува-
ла застереження короля про можливий напад і 
неохоче виступала в похід і ніколи не поспі-
шала ставати до бою. Для ефективнішого за-
хисту кордонів М. Бєльський пропонував по-
чергове несення сторожової служби кожним 
воєводством [5, с.95–96; 12, с.36; 17, с.123; 38, 
с.992–993].  

У цей же час на Волині князь Костянтин 
Острозький продовжував протистояти тата-
рам, які вторгалися до цього краю. Про битву 
Острозького із сином кримського хана, царе-

вичем Ахматом, влітку 1516 р. ми знаємо ли-
ше з грамоти великого московського князя 
Василія ІІІ датованою 10 червня 1516 р. [21, 
c.26; 22, с.59].  

Значною була й територія, охоплена літнім 
набігом орди, вона охоплювала Поділля і Во-
линь, галицькі землі. Від Дністра на українсь-
ких теренах татарські загони сягнули до Кар-
пат, далі на південь до угорського кордону, а 
на заході до Вісли, спустошивши люблінську 
землю [5, c.96; 27, c.12; 42, с.39; 43, с.140–142].   

Оскільки татарське військо після літнього 
походу не було розпущено по домівках, то слід 
було очікувати повторного нападу, тому щоб 
послабити наступальний порив орди, на почат-
ку осені 1616 р. об’єднане військо зібране у 
Волинському, Подільскому та Руському воє-
водствах разом із козаками на чолі із ротміст-
ром Предславом Лянцкоронським здійснило 
рейд до околиць Білгорода й Очакова [23, с.22]. 
Отже, цього разу українсько-польське військо 
завдало ординцям випереджувального удару. У 
Густинському літописі про цей похід на татар 
читаємо: «Жигмонт-король, послав Прецлава 
Лянцкорунського на Україну збирати люд і так 
само татарам пакостити; той же, зібравши охо-
тників кілька сот, пішов із ними аж під Білого-
род і там забрав силу товару і коней, і овець та-
тарських і турецьких, та й повернувся назад. 
Татари ж бо і турки, зібравшись, гналися за 
ними і настигли їх аж під Очаковом, біля Ови-
дового озера, і билися з ними; та наші поразили 
їх і з великим добитком та в доброму здоров’ї 
повернулися» [7, с.122]. 

Однак унаслідок таких дій небезпека на-
паду з боку степовиків тепер стала ще більш 
реальною. Наступ орди на українські землі 
відновився наприкінці 1616 р. 3 грудня татари 
вирушивши з Чорного лісу, розділилися на 
чотири частини і знову вторглися на Поділля, 
були спустошені околиці Кам’янця, Летичева, 
Зінькова та інших міст, татарські загони, які 
прибули до Меджибожа і Летичева були роз-
биті військами Станіслава Лянцкоронського 
чисельністю 2 тис. кінних жовнірів. Місцева 
шляхта перекрила шляхи відступу. У цій битві 
загинув від татарської стріли онук князя Кос-
тянтина Острозького Роман, який пересліду-
вав ординця. Окремий татарський відділ роз-
бив Павло Фарурей Сулимчук біля села Ро-
дзиніч під Меджибожем, бій тривав до третьої 
години ночі. Знищено 400 кримських татар. 
Інший татарський загін у кількості 1 тис. вої-
нів, що з’явився під Зіньковим, був розбитий 
Якубом Сецигньовським [2, с.369; 5, с. 96; 9, 
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с.23; 23, с.23; 38, с.992;43, с.147]. Стосовно 
родича К. Острозького, слід уточнити, що за-
гинув не онук, а син його сестри Роман Анд-
рійович Сангушко [13, с.75–76]. У цей же час 
основні сили кримчаків кочували поблизу 
Черкас і Канева на Подніпров’ї [23, с.23]. 

Отже, у 1516 р. татари здійснили три (два 
літні і зимовий) спустошливі напади на украї-
нські землі, однак були стримані як оборон-
ними, так і наступальними діями українсько-
польських військових підрозділів.  

У вересні 1517 р. кримські татари знову 
атакували Поділля, і розгромили невеликий 
загін коронного війська. Напад на українські 
землі вчинив брат хана Ахмет Гірей. У жовт-
ні–листопаді 1517 р. татари повторили похід, 
спустошуючи Волинь і Поділля, Белзьку зем-
лю. Однак цього разу прикордонні відділи бу-
ли напоготові й розгромили нападників, захо-
пивши султанського посланця з листом до 
кримського хана [5, с.96; 23, с.23; 38, с.999; 43, 
с.153]. 

У серпні 1518 р. орда перекопських татар, 
заохочена османами чисельністю 15 тис. вої-
нів, на чолі з царевичем Алі Гіреєм вторглася 
у Волощину (Молдавію). Воєвода Богдан ІІІ 
Кривий (1504–1517) з українсько-польським 
прикордонним відділом з 3 тис. вояків наздо-
гнав нападників і відібрав увесь захоплений 
ясир [20, с.111–112]. 

У жовтні 1518 р. у відплату татарське вій-
сько Богатир Гірея вчинило напад на Волинь, 
але зустріло неочікувану відсіч з боку князя 
Костянтина Острозького, загони якого розгро-
мили татар, знищивши 800 ординців [5, с.96; 
16, с.137; 22, с.60; 23, с.23; 38, с.1004]. О. Гва-
ньїні, згадуючи про цей напад у своїй хроніці 
писав: «Цього ж року в місяці жовтні татари, 
які прагнули помститися за свою поразку, тро-
хи відпочили під Чорним лісом і вдерлися на 
Волинь. Костянтин (Острозький – авт.) зни-
щив їх до 800, а черкаський староста Остафій 
(Дашкович – авт.) – 300» [2, с.369]. Підтвер-
дження цього повідомлення знаходимо і в Лі-
тописі Самовидця: «1518 году татари, во отм-

щеніе своихъ отъ русѣи козаковъ поряженій, в 
Волинію били впали, изъ коихъ князь Острож-
скій до 800 и Евстафій, староста черкаскій, до 
300, обое с козаками, убили» [14, с.333]. Усьо-
го за період 1514–1518 рр. відбулося 12 бойо-
вих зіткнень із татарами, які закінчилися пора-
зкою нападників.  

З метою якнайшвидшої відбудови міста й 
села Подільського й Руського воєводств спа-
лені, або спустошені під час татарських набі-
гів, були тимчасово звільнені від сплати пода-
тків [44, c.161]. 

Загалом, згадані військові успіхи були ло-
кальними перемогами, однак вони мали пози-
тивний морально-психологічний вплив на 
військо й населення краю, бо засвідчували 
можливість результативної боротьби зі степо-
виками і кримчаками в майбутньому. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що 
цього разу пильність польських урядовців бу-
ла приспана безвідповідальними обіцянками 
кримського хана. Татари в 1514–1518 рр. вчи-
нили щонайменше 8 нападів; мета цих похо-
дів була виключно грабіжницькою, набіги 
завдали краю значних збитків, які виснажува-
ли людські й матеріальні ресурси країни; по-
силювали серед людей відчуття небезпеки і 
страху, розладнували господарське життя 
краю; набігами були охоплені землі Руського 
воєводства, Волині, Поділля, Київщини; осно-
ву тактичних дій польсько-українських від-
ділів складали наступальні акції, пошук і 
знищення ворога, однак проблемними зали-
шалися мобільність військ, зокрема шляхетсь-
кого ополчення та скоординованість бойових 
операцій; перемоги над окремими ворожими 
загонами, які відстали від основних сил, або 
здійснювали самостійні набіги, вирішального 
значення на загальний перебіг подій не мали 
через те, що ординці не були розбиті й безпе-
решкодно поверталися до Криму, захоплюю-
чи значний полон і чималу здобич, що й було 
метою їх походів; здобуті успіхи водночас 
засвідчували дієвість та ефективність тактики 
організованого опору нападникам. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО 
СКЛАДУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
Автором статті проведено дослідження процесу зародження системи підготовки кад-

рів льотного складу в Російській імператорській арм ії та флоті, створення та функціонування 
авіаційних навчальних закладів. На підставі джерел і літератури анілізується і розкривається 
система становлення і рівня підготовки льотних кадр ів для авіації в Росії напередодні Першої 
світової війни. 

Ключові слова: авіація, льотний склад, Перша світова війна, Російська імператорська 
армія, система підготовки. 
 

Одними з найголовніших критеріїв, що 
визначають рівень бойової підготовки авіа-
ційних частин, є стан авіаційної техніки та рі-
вень підготовки особового складу насамперед 
льотного. Так є сьогодні, так було і в роки 
Першої світової війни, коли військова авіація 
більшості провідних країн розпочинала свій 

бойових шлях.  
Росія вступила у Першу світову війну з 

авіацією, яка кількісно поступалася лише 
авіації Німеччини 213 аеропланів проти 232, 
але упродовж перших кількох місяців війни 
залишилась майже без боєготової авіації [14]. 
Станом на кінець 1914 р. втрати авіаційної 
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техніки на окремих ділянках фронту станови-
ли 90%, а загальні втрати льотного складу до-
сягали 30% [13, с.334]. І не запеклі повітряні 
дуелі, не дії протиповітряної оборони против-
ника стали головними причинами цих втрат. 
Стан авіатехніки та рівень підготовки льотно-
го складу – ось основні фактори, що вплинули 
на результати дій авіації в перші місяці війни 
[15].  

Стан тогочасної авіаційної техніки якнай-
краще, на нашу думку, характеризує вислів 
радянського історика А. Лапчинського, який 
ще у 1930-х роках зазначав, що «... якщо Бє-
лінський свого часу писав, що у нас були 
письменники, але не було літератури, то ми з 
не меншим правом можемо сказати, що в Ро-
сії був Мендєлєєв, але не було хімії, що в Росії 
був Яблочков, але не було електричного осві-
тлення, що в Росії був Жуковський, але не бу-
ло авіації» [8]. По іншому, але практично з та-
ким же висновком, характеризує стан тогоча-
сної російської авіації генерал О. Брусилов: 
«Повітряні сили на початку компанії (світової 
війни – авт.) були в нашій армії поставлені 
нижче будь якої критики. Літаків було мало, 
більшість з них були достатньо слабкі, заста-
рілої конструкції» [1].  

Але все ж таки власна авіація в Росії тоді 
вже була. Вона щойно зароджувалась, як ка-
жуть в авіації – ставала на крило: вже були 
національні пілоти, літаки власної конструк-
ції, які досить успішно літали. Проте у повітря 
Першої світової над Східним фронтом у пер-
ші дні війни піднялися аероплани саме інозе-
много, а не російського виробництва, і далеко 
не всі вони були до цього готові, але це вже 
тема іншого дослідження. Ми ж зосередимось 
на аналізі іншого фактору – системи підготов-
ки льотних військових кадрів, яка склалася в 
Росії напередодні війни. Це питання не нове 
для історичної науки, але формувалось воно 
дослідниками дещо по іншому, ніж робимо це 
ми. Досліджувався, переважно, процес заро-
дження системи підготовки кадрів, створення 
та функціонування авіаційних навчальних за-
кладів. При цьому дуже рідко піднімалось пи-
тання щодо змісту та якості підготовки май-
бутніх льотчиків. Чому, як, хто і де готували 
майбутніх соколів напередодні війни? – ось 
питання нашого дослідження.  

Серед відомих досліджень доцільно від-
мітити праці радянського історика П. Дузь 
«История воздухоплавания и авиации в Рос-
сии», в якій автор детально висвітлив історію 
розвитку авіації в Росії в період перед Пер-

шою світовою війною і приділив велику увагу 
опису системи підготовки кадрів для авіації 
[5–6]. Автор наводить цінні статистичні дані 
щодо кількості підготовлених льотчиків напе-
редодні війни, але головна увага в його працях 
зосереджена, переважно, на технічних питан-
нях, особливостях розвитку авіаційної техніки 
та промисловості, і в них відсутній аналіз ста-
новлення та розвитку системи навчання льот-
ного складу.  

Вперше цілеспрямовано дослідити про-
блему підготовки льотних кадрів в Росії спро-
бував сучасний російський дослідник А. Кар-
ташов [7]. Але і в його дисертації питання суті 
підготовки льотчиків перед Першою світовою 
війною розкриті фрагментарно, рівень льотної 
підготовки як фактор впливу на результати 
бойових дій автором не розглядався.  

Дуже цінною, на наш погляд, є праця 
В. Ткачова, колишнього командуючого росій-
ською авіацією [13]. Як досвідчений льотчик, 
який отримав льотну підготовку саме перед 
війною, автор дуже інформативно висвітлює 
стан та основні проблемні питання системи 
підготовки авіаційних кадрів у тогочасній Ро-
сії. Але наведена автором інформація, як час-
то буває в мемуарних працях, неузагальнена, 
має обривчастий характер і може використо-
вуватись, переважно, лише як приклади. 

Існує багато інших історичних дослі-
джень, в яких автори розглядають проблеми 
становлення та розвитку системи льотного 
навчання, але не зустрічаємо праць, які давали 
б відповідь на питання щодо оцінки стану та 
змісту військової льотної підготовки, що 
склалася перед Першою світовою війною. А 
саме це, на нашу думку, допоможе отримати 
відповідь на питання щодо впливу рівня під-
готовки льотних кадрів на результати бойових 
дій.  

Відтак, із зародженням військової авіації в 
Російській імперії розпочалося формування 
системи підготовки льотних кадрів. 14 берез-
ня 1910 р. «Повітроплавному відділу» (нача-
льник відділу – полковник В. Семковський), 
який знаходився у складі електротехнічної ча-
стини Головного інженерного управління (да-
лі – ГІУ) Військового міністерства та існував 
ще з 1890 р. було наказано зайнятися питан-
нями організації військової авіації. На першо-
му етапі, це включало створення організацій-
но-штатної структури, закупку аеропланів та 
організацію підготовки льотного і технічного 
складу. В цьому ж місяці 7 офіцерів і 6 нижніх 
чинів були відряджені на навчання до Франції 
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в школи Блеріо, Антуанет і Фармана: офіцери 
– для навчання польотам, нижні чини – для 
підготовки мотористами. Щодо точної кілько-
сті цієї групи «першопрохідців» серед дослід-
ників існують невеликі розбіжності. Так, в 
окремих джерелах наводиться кількість 8 офі-
церів і 7 нижніх чинів [2], в інших – 6 офіцерів 
і 6 нижніх чинів [3]. У спогадах В. Ткачова 
згадується 6 прізвищ офіцерів і 6 солдатів, які 
відбули до Франції [13, с.94]. Зважаючи на те, 
що нам вдалося з’ясувати 7 прізвищ офіцерів, 
вважатимемо її базовою. На нашу думку, до-
речно буде їх назвати – це: корпуса інженер-
механік флоту капітан Лев Макарович Маціє-
вич, командир Варшавського кріпосного від-
ділення капітан Сергій Олексійович Ульянін, 
штабс-капітан офіцерської повітроплавальної 
школи Броніслав Вітольдович Матієвич-
Мацієвич, лейтенант Балтійського флоту Гри-
горій Вікторович Піотковський, корпуса ін-
женер-механік флоту поручик Комаров, лейб-
гвардії саперного батальйону підполковник 
Михайло Михайлович Зеленський, корпуса 
інженер-механік флоту капітан Дмитро Ми-
колайович Александров. Нижні чини: кондук-
тор флоту Олександр Євлампійович Жуков, 
кондуктор флоту Андрій Черепнов, рядовий 
офіцерської повітроплавної школи Дехтярьов 
[4, с.79]. Всі вони мали набратися знань і до-
свіду та з поверненням у Росію перейти до 
інших частин. Так розпочинався процес ство-
рення системи підготовки авіаційних кадрів у 
довоєнній Росії. 

Водночас було замовлено 11 аеропланів і 
розпочалося будівництво першої в Росії офі-
церської військової авіаційної школи, що бу-
дувалася в Гатчині під Санкт-Петербургом на 
добровільні внески. До моменту створення 
авіаційної школи, в Росії упродовж майже 25 
років існував Навчальний повітроплавний 
парк, що розташовувався на околиці Петер-
бургу. Головне його призначення полягало в 
розвитку російського повітроплавання, пере-
вірці способів бойового використання аеро-
статів і підготовці кадрів. У жовтні 1910 р. 
Навчальний повітроплавний парк було реор-
ганізовано в Офіцерську повітроплавну школу 
(далі – ОПШ), що складалася з двох відділів – 
повітроплавного – на Волковому полі, та авіа-
ційного – в Гатчині. Передбачалося, що авіа-
ційний відділ щорічно готуватиме по 10 льот-
чиків. Поступово штат відділу збільшувався і 
тільки в червні 1914 р. його було офіційно ре-
організовано в Гатчинську військову авіацій-
ну школу. Таким чином, багато істориків і до-

слідників авіаційної тематики Першої світової 
війни, які у своїх працях висвітлюють питання 
системи підготовки льотчиків в Росії у перед-
воєнний період 1910–1913 рр., і згадують про 
військову авіаційну школу в Гатчині, назива-
ючи її першою в Росії, що, на наш погляд, є 
суттєвою помилкою. Це ми можемо спостері-
гати у спогадах В. Ткачова [13, с.98], дослі-
дженнях П. Дузь та ін. 

Не можемо погодитись і з окремими ре-
зультатами дослідження А. Карташова, який 
стверджує, що «моментом народження систе-
ми підготовки військових авіаторів можливо 
вважати 3 травня 1910 р., коли на Гатчинсь-
кому аеродромі Офіцерської повітроплавної 
школи відбувся перший навчальний політ по-
ручика Є. Руднєва». Політ дійсно відбувся са-
ме в цей день, але дослідник помиляється, на-
зиваючи місце його виконання. Тоді не було 
ще ОПШ (вона з’явилася тільки у жовтні того 
ж року), а на той час діяв Навчальний повіт-
роплавний парк, про який вищезазначено. І 
стверджувати, що відбувся політ поручика 
Є. Руднєва також некоректно, тому що політ 
здійснював інструктор М. Попов з учнем по-
ручиком Є. Руднєвим, і аеропланом керував 
саме М. Попов. 

Ми на декількох прикладах засвідчили іс-
нування окремих розбіжностей серед істори-
ків і підтвердили необхідність, у зв’язку з цим, 
відтворення подій того часу, з дотриманням їх 
послідовності та достовірності. 

А першою військовою авіаційною шко-
лою, у повному розумінні цього слова, все ж 
таки була школа в Севастополі, а авіаційний 
відділ ОПШ у Гатчині став першим російсь-
ким закладом з підготовки військового льот-
ного складу. Восени 1910 р. до Росії прибули 
замовлені у Франції аероплани, але викорис-
товувати їх в умовах несприятливої метеообс-
тановки в Гатчині в осінньо-зимову пору було 
неможливо. Тому терміново розпочалися по-
шуки місця для авіаційної школи на півдні, 
біля Чорного моря. І таке місце знайшлося – в 
Криму біля м. Севастополь (на Куліковому 
полі), де 8 листопада 1910 р. була відкрита 
льотна школа, а з 14 листопада у школі розпо-
чались планові навчання. Першими учнями 
школи стали офіцери різних родів військ і 
флоту, відібрані з великої кількості доброво-
льців. 

Посаду шеф-пілота в Севастопольській 
військово-авіаційній школі зайняв добре ві-
домий на той час пілот одесит Михайло Єфі-
мов, якому 15 лютого 1910 р. французький ае-
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роклуб видав диплом пілота-авіатора («бре-
ве») за номером 31 і відтоді Росія отримала 
першого національного пілота.  

Отже, процес створення системи підгото-
вки військових авіаційних кадрів у Росії роз-
почався в 1910 р. зі створенням двох навчаль-
них закладів: авіаційного відділу Офіцерської 
повітроплавної школи в Гатчині та Севасто-
польської військово-авіаційної школи.  

Доречним буде нагадати, що до цього ча-
су Росія вже мала досвід підготовки льотчиків 
на базі авіаційних клубів і товариств, зокрема 
Всеросійський аероклуб (засновано 16 січня 
1908 р.); Одеський аероклуб (11 березня 1908 
р.); Київське товариство повітроплавання (11 
березня 1909 р.); Севастопольський аероклуб 
(8 червня 1909 р.); Перший Балтійський авто- 
та аероклуб (11 березня 1910 р.). Головне при-
значення цих цивільних громадських органі-
зацій, згідно їх статуту, полягало у створенні 
літальних апаратів, навчанні польотам, розро-
бці теоретичних положень, організації змагань 
та, найголовніше, на наш погляд, пропаганда 
авіації. І головне своє завдання вони виконали 
– авіація стрімко набувала популярності. Але 
військових льотчиків до цього часу ці заклади 
не готували.  

Тепер повернемося до питання щодо пе-
рших учнів військових авіаційних шкіл. Одні-
єю з головних особливостей створюваної сис-
теми навчання було те, що перші авіаційні 
школи функціонували за принципом освітніх 
закладів додаткової професійної освіти. А то-
му, їх першими слухачами ставали представ-
ники інших родів військ – артилеристи, кава-
леристи, моряки, а найчастіше, на першому 
етапі, представники повітроплавання, як спо-
рідненої спеціальності. Так, наприклад, наве-
демо склад групи офіцерів, які першими 
отримали льотну освіту у Франції: 4 офіцери 
флоту, 2 представника повітроплавання, 1 – 
сухопутних військ. 

Інструкторами перших льотних військо-
вих навчальних закладів цілком логічно стали 
льотчики, які пройшли підготовку в авіацій-
них школах Франції. Так, у Севастопольській 
авіашколі, авіаційний парк якої на початково-
му етапі складався з двох аеропланів «Фар-
ман-IV», трьох «Блеріо-ХІ» і двох «Антуа-
нет», навчали літати: на апаратах «Блеріо» – 
штабс-капітан Б. Матієвич-Мацієвич (розбив-
ся 18 квітня 1911 р.) і лейтенант Г. Піотковсь-
кий, на «Антуанет» – підполковик М. Зелен-
ський і поручик Комаров, на «Фарманах» – 
поручик Є. Руднєв. Капітан С. Ульянін був 

призначений начальником авіаційного відділу 
в повітроплавальну школу. Капітан Л. Маціє-
вич 24 вересня 1910 р. загинув під час вико-
нання польоту в Петербурзі.  

У Гатчині до заснування авіаційного від-
ділу вже функціонувала авіаційна школа 
«Першого російського товариства повітро-
плавання» С.С. Щетінін і Ко., де навчалися 
цивільні пілоти. Для організації навчання вій-
ськових льотчиків «Повітроплавний відділ» 
закупив три аероплани «Фарман-IV», а від 
ОПШ для навчання польотам були призначені 
три офіцери – поручики Г. Горшков, Є. Руд-
нєв та І. Когутов. Інструкторами були запро-
шені М. Попов і швейцарець Едмонд. 
Г. Горшков і Є.Руднєв успішно завершили на-
вчання у вересні 1910 р., а І. Когутов виявився 
непридатним до польотів. Що правда, обидва 
льотчики-інструктори, М. Попов і Едмонд, у 
1910 р. потрапили у складні аварії, через що 
підготовку двох майбутніх пілотів закінчував 
В. Лєбєдєв, майбутній господар авіаційного 
заводу, який у червні ц.р. повернувся з на-
вчання у Франції. 

Інструктори застосовували методику на-
вчання на зразок французької – іншої не зна-
ли, а власної ще не напрацювали. Перший до-
свід польотів на літаках «Антуанет» у Севас-
топольській школі засвідчив, що зазначені ае-
роплани не придатні для використання в інте-
ресах військового відомства. Через малу по-
тужність двигуна аероплан з надзусиллям міг 
підняти екіпаж з 2 осіб, це не задовольняло 
військове відомство через те, що немогли ви-
конувати політ з інструктором. Безпечність 
цих апаратів також була низькою – за досві-
дом експлуатації «Антуанет» у Франції з’ясу-
валась низька надійність кріплення крил, че-
рез що часто під час польотів крила ламались, 
що було причиною загибелі льотчика. Дуже 
часто траплялись аварії літака при посадці. 
Глісада планування при посадці цих аеропла-
нів була дуже низькою, а тому необхідно було 
дуже точно визначати початок вирівнювання 
літака та завершувати його перед приземлен-
ням. Вирівнювання літака на великій висоті 
призводило до зменшення швидкості і, як ре-
зультат, як мінімум до поломки шасі. 

Як наслідок, два літака «Антуанет», що 
були в школі, разом з інструкторами, Зеленсь-
ким і Комаровим, були передані до морського 
відомства, яке вже мало один такий літак. Та-
ким чином, навчання в Севастопольській 
школі, як і в ОПШ у Гатчині, відбувалося на 
аеропланах «Фарман-IV» і «Блеріо-ХІ».  
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З листопада 1910 р. до березня 1911 р на-
вчання проводилось згідно з програмою, яка 
була складена радою школи. В її в основу бу-
ли покладені французькі «напрацювання» ін-
структорів. Кожен з інструкторів часто по 
своєму розуміли, як мала проходити підготов-
ка льотчиків, а тому єдиної «чіткої» методики 
не було, саме тому продуктивність підготовки 
була низькою. Практичні занятті проводились 
по схемі: польоти з інструктором – рулювання 
по аеродрому – самостійні польоти. Під час 
льотних занять відпрацьовувався зліт, спуск, 
короткий політ за сприятливих метеоумов. 
Маневрування у повітрі не відпрацьовувалось, 
тобто майбутні льотчики не набували навичок 
у виконанні віражів, не навчались техніці під-
йому на висоту та плануванню, вправи на по-
садку на точність також не використовувались 
[13, с.85]. Льотна практика тривала всього 3–4 
години, з яких 1,5 години призначалося на ек-
заменаційний політ, що проходив на висоті 
1000 м, а при навчальних польотах висота об-
межувалась 200–300 м.  

Ось як згадує навчання в Севастополі, на 
той час механік авіаційої школи, а в майбут-
ньому генерал-майор авіації І. Спатарель: «У 
день відкриття Севастопольської школи на 
єдиному навчальному аеродромі Росії знахо-
дилось три аероплани ... Ніяких пілотажних 
приладів, у тому числі компаса, висотоміра, 
показника швидкості, ще не було. Льотну по-
году визначали по носовому платку: тримали 
платок у руці; якщо він розвивався, це означа-
ло, що сила вітру була понад шість метрів на 
секунду, а тому літати заборонено. Крени під 
час розворотів не мали перевищувати 8 °. На-
вчальний політ по колу тривав одну-півтори 
хвилини і проходив на висоті 15–20 метрів, 
для того, щоб у випадку відмови мотору за-
лишалась можливість спланувати. Ніяких ін-
струкцій по техніці пілотування та настанов з 
експлуатації літака, як і опису конструкцій ае-
роплану – тоді ще не було» [4, с.334]. 

Авіаційна техніка розвивалася і в навча-
льні заклади почав надходити аероплан «Нью-
пор-IV», легендарний французький літак, на 
якому П. Нестєров незабаром виконає «мерт-
ву петлю» і який на початку Першої світової 
війни стане основним літаком російської ар-
мії. Поступово в школах опановували техніку 
пілотування, що спонукало створення нової 
програми підготовки льотчиків, яка б відпові-
дала сучасним на той час умовам. З цією ме-
тою в лютому 1911 р. у Севастопольську 
школу прибула комісія на чолі з Великим кня-

зем Олександром Михайловичем, яка, після 
ознайомлення з організацією та ходом льотної 
підготовки, у березні 1911 р. відпрацювала 
нове Положення про Відділ повітряного фло-
ту та нові Правила підготовки військового 
льотного складу. 

Згідно з новими керівними документами 
всі офіцери-авіатори у мирний час становили 
кадр військових льотчиків. При цьому кожний 
з льотчиків знаходився при своїй військовій 
частині. З початком бойових дій усі льотчики 
прибували у розпорядження «Повітроплавно-
го відділу» Військового міністерства. Для під-
готовки військових льотчиків офіційно були 
визначені Севастопольська школа (загальний 
підготовчий курс) та авіаційний відділ у Гат-
чині (спеціальний курс).  

Вимоги до підготовки льотчиків, відпові-
дно до нових правил, підвищились і деталізу-
вались. Так, тривалість одного польоту з 15 хв. 
на висоті 500 м було збільшено до 1 год. 
15 хв. на літаках «Блеріо» та до 2 год. на літа-
ках «Фарман» на висоті 600 м. Безперервний 
політ також було збільшено до години, при 
відстані 400 верст. Льотчик повинен був уміти 
літати на висоті 1500 м над найвищою точкою 
даної місцевості, а також в умовах туману, 
дощу, вночі та при вітру понад 8 м/сек.  

Польоти занятті в школі стали проводить-
ся строго у відведений для цього час – щоден-
но рано вранці з 3-ї до 7–8 год. і ввечері з 17-ї 
до 21-ї год.  

У жовтні 1911 р. Відділом повітряного 
флоту при «Особливому комітеті по збору 
пожертвувань на посилення військово-морсь-
кого флоту» були організовані офіцерські тео-
ретичні курси при Петербурзькому політехні-
чному інституті. За згодою керівництва інсти-
туту, з метою прискорення початку навчань, 
пока не були обладнані спеціальні аудиторії 
та лабораторії, вирішено використовувати для 
проведення занять приміщення курсів повіт-
роплавання, що було цілком логічно і сприяло 
підвищенню ефективності навчань. На курсах 
читалися лекції з історії повітроплавання та 
авіації, метеорології, аеромеханіки, авіацій-
ним двигунам. У лабораторіях і майстернях 
проводились практичні заняття. У період 
1911–1914 рр. ці курси прослухали 270 льот-
чиків і спостерігачів.  

З 1911 р. до процесу підготовки військо-
вих льотчиків поступово стали долучатись 
цивільні аероклуби. Так, 1 серпня 1911 р. роз-
почала роботу льотна школа Одеського аеро-
клубу – Першого російського аероклубу, який 
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офіційно функціонував ще з 1908 р. У газеті 
«Одеські новини» з цього приводу опубліко-
вано таке оголошення: «В Одесі відкривається 
пілотська школа, до якої офіцери одеського 
гарнізону приймаються безкоштовно». З 
1 серпня 1911 р. по 15 липня 1912 р. одеський 
аероклуб підготував 7 військових льотчиків. 
Для стимулювання аероклубів з підготовки 
льотчиків для армії Військове відомство ви-
плачувало аероклубу 500 руб. за навчання ко-
жного офіцера.  

Відтак, у Росії в 1911 р. сформувалась 
двоетапна система підготовки льотчиків для 
армії та флоту, відповідно до якої на першому 
етапі всі майбутні пілоти проходили спеціаль-
ний теоретичний курс, а на другому – практи-
чне навчання польотам. Після завершення те-
оретичного та практичного курсів навчання 
для отримання звання військового льотчика 
необхідно було здати іспит. 

За основу перших варіантів програм ви-
пробувань на звання військового льотчика 
взято вимоги на отримання звання цивільного 
пілота-авіатора. Так, у 1911 р. згідно нових 
вимог Міжнародної авіаційної федерації (до 
якої входив і Всеросійський аероклуб) іспит 
на отримання звання пілота-авіатора входило: 

1. Виконати 10 польотів по «вісімках» (по 
п’яти за один раз) навколо 2-х пілонів, що 
знаходились на відстані 500 метрів один від 
одного. 

2. При кожному випробуванні спуск по-
винен проходити: 

з виключеним у повітрі двигуном не піз-
ніше дотику аероплана до землі; 
дотик аероплану до землі – на відстані не 
більше 50 метрів від визначеного місця. 
Кожен спуск повинен бути виконаний без 

пошкодження аероплану. 
У першій половині 1912 р. у Росії була 

відпрацьована нова програма випробувань на 
звання військового льотчика, відповідно до 
якої претендент мав виконати такі завдання: 

1. Політ тривалістю не менше 1,5 години 
по заданому маршруту. Під час польоту необ-
хідно було пролетіти на висоті від 1000 до 
1200 м упродовж не менш 30 хвилин; 

2. Планувальний спуск з висоти 100 м при 
швидкості вітру не більше 3 м/сек. Кінцева 
зупинка повинна бути виконана на відстані не 
більше 100 м від визначеного місця; 

3. Політ тривалістю 5 хвилин на будь-
якому аероплані з числа прийнятих в авіацій-
них загонах; 

4. Продемонструвати знання двигуна: 

збирання, розбирання та регулювання, пошук 
і усунення несправностей; 

5. Підтвердити знання аеропланів, їх ре-
гулювання та ремонту; 

6. Вирішити тактичне завдання по реког-
носцировці військ і місцевості.  

Іспити польотів проводились при швид-
кості вітру не більше 10 м/сек.  

У подальшому зміст іспитів було спроще-
но. Пункт 2 програми іспитів складався зі 
спуску з висоти 500 м, а кінцева зупинка по-
винна бути виконана не більше ніж за 150 м 
від визначеного місця. Додатково в програму 
іспиту було введено завдання підйому на ви-
соту 500 м і планувальний спуск з умовами 
п.2, але з вимкнутим мотором над місцем спу-
ску, і виконанням спуску з поворотом.  

Порівнюючи рівень іспитів російських 
військових пілотів з вимогами до майбутніх 
льотчиків в арміях інших країн засвідчило, що 
випробування в Росії були одними з найскла-
дніших. Так, в Австрії, для того щоб отримати 
звання військового льотчика необхідно було 
виконати 60 польотів з пасажирами, політ при 
швидкості вітру 12 м/сек., переліт на 100 км з 
досягненням висоти в 1000 м і планувальний 
спуск, зліт і посадку на пашні. В Німеччині 
льотна частина іспиту для військових льотчи-
ків включала круговий переліт на 250 км з па-
сажиром тривалістю не більше 3 діб при сере-
дній висоті 600 м, планувального спуску з по-
воротом з висоти 250 м.  

У Франції для успішного складання іспи-
ту необхідно було виконати: 

1. Політ тривалістю 1 год. на висоті 
1000 м. 

2. Планувальний спуск з 500 м з посад-
кою на відстані не більше 200 м від цілі. 

3. Переліт по колу на 200 км з посадкою 
на аеродромі вильоту на протягом 48 год. з 
обов’язковими зупинками в двох раніше ви-
значених пунктах (найменша сторона трикут-
ника маршруту не повинна бути меншою ніж 
20 км). 

4. Безперервний політ по визначеному 
прямолінійному маршруту на 150 км. 

5. Переліт на 150 км у визначеному пря-
молінійному напрямку за час від сходу до за-
ходу сонця з правом на одну проміжну зупин-
ку. 

Як бачимо російська програма нагадує 
французьку, що зрозуміло і логічно для того 
часу, коли Франція тримала першість у біль-
шості авіаційних питань. Проте, є дуже суттє-
ва відмінність, яка, на нашу думку, негативно 
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відобразилась на підготовці військових льот-
чиків Росії. Це відсутність тривалих маршру-
тних перельотів, які давали змогу льотчикам 
набути дуже важливих навичок у виконанні 
польотів по карті.  

Офіцерів, які успішно склали іспит і отри-
мали звання військового льотчика відряджали 
в свої військові частини, звідки вони прибули. 
Час від часу, за задумом керівництва «Відділу 
повітряного флоту», ці офіцери повинні були 
поповнювати свої знання на відповідних кур-
сах.  

Підтвердженням високого рівня підготов-
ки льотного складу в Севастопольській школі 
стала участь у квітні 1911 р. екіпажів авіашко-
ли у маневрах Чорноморського флоту. Вранці 
16 квітня 1911 р. ескадра броненосців і міно-
носців вийшла в похід до кавказьких берегів. 
Одночасно з аеродрому авіашколи злетіли чо-
тири аероплани, що приєдналися до ескадри. 
Три аероплани виконували функції охорони 
ескадри, а четвертий імітував виконання фун-
кцій зв’язку. 

Не відставала в успіхах і Гатчина. Так, 
2 серпня 1911 р. на Гатчинському аеродромі 
було проведено дослідження щодо викорис-
тання аероплану спільно з піхотою та кавале-
рією. В цьому польоті брав участь екіпаж льо-
тчика поручика В. Фірсова та спостерігача 
Балабушка. А 9 листопада 1911 р. в Гатчині 
вперше в Росії були проведені дослідження 
телеграфування з літака по безпроводовому 
зв’язку. Для цього на аероплані «Фарман» бу-
ло встановлено станцію телеграфного зв’язку 
підполковника Сокольцева, з якою виконано 
три дослідних польоти загальною тривалістю 
до однієї години. Бортовим телеграфістом лі-
тав безпосередньо сам винахідник. Сигнали та 
слова, що передавалися з аероплана, були чіт-
ко прийняті на приймальній станції, яка зна-
ходилась на аеродромі – у такий спосіб було 
підтверджено можливість радіотелеграфного 
зв’язку з аеропланом у польоті.  

Восени 1911 р. загони російської авіації, 
сформовані, переважно, на базі літаків та екі-
пажів навчальних закладів, уперше в російсь-
кій армії успішно взяли участь у маневрах Ва-
ршавського, Київського та Санкт-Петербурзь-
кого військових округів. Все це сприяло роз-
витку військової авіації Росії. 

Склад Севастопольської авіашколи та 
авіаційного відділу в Гатчині поступово збі-
льшувався. Протягом 1910–1911 рр. «Відділ 
повітряного флоту» закупив за кордоном 50 
аеропланів, які передали цим навчальним за-

кладам. Станом на 1 жовтня 1911 р. у Севас-
топольській школі нараховувалося 40 літаків 
різних типів: аеропланів «Ньюпор IV» з дви-
гуном «Гном» потужністю 50 к.с.; навчальних 
аеропланів «Ньюпор» з двигуном «Анзани» 
25 к.с., аеропланів «Фарман IV» з двигуном 
«Гном» 50 к.с. та апаратів «Блеріо». 

В листопаді 1911 р. у Севастопольській 
авіашколі в присутності Імператора Миколи ІІ 
відбувся перший випуск 30 офіцерів-
льотчиків. У Гатчині за цей період навчено 
польотам 10 офіцерів. Відтак, у 1911 р., вна-
слідок отримання в розпорядження перших 30 
дипломованих військових льотчиків, військо-
ве відомство Росії отримало можливість роз-
почати формування перших авіаційних заго-
нів.  

З листопада 1911 р. починається процес 
формування авіаційних загонів. У числі пер-
ших формується авіаційний загін 2-ї повітро-
плавної роти м. Варшава та авіазагін при Си-
бірському повітроплавному батальйоні, 
с. Спаське. До червня 1912 р. було сформова-
но ще шість авіаційних загонів: авіазагін 4-ї 
повітроплавної роти, м. Ковно; авіазагін 6-ї 
повітроплавної роти, м. Осовець; авіазагін 7-ї 
повітроплавної роти, м. Київ, авіазагін 11-ї 
повітроплавної роти, м. Новогеоргіївськ; авіа-
загін 1-ї Кавказької повітроплавної роти, 
м. Карс, ХІХ авіаційний загін 2-ї повітроплав-
ної роти м. Варшава [10, арк.248]. 

Підготовка льотчиків у Гатчині та Севас-
тополі була інтенсивною, але цих зусиль було 
не достатньо для забезпечення потреб авіа-
ційних загонів. Тому, одним із рішень «Повіт-
роплавного відділу» було формування у Вар-
шаві, де базувались два авіаційні загони, на-
вчального відділення авіаційного відділу в Га-
тчині, іншими словами – філіалу. У Варшаві 
військові льотчики навчались польотам на ае-
ропланах «Фарман-IV» та «Ньюпор-IV». З 
1 листопада 1912 р. по 1 квітня 1913 р. було 
виконано 1542 польоти загальною тривалістю 
329 год. 39 хв. 

Аеродром на Куликовому полі в Севасто-
польській авіашколі, через малі розміри та на-
явні навколишні перешкоди, а також через 
значне збільшення кількості літаків, перестав 
задовольняти потреби школи. Було вибрано 
нове місце для школи – велике відкрите рівне 
поле за долиною ріки Кача, куди влітку 1912 р. 
переїхала авіашкола. Звідси пішла нова, на 
першому етапі неофіційна, назва школи «Ка-
чинська» (тільки з 1938 р. школа отримала 
офіційну назву «Качинська»).  
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Наприкінці 1913 р. була розроблена «Ве-
лика програма розвитку російської авіації», 
яка передбачала до 1 листопада 1917 р. прове-
сти формування 63 авіаційних загонів, що від-
кривало перед військовою авіацією Росії ве-
ликі перспективи [9, арк.62]. Потреби армії в 
льотчиках зростали. Водночас, авіація набу-
вала популярності і кількість бажаючих стати 
військовими льотчиками також зростала. Як і 
на початковому етапі формування системи 
військової авіаційної освіти, кандидатів для 
навчання відбирали з числа офіцерів. Обов’яз-
ковим для кандидатів було проходження ме-
дичної комісії. Вимоги до стану здоров’я були 
затверджені в 1913 р. У січні 1913 р. для піло-
тів були встановлені вікові обмеження, відпо-
відно до яких вікова межа для військового 
льотчика визначалася в 35 років, для началь-
ника авіаційного загону – 50 років, для коман-
дирів і штабних офіцерів авіаційних рот – в 55 
років [11, арк.7].  

У 1913 р. льотна підготовка в навчальних 
закладах набула нового змісту. Відтепер льот-
на фаза навчання складалася з чотирьох ета-
пів. На першому етапі майбутній пілот вико-
нував польоти з інструктором як пасажир. Під 
час цих польотів засвоювалась техніка пілоту-
вання, курсант знайомився з особливостями 
експлуатації аероплана. У зазначений період 
навчання, як мінімум, необхідно було викона-
ти не менш 12 польотів.  

На другому етапі курсант виконував са-
мостійні польоти по колу. Кількість польотів 
визначалася здібностями курсанта до оволо-
діння навичками льотної справи. Інструктори 
самостійно визначали, як навчати курсанта, 
тому що методики льотного навчання постій-
но змінювались і доопрацьовувались, а кожен 
курсант потребував щонайменше індивідуа-
льного підходу. Саме тому інструктори нама-
галися передусім сформувати у майбутніх пі-
лотів «відчуття польоту». 

На третьому етапі курсанти виконували 
польоти з пасажирами, набирались досвіду в 
польотах з набором висоти. Особливо важли-
вим був елемент планерування з вимкненим 
двигуном, тому що тогочасні авіаційні двигу-
ни не відрізнялись надійністю, через що поса-
дки з непрацюючим двигуном були частим 
явищем.  

На четвертому етапі майбутні льотчики 
отримували навички у виконанні позааерод-
ромних польотів і ведення повітряної розвід-
ки. До першого позааеродромного самостій-
ного польоту курсант повинен був самостійно 

налітати в районі аеродрому не менше 
5 годин.  

У передвоєнний період була організована 
підготовка спеціальних льотних кадрів – льо-
тчиків-спостерігачів. Цьому спряла необхід-
ність більш якісного ведення повітряної роз-
відки, яку раніше вели безпосередньо самі 
льотчики. Часто розвідку здійснювали непід-
готовлені для цього інші члени екіпажу, що не 
забезпечувало якості та достовірності розвіду-
вальних даних. З країн-учасників Першої сві-
тової війни тільки Франція та Росія мали на 
початок війни кваліфікованих льотчиків-
спостерігачів. 

Льотчики-спостерігачі готувалися безпо-
середньо в авіаційних загонах. Спочатку на 
навчання прибували тільки офіцери Генера-
льного штабу, які були добре підготовлені в 
тактичному відношенні. Але, через зростання 
потреб армії в льотчиках-спостерігачах, пере-
лік категорій офіцерів для навчання цій спеці-
альності був розширений.  

У травні 1914 р. Військова рада за подан-
ням Головного управління Генштабу дозво-
лила готувати як спостерігачів офіцерів з усіх 
родів. Термін підготовки льотчика-спостері-
гача в авіаційному загоні тривав три місяці. 
Проте, до початку Першої світової війни, не-
зважаючи на створені для цього умови, льот-
чики-спостерігачі так і не були введені в шта-
ти авіаційних загонів. 

Всього у 1911 р. було підготовлено 40 
льотчиків, у 1912 р. – 101, а в 1913 р. – 117. До 
кінця 1913 р. військове відомство Росії мало у 
власному розпорядженню 211 льотчиків. У 
1914 р. напередодні війни російська армія 
отримала 97 пілотів, з яких 63 було підготов-
лено в Севастополі, 34 – в Гатчині. Таким чи-
ном, напередодні війни Росія мала біля 300 
підготовлених льотчиків, у їх складі було чи-
мало висококласних пілотів. Заслуга в цьому 
насамперед перших інструкторів, М. Єфімова, 
Є. Руднєва та інших, які виявилися дійсно фа-
натами своєї справи, висококласними пілота-
ми та наставниками. Значну роль відіграли та-
лановиті, на той час учні, а в майбутньому 
всесвітньо відомі повітряні аси – П. Нестєров, 
Є. Крутень, В. Ткачев та інші. Власною напо-
легливістю, завзяттям, любов’ю до авіації, 
здатністю передбачати та прогнозувати, ці ро-
сійські підкорювачі неба відкривали крок за 
кроком нові сторінки в авіації. Позначалося це 
і на рівні системи навчання. Так, наприклад, 
за вимогою М. Єфімова, який одним із пер-
ших оцінив важливість уміння виконувати 
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польоти з креном, інструктори Севастополь-
ської авіашколи виконували глибокі крени до 
45°, при максимально офіційно допустимому 
– 8°. В Гатчині такі глибокі крени категорично 
заборонялися, проти чого виступав П. Нєстє-
ров, який там навчався. У наступному світ 
зміг переконатися, як ці авіатори були праві в 
оцінці ролі крена під час повітряних маневрів. 

Ще перед війною льотчики передбачили 
значення фігур вищого пілотажу в повітряно-
му бою і результати найперших напрацювань 
у цьому напрямку доводились учнями авіа-
ційних шкіл. Так, Є. Руднєв, під час лекцій з 
теорії пілотування, які він читав напередодні 
війни в Офіцерській повітроплавній школі, 
оцінюючи доцільність виконання польотів у 
перевернутому положенні, великих кренів, 
ковзання вбік і на хвіст, зазначав, що «… ба-
гато хто говорить, що від цих головоломних 
трюків немає користі серйозній авіації. По-
моєму, вони глибоко помиляються». Завдяки 
цим маневрам, на думку Є. Руднєва, «при на-
явності належної холоднокровності та вміння, 
можливо вийти з практично неможливих по-
ложень» [12, с.31]. І через 100 років після цих 
слів ми можемо аргументовано підтвердити, 
що Є. Руднєв був правий. 

Таким чином, у передвоєнні роки, а саме в 
період 1910–1914 рр., у Росії відбулося заро-
дження та формування системи підготовки 
авіаційних кадрів для Армії та Флоту. Була 
сформована двоетапна система підготовки 
льотчиків, згідно з якою на першому етапі всі 
майбутні пілоти проходили спеціальний тео-
ретичний курс при Петербурзькому політех-
нічному інституті, а на другому – практичне 
навчання польотам у Севастопольській і Гат-
чинській авіаційних школах. Фундаментом 
для підготовки авіаційних спеціалістів стали 
юнкерські училища, в яких майбутні авіатори 
набували загальноосвітню та військову підго-
товку. З 1911 р до процесу підготовки війсь-
кових льотчиків були долучені цивільні аеро-
клуби. Для організації та проведення навчання 
були відпрацьовані відповідні методики, про-
грами підготовки та випробувань на звання 
військового льотчика, вимоги до льотного 
складу. Авіаційні школи отримали необхідний 

для підготовки авіапарк і досвідчених інстру-
кторів. Програми підготовки льотчиків були 
одними з найскладніших, порівняно з іншими 
країнами, але на практиці вони були значно 
спрощені.  

Але, не зважаючи на очевидний прогрес у 
створенні системи підготовки авіаційних кад-
рів, на початок Першої світової війни Росія не 
отримала достатню кількість навченого льот-
ного складу. Рівень підготовки випускників 
льотних шкіл був низьким. Значна частина 
випускників, після завершення навчання, не 
прагнула або не демонструвала здатність до 
подальшого вдосконалення льотної майстер-
ності. Льотна підготовка в школах здійснюва-
лась, переважно, на трьох типах аеропланів, 
французького виробництва «Фарман IV», 
«Ньюпор IV» та «Блеріо ХІ», які принципово 
відрізнялися в управлінні, що створювало 
значні труднощі при зміні типу літака. З цих 
аеропланів тільки «Ньюпор IV» був у бойо-
вому складі в перші дні війни. А тому, льот-
чики мали перенавчатись і вдосконалюватись 
у бойових авіаційних частинах. 

На підставі результатів цього дослідження 
можемо зробити висновок, що створена сис-
тема підготовки авіаційних кадрів у передво-
єнний період забезпечувала мінімально необ-
хідний рівень підготовки льотного складу. Це 
у подальшому, паралельно з незадовільним 
станом і недосконалістю авіаційної техніки, 
призвело до значних втрат у початковому пе-
ріоді Першої світової війни.  

Після закінчення навчання перед випуск-
никами авіаційних шкіл відкривався новий 
етап – служба в авіазагонах і продовження 
подальшого навчання льотній майстерності, 
але на зовсім іншому рівні. Як це відбувалось 
– буде наступною темою нашого досліджен-
ня. А завершити цю розвідку ми хотіли б сло-
вами останнього командувача авіацією царсь-
кої Росії Вячеслава Ткачова, які підтверджу-
ють зроблені нами висновки: «Авіаційна шко-
ла дала нам дуже мало, і тепер ми повинні бу-
ли «навмання» просуватись уперед і в усьому 
робити «перші кроки». А ці «перші кроки» в 
умовах того часу були для більшості дуже 
складними» [13, с.158]. 
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Автором статті висвітлено історичні аспекти служби жінок в армії від давнини до 
сьогодення, показано різні ставлення суспільства до  цього явища. Особливий акцент робиться 
на сучасному досвіді провідних країн світу, в арміях яких достатньо забезпечена рівність чоло-
віків і жінок, де жінки набули статусу штатних військовослужбовців. Розкриваються сут-
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Безпосередня участь жінок у військовій 
сфері має давню історію. Перші згадки про 
жінок-воїнів зустрічаються в давньогрецько-
му епосі, який розповідає про войовничих 
амазонок, що жили у Скифії, дочок бога війни 
Ареса і його дружини, вічно юної і вітряної 
богині краси і кохання Афродіти [11, с.5]. 

Серед народів, які вплинули на культуру 
та військову справу українців, слід передусім 
згадати скіфів (скитів). Це група племен, які у 
VII–III ст. до н.е. жили на території нинішньої 
України, Росії та Середньої Азії, згодом, до 
ІІІ ст. н.е. – в Криму і називали себе “cколо-
тами”. Воїнами у Скіфів були не тільки чоло-
віки, але й жінки [2, с.110]. Так, Діодор Сіці-
лійський писав: “У цих народів жінки подібно 
чоловікам залучаються до війни і ніскільки не 
поступаються їм у хоробрості, тому багато ве-
ликих подвигів було звершено славними жін-
ками не тільки в Скіфії, але і в сусідніх с нею 
землях” [5, с.310]. 

Що стосується європейських армій, поча-
тковий період участі жінок у воєнних походах 
можна віднести до часів Пелопонесської (431–
404 рр. до н.е.) і Коринфської (395–387 рр. 
до н.е.) воєн. У IV ст. до н.е. відмічено наяв-
ність жінок у збройних формуваннях таких 
давньогрецьких міст-держав як Афіни та Спа-
рта. У письмових джерелах давніх цивілізацій 
Греції, Індії і Риму згадується про те, що у ке-
льтів, германців, сарматів та інших індоєвро-
пейських народів жінки безпосередньо брали 
участь у бойових діях, надаючи цілеспрямо-
ваний морально-психологічний вплив на вої-
нів-чоловіків. Деякі з них очолювали військові 
формування. Очевидно, що така участь жінок 
була обумовлена їх соціально-економічним 
статусом і розвитком рівня військової справи 
в суспільстві [1, с.81]. 

Багато мислителів давнини підкреслюва-
ли важливість “жіночого ферменту” у війсь-
ково-професійному середовищі. У грецькій 
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культурі згадуються перші факти наукової по-
становки гендерних проблем військової дія-
льності. Так, давньогрецький філософ Платон 
у своєму творі “Держава” в частині “Роль жі-
нок в ідеальній державі” (кн. 5), зазначав, що 
приналежність до чоловічої або жіночої статі 
– аж ніяк не єдиний критерій, що визначає мі-
сце людини в суспільно корисній діяльності. 
Він припускав, що в майбутній ідеальній дер-
жаві обидві статі мають освоїти одні й ті ж за-
няття та ремесла, а також, що жінкам нарівні з 
чоловіками доведеться брати участь у війні. 
Говорячи про рівноправність статей у суспі-
льстві, він побудував такий логічний ланцю-
жок: “... за своєю природою, як жінка, так і 
чоловік можуть брати участь у всіх справах, 
… це означає, що для охорони держави і у чо-
ловіка, і у жінки однакові природні задатки – 
для подібних чоловіків треба і дружин виби-
рати таких, щоб вони жили разом і разом сто-
яли на варті держави” [6, с.148]. 

Платон стверджував, що жінки просто не-
обхідні на полі брані як потужний засіб пси-
хологічної підтримки воїнів: на очах у коханої 
відступити, проявити малодушність або поки-
нути місце битви чоловік просто не зможе. У 
творі “Держава” він пише про гендерне пред-
ставництво в збройних силах і обґрунтовує 
необхідність диференційованого підходу до 
обліку природних задатків людини в суспіль-
но корисній діяльності незалежно від статевої 
приналежності. “А хіба інша жінка не має зді-
бностей до … військової справи, тоді як інша 
загалом не войовнича?” – запитував Платон у 
противників фемінізації армії. Він не тільки 
допускав, але й вважав необхідною спільну 
військову діяльність чоловіків і жінок, щоб 
“вони разом стояли на варті держави, раз вони 
на це здатні”. Зазначимо, що давньогрецький 
філософ справедливо вважав, що таке “мож-
ливо і корисно”. У сарматів, що населяли 
Центральну Азію з V ст. до н.е. до ІІ–ІV ст. до 
н.е., всі дівчата постійно ходили з мечем на 
поясі, їздили на конях не гірше за чоловіків і 
були зобов’язані брати участь у бойових діях, 
оскільки “вони не могли виходити заміж до 
тих пір, доки не вб’ють у бою ворога” [1, с.82; 
6]. 

Отже, тільки потреба війни чи зовнішня 
небезпека були тими стимулами, що змушу-
вали не тільки чоловіків, але й жінок давніх 
племен і народів братися за зброю, навчатися 
військовій справі. Жінки ставали справжніми 
воїнами, згадки про подвиги яких дійшли і до 
наших днів. 

Хоча служба жінок в армії має давню іс-
торію, але дискусії щодо фемінізації армії 
тривають і до сьогодні у багатьох країнах сві-
ту, навіть у тих, де достатнім чином забезпе-
чена рівність чоловіків і жінок. 

Як свідчить історичний досвід, батьків-
щиною фемінізованої армії вважається Анг-
лія, де у 1653 р. з’явилися перші жіночі війсь-
кові госпіталі, що складалися з дружин солда-
тів. У своєму штаті вони мали 29 жінок. При 
вступі на військову службу з жінками уклада-
ли контракт, в якому викладали їх функціона-
льні обов’язки відповідно до військової спеці-
альності “сестра милосерддя” і визначали 
розмір грошового забезпечення. Згідно з анг-
лійським законодавством, у кожній роті було 
наказано мати не більше шести жінок. Пізні-
ше, у 1917–1919 рр., у складі британських 
збройних сил були сформовані Жіночі Коро-
лівські військово-повітряні сили (далі – ВПС), 
Жіночий Королівській допоміжний корпус 
(далі – ВМФ, – найбільше жіноче формуван-
ня) і Жіночий легіон секції автотранспорту 
чисельністю 100 тис. осіб [1, с.82].  

Але вперше у світі жінок на рівних правах 
з чоловіками почали брати на військову служ-
бу в Канаді з 1885 р. У 1982 р. проголошена 
Канадська хартія прав і свобод, відповідно до 
якої була заборонена дискримінація за озна-
ками раси, національності, кольору шкіри, ре-
лігії, статі, віку та інвалідності. Прийнята хар-
тія посилила гендерні перетворення і в зброй-
них силах. Вже до 1985 р. 75% арміських 
професій стали доступними для жінок, а вій-
ськово-навчальні заклади розпочали підготов-
ку жінок з урахуванням виконання ними вій-
ськового обов’язку в умовах бойових дій [7; 8, 
с.74–75]. Традиції фемінізованої армії в Кана-
ді підтримуються і нині: з 33 офіцерських 
спеціальностей жінки представлені в 29 [1, 
с.82; 8, с.75]. Такі країни як Данія, Норвегія, 
Польща, Туреччина, Франція, Чехія, Австра-
лія, США та Ізраїль також мають давню істо-
рію залучення жінок до служби в армії. 

Сучасні збройні сили більшості країн сві-
ту вже не уявляються без жінок, але умови 
проходження служби значно різняться. На-
приклад, якщо в Норвегії та Канаді жінка мо-
же стати командиром підводного човна, то в 
Бельгії жінок не беруть на флот; якщо в Гре-
ції, Португалії, Туреччині та Франції жінкам 
доступні будь-які армійські посади (крім бо-
йових підрозділів), то в італійській армії до 
1999 р. жінкам взагалі заборонялося служити. 
В Люксембурзі жінкам взагалі не можна за-
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ймати офіцерські посади, а стаття 12 консти-
туції Німеччини довгий час забороняла залу-
чати жінок до служби в армії зі зброєю. 

У березні 1972 р. конгресом США прийн-
ято поправки до конституції США “Про рівні 
права”, які заборонили будь-яку дискриміна-
цію за ознакою статі в усіх галузях професій-
ної діяльності громадян США. Для жінок бі-
льшість обмежень по бойовим спеціальностя-
ми було знято, а з 1976 р. їм дозволялося 
вступати до військових академій [10]. 

У 1986 р. жінки були допущені до складу 
бойових розрахунків пуску міжконтиненталь-
них ракет “Мінітмен” і МХ стратегічних яде-
рних сил США. Командиром космічного ко-
рабля “Шаттл” була призначена полковник 
Елін Коллінз. У США на 99% жінки допущені 
до бойової авіації і на бойові кораблі, крім 
підводних човнів [1, с.83]. 

Збільшення чисельності жіночого війсь-
кового персоналу в армії США було пов’язано 
з веденням системи добровільного найму як 
основного принципу комплектування профе-
сійних збройних сил. На сьогодні жінки по-
вністю зрівнялия у правах з чоловіками і 
складають близько 20% особового складу 
збройних сил США. Добровольцям у США 
надають право вибору роду військ, спеціаль-
ності, місця служби, тому американські жінки 
сьогодні задіяні в усіх видах збройних сил 
(крім частин спеціального призначення) [4]. 

У збройних силах Королівства Норвегії 
жінки служать з 1977 р., коли на рівні держа-
ви був прийнятий закон про гендерну рівність, 
про рівні права і обов’язки чоловіків і жінок, 
відкривши жінкам шлях у бойові підрозділи. 
Перша жінка-полковник Берит Увесін з’яви-
лася в збройних силах Норвегії й очолила від-
діл особового складу в штабі ВПС країни. У 
норвезьких військово-морських силах капітан 
3 рангу Солвейг Крей командує підводним 
човном “Ковбен” С-318. Норвежкам доступні 
майже всі військові спеціальності, за винят-
ком тих, які передбачають безпосередній кон-
такт з ворогом.  

Зазначимо, що з метою усунення будь-
яких гендерних відмінностей Норвегія з 
1 січня 2015 р. першою з країн Європи та чле-
нів НАТО прийняла закон про введення 
обов’язкової військової повинності для жінок, 
де до цього часу дівчата йшли в армію добро-
вільно.  

Разом з тим, у такого рішення є против-
ники серед деяких норвезьких правозахисни-
ків, які вважають, що замість права на добро-

вільну службу на жінок навісили борг і нові 
обов’язки, що ніяким чином не прирівнює їх у 
правах з чоловіками. Так, глава Норвезької 
асоціації жінок Торільд Скард назвала вве-
дення гендерно-нейтральної військової служ-
би невіглаством, хоча й визнала справедливим 
надання жінкам таких військових посад, на 
яких вони зможуть застосовувати свій профе-
сійний досвід для миротворчих дій, посеред-
ництва і врегулювання конфліктів [1, с.83]. 

Найбільш “жіночною” в Європі вважаєть-
ся французька армія. З 2002 р. збройні сили 
Франції комплектуються повністю на профе-
сійній основі. Жінки служать практично в усіх 
військах, крім іноземного легіону, морської 
піхоти та екіпажів підводних човнів. З 1995 р. 
їм дозволено пілотувати всі види літаків, у 
т. ч. і бойові. Авіація є найбільш “фемінізова-
ним” видом французьких збройних сил, там 
жінки становлять 1,5% льотного складу. За 
останній час у Франції були зняті раніше іс-
нуючі обмеження, які закривали жінкам до-
ступ до командних посад [1, с.83]. 

Загальновідомим фактом є те, що військо-
возобов’язаними жінки також є в Ізраїлі. Тер-
мін строкової служби в армії оборони Ізраїлю 
(далі – ЦАХАЛ) для них становить 24 місяці, і 
призиваються вони у віці від 18 років. Серед 
головних умов – хороший стан здоров’я, не-
заміжній статус і відсутність дітей. Отримати 
звільнення від служби жінки можуть у разі ва-
гітності, а також з релігійних чи етичних мір-
кувань. Проте відмова від служби може за-
грожувати їм тюремним ув’язненням. На цей 
час жінки складають понад 34% усіх військо-
вослужбовців ЦАХАЛ, 23% сержантського й 
офіцерського складу. Успішна інтеграція жі-
нок в армію багато в чому обумовлена тим, 
що в більшості військових професій в Ізраїлі 
не робиться гендерних відмінностей. Тому 
для жінок відкриті 90% посад і вони можуть 
служити практично в усіх частинах, виклю-
чення з яких складають окремі види військ, 
куди допускаються тільки чоловіки [3]. 

При цьому зазначимо, що, як свідчить сві-
товий досвід, частка військовослужбовців-
жінок у збройних силах без шкоди для боє-
здатності може складати до 10–12%. У краї-
нах-членах НАТО історія військової служби 
жінок почалася задовго до утворення самого 
союзу. За даними Організації у справах жінок 
у Збройних силах країн-учасниць НАТО за 
останні 40 років чисельність військовослуж-
бовців-жінок зросло в 10 разів. Нині в арміях 
держав – членів НАТО проходять службу 
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близько 283 тис. жінок, з яких майже 40 тис. – 
на посадах офіцерів [1, с.83–84]. 

Країни-члени НАТО з точки зору чисель-
ності жінок у Збройних силах можна розділи-
ти на чотири основні групи. До першої групи 
країн з найвищою абсолютною чисельністю 
жінок належать США, Франція і Великобри-
танія. До другої – входять Канада, Іспанія, 
Греція та Німеччина, в армії яких чисельність 
жінок коливається від 5 тис. до 6 тис. осіб. 
Особливе місце в цій групі посідає Канада, 
яка у своїх збройних силах має високу частку 
жінок при відносно невисокій їх абсолютній 
чисельності (6,6 тис.). Особливістю третьої 
групи країн, до якої входять Нідерланди, 
Бельгія, Угорщина та Португалія, є відносно 
невисока загальна чисельність жінок при ви-
сокій їх частці в збройних силах. Останню, 
четверту групу утворюють країни, що харак-
теризуються невисокою загальною чисельніс-
тю жінок-військовослужбовців: Чехія (2 тис.), 
Норвегія (1,5 тис.), Туреччина (0,9 тис.), Данія 
(0,9 тис.), Польща (0,3 тис.) і Люксембург 
(0,05 тис.) і настільки ж невисокою їх часткою 
у збройних силах [1, с.84; 4]. 

Серед країн-членів НАТО можна виділи-
ти кілька країн, в яких жінки до останнього 
часу не служили в армії. Так, в Італії, незва-
жаючи на гарантовану конституцією рівність 
прав чоловіків і жінок, тільки в 1999 р. парла-
мент схвалив законопроект, що дозволяє жін-
кам служити в армії на добровільній основі. 
Особливе місце серед країн-членів НАТО за-
ймає Ісландія, в якій немає власних збройних 
сил. 

Жінки Німеччині тільки в 1975 р. отрима-
ли право проходити службу в армії, однак фа-
ктично їх військова служба обмежена допо-
міжними підрозділами (медичними та музич-
ними). Першою в історії Німеччини жінкою-
генералом у 1994 р. стала Верене фон Вей-
марн, якій присвоєно звання лікаря-генерала. 
Лише з 2001 р. у Німеччині були зняті всі об-
меження на службу для жінок, яким дозволе-
но навчатися будь-яким військовим спеціаль-
ностям і служити в усіх родах військ [1, с.84]. 

На даний час у західних країнах жінки 
віддають перевагу служби в авіації. У ВПС 
США їх 13%, Франції – 10%, Великобританії 
– 6,8%, Австралії – 13,2%, що перевищує се-
редній показник за збройні сили названих 
держав. 

Досвід зарубіжних країн, в яких інтеграція 
жінок до збройних сил має давню історію, 

безсумнівно, важливий для сучасної України. 
Але слід враховувати, що наша країна має іс-
торично сформовані особливості, що вплива-
ють на інститути суспільства, зокрема армію. 

Проаналізувавши вищевикладене можна 
виділити пені відмінності в процесі фемініза-
ції Збройних Сил України та західних країн, 
зокрема у США та країнах Європи військово-
службовці-жінки більш успішні в оволодінні 
традиційно “чоловічих” спеціальностей (під-
водні човни, бойові кораблі, ракетні частини 
стратегічного призначення та ін.), тоді як в 
Україні фемінізація в основному поширюєть-
ся на військово-професійні сфери зі спеціаль-
ностей забезпечення (зв’язок, контролери 
КПП, склади, медицина та ін.); зарубіжних 
арміях відсутня гендерна дискримінація при 
вступі у військові навчальні заклади [1, с.83; 
3–4; 10]. 

У Збройних Силах України також відбу-
вається складний процес становлення гендер-
ної політики, під якою розуміють державну та 
суспільну діяльність, спрямовану на досяг-
нення рівності чоловіків і жінок у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства. Гендерна війсь-
кова політика має кілька вимірів і відображає: 
рівень гендерної культури українського суспі-
льства і його збройних сил; спрямованість со-
ціально-економічних функцій самореалізації 
жінок у військовому соціумі; соціальний і 
професійний статус жінок у військових колек-
тивах як специфічної соціально-демографіч-
ної і військово-професійної групи суспільства. 

Основними мотиваційними чинниками, 
що впливають на рішення жінок вступити на 
військову службу в Україні є: 

можливість одержання більш раннього та 
підвищеного, порівняно з іншими категоріями 
жінок, пенсійного забезпечення; 

отримання соціальних пільг (житло, без-
коштовне медичне обслуговування); 

інтерес до професії; 
стабільне грошове забезпечення; 
високий рівень безробіття серед жінок [2, 

с.278]. 
Таким чином, на завершення зазначимо, 

що в Україні дослідження на тему “жінка в 
збройних силах” у сучасних умовах не отри-
мала належного розвитку. У зв’язку з цим не-
обхідний глибокий гендерний аналіз існую-
чих проблем у воєнній сфері, а вироблені на 
його основі рекомендації мають допомогти 
створити гендерну рівноправність. 
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Решение научных теоретических и прак-
тических задач на современном этапе разви-
тия Военно-Морских Сил Вооружённых Сил 
Украины (далее – ВМС ВС Украины) обу-
славливает необходимость исследовать исто-
рический опыт, выявить причины выбранного 
направления их строительства. На наш взгляд, 
вначале необходимо уяснить, что, собственно, 
представлял собой Черноморский флот Воен-
но-Морского Флота Советского Союза (далее 
– Черноморский флот) на момент распада Со-
ветского Союза и образования независимых 
государств. 

Как отмечалось ранее, в статье П. Лакий-

чука «ЧФ России и ВМС Украины: «рожки да 
ножки» уже и навсегда? Причины, состояние, 
тенденции», в боевом составе Черноморского 
флота было 2 противолодочных крейсера, 
6 ракетных крейсеров и больших противоло-
дочных кораблей 1 ранга, 28 подводных ло-
док, 20 эсминцев, больших противолодочных 
и сторожевых кораблей 2 ранга, 40 малых 
противолодочных и сторожевых кораблей, 
30 малых ракетных кораблей и катеров, 70 
тральщиков, 50 десантных кораблей и кате-
ров. Итого 246 единиц. Однако на наш взгляд 
эти цифры не соответствуют действительно-
сти [4, с.41–49]. 
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Анализ документальных источников по-
зволил установить, что Черноморский флот, 
как оперативно-стратегическое объединение 
Военно-Морского Флота СССР на Черном 
море, предназначался для поражения объек-
тов военного и военно-экономического назна-
чения на территории вероятного противника, 
разгрома его ВМС на океанских (морских) те-
атрах военных действий, а также для содейст-
вия наземным войскам на приморских на-
правлениях.  

Основными задачами Черноморского 
флота были: разрушение административно-
политических и военно-промышленных цен-
тров, военных и других наземных объектов 
противника; уничтожение группировок ВМС 
противника; нарушение его морских перево-
зок; обеспечение боевой устойчивости под-
водных лодок; обеспечение высадки своих 
морских десантов и ведение борьбы с десан-
тами противника; оборона районов базирова-
ния флота и своих морских коммуникаций, 
защита судоходства; содействие войскам в 
операциях на приморских театрах военных 
действий [1, с.14].  

В рассматриваемый нами период, Черно-
морский флот (командующий Черноморским 
Флотом с 26 июля 1985 года по октябрь 1991 
года – адмирал Хронопуло Михаил Николае-
вич [9]) состоял из следующих родов сил 
(войск): надводные силы, подводные силы, 
морская авиация, береговые войска (в составе 
морской пехоты и береговых ракетно-
артиллерийских войск) [1, с.15].  

Организационно в состав флота входили 
Крымская военно-морская база (пгт. Дону-
злав), Керчь-Феодосийская военно-морская 
база (г. Феодосия), а также ряд пунктов бази-
рования кораблей и подводных лодок (в горо-
дах Измаил, Одесса, Очаков, Николаев, Чер-
номорское, Севастополь, Керчь, Поти), мест 
дислокации береговых войск (в городах Сева-
стополь, Симферополь) и аэродромов (в насе-
ленных пунктах Маркулешты, Кульбакино, 
Очаков, Гвардейское, Кача, Саки, Симферо-
поль, Октябрьское, Веселое, Джанкой, Бахчи-
сарай) [9]. 

Рассмотрим состав родов сил (войск) Чер-
номорского флота. Надводные силы предна-
значались для поиска и уничтожения подвод-
ных лодок, авианосцев, линкоров и других 
боевых надводных кораблей и катеров, де-
сантных отрядов, конвоев, одиночных транс-
портов и морских нефтегазовых комплексов 
противника в море; обеспечения обороны 

районов базирования корабельных сил, раз-
вёртывания и возвращения своих подводных 
лодок, охранения и прикрытия конвоев и оди-
ночных транспортов, защиты судоходства; 
выполнения минных постановок; обеспечения 
высадки морских десантов и ведения ими 
боевых действий на берегу; осуществления 
огневой поддержки войск, действующих на 
приморских направлениях; ведения противо-
минных действий, разведки, радиоэлектрон-
ной борьбы; обеспечения наведения своих 
ударных сил и выдачи им целеуказания; вы-
садки разведывательных групп (отрядов) спе-
циального назначения на побережье против-
ника и решения других задач [1, с.16]. 

В состав надводных сил Черноморского 
флота структурно входили:  

116-я бригада речных кораблей (г. Изма-
ил): рейдовых тральщика – 3 ед.; артиллерий-
ских катеров – 15 ед.; 

318-й дивизион десантных кораблей 
(г. Одесса): больших десантных кораблей – 
3 ед.; средних десантных кораблей – 2 ед.; 

315-й дивизион охраны водного района 
(г. Очаков): рейдовых тральщиков – 3 ед.; 
торпедных катеров – 2 ед.; 

181-я бригада строящихся и ремонтируе-
мых кораблей (г. Николаев): кораблей – 3 ед.; 
судов – 1 ед.; 

296-й отдельный дивизион ракетных ка-
теров (пгт Черноморское): ракетных катеров – 
6 ед.; 

39-я дивизия морских десантных судов 
(пгт Донузлав): больших десантных кораблей 
– 8 ед.; средних десантных кораблей – 6 ед.; 
сторожевых кораблей – 2 ед.; малых десант-
ных кораблей на воздушной подушке – 9 ед.; 
плавбаза – 2 ед.; десантных катеров – 5 ед.; 

17-я бригада кораблей охраны водного 
района (пгт Донузлав): сторожевых кораблей 
– 2 ед.; малых противолодочных кораблей – 
2 ед.; базовых тральщиков – 4 ед.; рейдовых 
тральщиков – 3 ед.; 

112-я бригада разведывательных кораблей 
(пгт. Донузлав): разведывательных кораблей – 
13 ед.; 

30-я дивизия противолодочных кораблей. 
Она включала 11-ю, 21-ю бригады противо-
лодочных кораблей и 150-ю бригаду ракетных 
кораблей (г. Севастополь), в состав которых 
входили: противолодочных крейсеров – 2 ед.; 
сторожевых кораблей – 7 ед.; больших проти-
володочных кораблей – 9 ед.; ракетных крей-
серов – 2 ед.; 

41-я бригада ракетных катеров (г. Сева-
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стополь): малых ракетных кораблей – 7 ед.; 
ракетных катеров – 10 ед.; 

68-я бригада кораблей охраны водного 
района (г. Севастополь): малых противоло-
дочных кораблей – 10 ед.; морских тральщи-
ков – 10 ед.; противолодочных катеров – 3 ед.; 

63-я бригада ремонтирующихся кораблей 
(г. Севастополь): крейсеров – 1 ед.; больших 
противолодочных кораблей – 1 ед.; малых ра-
кетных кораблей – 1 ед.; 

9-я и 16-я бригады судов обеспечения 
(г. Севастополь): судов обеспечения – 60 ед.; 

37-я бригада аварийно-спасательных су-
дов (г. Севастополь): спасательных судов – 
31 ед.; 

3-я бригада поисково-спасательных ко-
раблей (г. Севастополь): спасательных судов – 
8 ед.; 

11-я и 23-я океанографические экспеди-
ции (г. Севастополь): океанографических су-
дов – 17 ед.; 

176-й отдельный дивизион океанографи-
ческих исследовательских судов (г. Севасто-
поль): океанографических судов – 3 ед.; гид-
рографических судов – 5 ед.;  

141-я бригада кораблей охраны водного 
района (г. Феодосия): малых противолодоч-
ных кораблей – 4 ед.; морских тральщиков – 
2 ед.; артиллерийских катеров – 1; опытовых 
судов – 5 ед.; судов обеспечения – 7 ед.; 

423-й отдельный дивизион строящихся и 
ремонтируемых кораблей (г. Керчь): поиско-
во-спасательных кораблей – 1 ед.; заградите-
лей сетевых – 1 ед.; 

184-я бригада кораблей охраны водного 
района (г. Поти): малых противолодочных ко-
раблей – 3 ед.; сторожевых кораблей – 1 ед.; 
морских тральщиков – 1 ед.; базовых траль-
щиков – 3 ед.; рейдовых тральщиков – 1 ед.; 
ракетных катеров – 1 ед.; артиллерийских ка-
теров – 1 ед.; торпедоловов – 2 ед.; плавказарм 
– 1 ед. [3, арк.11; 8]. 

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что надводные силы Черноморского 
Флота, которые имели в своём составе 175 
боевых кораблей и 132 судна обеспечения, по 
состоянию на 1991 год представляли собой 
мощный род сил флота. 

Подводные силы, которые в Советском 
Союзе рассматривались как стратегические 
ядерные силы, предназначались для пораже-
ния наземных объектов, поиска и уничтоже-
ния подводных лодок, авианосцев, линкоров и 
других боевых надводных кораблей, десант-
ных отрядов, конвоев, одиночных транспор-

тов в море (базах) и морских нефтегазовых 
комплексов противника; ведение разведки, 
обеспечение наведения своих ударных сил и 
выдачи им целеуказания; высадки разведыва-
тельных групп (отрядов) специального назна-
чения на побережье противника; постановки 
мин и решения других задачи [1, с.15–16; 7].  

В состав подводных сил Черноморского 
флота структурно входили:  

14-я дивизия подводных лодок (командир 
с 1988 года по декабрь 1994 года – контр-
адмирал Погорелов Фёдор Иванович), подчи-
нялась непосредственно командующему Чер-
номорским Флотом. Она включала 153-ю и 
155-ю бригады подводных лодок (пгт. Бала-
клава) в состав которых входили: большие 
подводные лодки класса «Фокстрот» (проект–
641), класса «Танго» (проект–641Б), класса 
«Джульетта» (проект–651) – 14 ед.; средние 
подводные лодки класса «Ромео» (проект–
633Л), класса «Виски» (проект–613) – 4 ед.; 
плавучая база подводных лодок – 1 ед.;  

475-й отдельный дивизион полигонного 
обеспечения испытания морской техники и 
оружия Черноморского флота (г. Феодосия), 
который подчинялся командиру 14-й дивизии 
подводных лодок. В состав дивизиона входи-
ли 5 средних подводных лодок: класса «Ро-
мео» (проект-633КС и 633РВ) – 2 ед., класса 
«Браво» (проект-690) – 3 ед. [3, арк.11; 8]. 

Таким образом, подводные силы Черно-
морского Флота насчитывали 23 боевые еди-
ницы и по количественным показателям на 
1991 год представляли собой мощный род сил 
флота. Однако, по техническому состоянию 
выйти в море и решать поставленные задачи 
могли только 65% подводных лодок (из 14 
больших подводных лодок 8 были в ремонте 
или имели сильный износ корпуса) [6]. 

Морская авиация, как род сил Военно-
Морского Флота СССР, предназначалась для 
действия на дальних коммуникациях против-
ника, решала задачи поиска и уничтожения 
подводных лодок, авианосцев, линкоров и 
других боевых надводных кораблей и катеров, 
десантных отрядов, конвоев и одиночных 
транспортов, самолётов и крылатых ракет 
противника; прикрытия от ударов с воздуха 
кораблей и объектов флота; выполнения мин-
ных постановок и ведения противоминных 
действий, воздушной разведки, радиоэлек-
тронной борьбы; а также обеспечения наведе-
ния на корабельные силы противника своих 
ударных сил [1, с.16–17]. 

В состав морской авиации Черноморского 
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флота (командир с 1988 года по декабрь 1994 
года – генерал-лейтенант авиации Фадеев Ни-
колай Николаевич [2]) структурно входили: 

86-й истребительный авиационный полк 
ЧФ (г. Маркулешты) –Миг-29 – 40 ед.; 

540-й морской ракетоносный авиацион-
ный полк (пгт. Кульбакино); 

318-й отдельный противолодочный авиа-
ционный полк; 78-й отдельный корабельный 
противолодочный вертолётный полк (пгт. 
Мирный) 

43-й отдельный морской штурмовой 
авиационный полк (пгт .Гвардейское); 

972-й отдельный противолодочный вер-
толётный полк; 917-й отдельный транспорт-
ный авиационный полк (пгт. Кача); 

62-й истребительный авиационный полк 
(г. Саки); 

320-й дальний разведывательный авиаци-
онный полк; 943-й морской ракетоносный 
авиационный полк (пгт. Октябрьское); 

5-й морской ракетоносный авиационный 
полк (пгт. Весёлое); 

369-й военно-транспортный авиационный 
полк (г. Джанкой) [3, арк.11; 5]. 

Таким образом, на основании вышеизло-
женного, можно сделать вывод, что морская 
авиация Черноморского Флота, которая имела 
в своём составе достаточное количество лета-
тельных аппаратов (самолётов МиГ-23, МиГ-
29, Су-17м и вертолётов Ми-14) и по состоя-
нию на 1991 год представляла достаточно 
сильный и боеспособный род сил флота. 

Состояние самолётов и вертолётов в авгу-
сте 1991 года позволяло осуществлять вылеты 
и решать поставленные задачи. 

В СССР береговые войска включали в се-
бя морскую пехоту и береговые ракетно-
артиллерийские войска. Морская пехота пред-
назначалась для действий в составе морских, 
воздушных и воздушно-морских десантов, а 
так же, захвата участков морского побережья, 
портов, пунктов базирования флота, при-
брежных аэродромов и других береговых 
объектов противника самостоятельно и во 
взаимодействии с соединениями и частями 

Сухопутных войск [1, с.17–18]. 
Береговые ракетно-артиллерийские вой-

ска предназначались для уничтожения над-
водных кораблей, десантных отрядов и кон-
воев противника в зоне досягаемости; обеспе-
чения развёртывания своих сил и возвраще-
ния их в базы; прикрытия пунктов базирова-
ния, береговых объектов флота, прибрежных 
морских коммуникаций, десантных отрядов 
на переходе морем и группировок войск, дей-
ствующих на приморском направлении, от 
ударов противника с моря [1, с.18].  

В состав береговых войск Черноморского 
флота (начальник береговых войск и морской 
пехоты с 1986 года по 1995 год – генерал-
майор Романенко Владимир Иванович) струк-
турно входили: 

810-я бригада морской пехоты (Севасто-
поль); 

126-я дивизия береговой обороны (Сим-
ферополь); 

301-я артиллерийская бригада (Симферо-
поль); 

521-я отдельная ракетно-артиллерийская 
бригада (Севастополь); 

951-й отдельный береговой ракетный 
полк (Севастополь) [3, арк.11]. 

В целом, береговые войска Черноморско-
го флота были полностью боеготовым родом 
войск и могли выполнять свои задачи в по-
лном объёме. 

Данные, содержащиеся в источниках, го-
ворят о том, что, по состоянию на август 1991 
года, рода сил (войск) Черноморского Флота 
были достаточно сбалансированы, а их органи-
зация продумана. К тому же, Черноморский 
Флот имел практический опыт выполнения за-
дач на морских и океанских коммуникациях. 

Таким образом, подытоживая вышеизло-
женное можно констатировать, что Черномо-
рский Флот СССР, являясь оперативно-стра-
тегическим объединением Военно-Морского 
Флота СССР, в августе 1991 года представлял 
собой мощное объединение, способное ре-
шать любые поставленные перед ним задачи 
на Черноморском ТВД. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ «ДОКТРИНЫ ОБОРОНЫ БРИТАНСКОЙ ИНДИИ»: 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (1828–1842): ИСТОРИОГРАФИЯ 

 
В статье выделены основные концепции и подходы в изучении внешней, военной и эконо-

мической политики Великобритании. Автором выявлено,  что остался малоизученным очень 
важный военно-политический аспект международных отношений того времени – «доктрина 
обороны Британской Индии». 

Ключевые слова: Великобритания, «доктрина обороны Британской Индии», историог-
рафия. 
 

История международных отношений, ко-
торая составляет важный, хотя и недостаточно 
исследованный аспект мировой истории, име-
ет не мало ответов на вопросы, которые все 
еще остаются открытыми в практической об-
ласти международных связей. Среди огром-
ного количества событий, без понимания ко-
торых остаются непостижимыми современ-
ные проблемы, свое место занимает процесс 
формирования военно-политических доктрин 
Великобритании.  

Даже поверхностный анализ результатов 
изучения всемирной истории позволяет убе-
диться, что в 30-х годах XIX века основой 
внешней, военной и экономической политики 
Британской империи была «доктрина оборо-
ны Британской Индии». В мировой историог-
рафии фигурирует как правило термин «обо-
рона Индии», но то, что это была целая сис-
тема, оформившаяся в негласную военно-
политическую доктрину, нас убеждает ход 
событий в мире в исследуемый период. 

В связи с этим мы видим необходимость 
детального изучения причин возникновения 
«доктрины», результатов ее развития и влия-
ния на военно-политическую обстановку в Ев-
ропе и на Востоке. Тем более, не только участ-
ники событий тех лет (Великобритания, Рос-
сия), но и другие державы, среди которых свое 
место занимает и Украина, за последние века 
накопили немало ведомостей по этой теме. 

Украинские ученые активизировали изу-
чение истории международных отношений и 
внешней политики после получения Украи-

ной независимости. За последние 20 лет были 
защищены и опубликованы работы по исто-
рии Великобритании, России, США, Фран-
ции, Германии, Австрии, Испании и других 
государств. При этом внимание уделялось, 
как правило, отношениям этих стран с Украи-
ной в последние десятилетия. 

Появлялись и фундаментальные труды по 
истории британского и, в частности, европей-
ского колониализма. Среди них можно выде-
лить, прежде всего, работы М.С. Бурьяна, С.С. 
Трояна [1], которые образовали собственные 
научные школы. В первом десятилетии XXI 
века был защищен ряд диссертаций, посвя-
щенных разнообразным аспектам Восточного 
вопроса, а также политике европейских дер-
жав на Востоке в Новое и Новейшее время, в 
частности К.А. Русакова, И.Ю. Савенковой, 
В.В. Савенкова, Д.В. Грецких, С.В. Саранова, 
Р.Г. Харьковского, М.В. Ширяева, К.А. Чере-
вика и других [2]. 

И.Ю. Савенкова, В.В. Савенков изучают 
историю Ост-Индской компании, которая сы-
грала немаловажную роль в закреплении анг-
личан на Востоке в общем и в Индии в част-
ности [3]. В совместной статье А.В. Набока и 
Е.С. Волковой «Переговори М.М. Муравйова 
з Мухамедом Алі та їх значення у врегулю-
ванні турецько-єгипетського конфлікту 1832–
1833 рр.» [4] показаны отдельные аспекты по-
литики Лондона и Петербурга на Ближнем 
Востоке. 

Среди работ, посвященных истории Азии 
в целом, можно выделить учебник известного 
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украинского востоковеда В.А. Рубеля «Нова 
історія Азії та Африки: Постсередньовічний 
Схід (XVIII – друга половина XIX ст.)» [5]. 

Таким образом, украинская историогра-
фия сделала весомый вклад в разработку исс-
ледования международных отношений на Во-
стоке. В определенной степени изучено и раз-
витие внешней политики Британской импе-
рии в Новое время. Но ряд важных моментов, 
в частности, тема, выбранная нами для иссле-
дования, остались практически без внимания 
отечественных ученых. 

Историография Великобритании, Запад-
ной Европы и США, посвященная «Большой 
игре» на Востоке, а также внешней и колони-
альной политике Великобритании во второй 
половине XVIII – начале 40-х годов XIX века 
также достаточно обширна. 

Британские ученые, политики и диплома-
ты были первыми, кто обратил внимание на 
проблему англо-русских отношений в Цент-
ральной Азии. Укрепление позиций России на 
Балканах, Кавказе и в Центральной Азии в 
XIX в. вызвало серьезную обеспокоенность у 
британского истеблишмента, где разгорелась 
широкая полемика по вопросу стратегии вне-
шней политики Лондона в данных регионах. 
Характерно, что борьба мнений в политичес-
ких и общественных кругах по проблемам 
внешней политики в Центральной Азии вра-
щалась именно вокруг вопроса об обороне 
индийских границ от русской экспансии и ра-
зделе сфер влияния с Россией, которая расс-
матривалась как главный соперник Велико-
британии на Востоке. 

Первые труды по исследуемой проблема-
тике появились еще в XIX веке. Изначально 
это были записки, дневниковые записи, памф-
леты, книги, носящие краеведческий характер, 
но с усилением англо-русского соперничества 
в Азии менялся и характер научной литерату-
ры. Во второй половине XIX века появились 
первые аналитические исследования на осно-
вании наследия предшественников с исполь-
зованием новых материалов. В первую оче-
редь стоит обратиться к книге «Оборона Ин-
дии» [6], автором которой был один из участ-
ников «Большой игры», начальник разведки 
индо-британской армии Чарльз Мак-Грегор. В 
книге делался акцент на военно-политические 
аспекты проблемы. Мак-Грегор рассматривал 
«агрессию России» по отношению к Индии, 
которую он не воспринимал, неизбежной, од-
ним из частных проявлений глобального про-
тивостояния Великобритании и России. По-

этому проведение активной британской на-
ступательной торговой политики в Централь-
ной Азии он считал уместным сочетать со 
средствами дипломатического давления – фо-
рмированием антирусской по направленности 
коалиции европейских и азиатских госу-
дарств. Автор внес значительный вклад в фо-
рмирование концепции «обороны Индии».  

Одним из известных идеологов и испол-
нителей стратегии Великобритании в Центра-
льной Азии на рубеже XIX–XX вв. стал круп-
ный политический деятель Дж. Керзон, кото-
рый написал многочисленные книги по про-
блемам стран Центральной Азии [7]. Красной 
нитью через все труды Дж. Керзона проходит 
мысль о необходимости обороны индийских 
границ. Он неоднократно подчеркивал, что, 
потеряв Индию, Лондон потеряет значитель-
ную часть своей мощи. Поэтому Г.Дж. Керзон 
считал необходимым оградить Индию от ка-
кого-либо влияния со стороны России, владе-
вшей значительной частью Туркестана. Укре-
пление позиций России в Центральной Азии 
могло, по его мнению, отрицательно сказаться 
на стабильности британского господства в 
Индии, поэтому в качестве главной задачи 
Дж. Керзон выдвигал сохранение Афганиста-
на и Ирана исключительно в зоне английского 
влияния. 

Многие из работ, написанных в XIX веке, 
носили явно выраженный биографический 
характер. В них, как правило, описывалась де-
ятельность британских государственных чи-
новников, военных и частных лиц, а также, их 
вклад во внешнюю, военную и колониальную 
политику Великобритании. К числу первых 
подобного рода книг отностятся «The life of 
Henry john Temple, Viscount Palmerston» [8] Г. 
Бульвера и «Lord Palmerston» [9] А. Тролопа, 
напечатанные в последней трети XIX века. 
Для нас эти работы были полезны ввиду того, 
что Г.Дж. Пальмерстон в исследуемый период 
занимал ключевые посты в британском пра-
вительстве и внес не малый вклад в формиро-
вание и развитие «доктрины обороны Британ-
ской Индии». 

К биографическому жанру принадлежит и 
работа Т. Эшли «The Life and Correspondence 
of Viscount Palmerston» [10]. В ней автор по-
пытался дать психологический портрет Г.Дж. 
Пальмерстона и его окружения. Значительная 
часть книги – это анализ его идей, попытка 
разобраться, насколько они были либераль-
ными или консервативными по характеру. 
Издание включает в себя корреспонденцию 
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Г.Дж. Пальмерстона с разными лицами, чле-
нами парламента и правительства, королевой 
Викторией, близкими. Хотя ценность этих ма-
териалов снижается тем, что некоторые пись-
ма опубликованы с существенными поправ-
ками, иногда искажают их смысл. 

В XX веке наступил новый этап в разви-
тии британской историографии, когда стали 
публиковаться первые академические труды и 
монографии по данной проблематике. 

Среди работ широкого хронологического 
охвата можно выделить фундаментальный 
труд Р. Сетона-Уотсона «Britain in Europe: 
1789–1914» [11], опубликованный в Кембри-
дже в 1955 г. Главной идеей, которую отстаи-
вает ученый, является доказательство неиз-
менности целей и принципов британской 
внешней политики, которые не зависели от 
изменения консервативных и либеральных 
правительств во главе государства. При опи-
сании событий 1830–1840-х годов он большое 
внимание уделил роли Великобритании в уре-
гулировании египетских кризисов. В книге 
использован большой круг источников брита-
нского и иностранного происхождения. 

Несколько иной характер имеет двухтом-
ная монография Ч. Вебстера «The Foreign 
Policy of Palmerston 1830–1841. Britain the libe-
ral movement and the Eastern question», напеча-
танная в 1951 г. [12]. В ней Ч. Вебстер отводит 
небольшое место биографическим описаниям. 
Акцентируя внимание на роли Г.Дж. Пальме-
рстона в формировании нового военно-поли-
тического курса британского кабинета, автор 
подчеркивает обусловленность политических 
решений британских правящих кругов эконо-
мическими интересами английской буржуа-
зии. Большая часть книги посвящена внешней 
политике Британской империи в Восточном 
вопросе и вкладу главы Форин оффиса в его 
решение. Автор очень высоко оценивал дея-
тельность Г.Дж. Пальмерстона на посту ми-
нистра иностранных дел и считал, что, разра-
ботанные им в этот период методы и приемы 
мирного урегулирования международных 
конфликтов, нашли широкое применение в 
дипломатической практике последующих де-
сятилетий. 

В монографии К. Боурна «Palmerston: The 
early years 1784–1841» [13] показана деятель-
ность Г.Дж. Пальмерстона, в частности, во 
время ближневосточных кризисов. Большое 
внимание уделяется его борьбе с оппозицией 
в правительстве и парламенте в связи с дейст-
виями, которые глава Форин оффиса предпри-

нимал, добиваясь заключения Лондонских 
конвенций 1840–1841 гг. По мнению автора, 
твердость, проявленная Г.Дж. Пальмерстоном 
при отстаивании своих позиций в кабинете 
министров, явилась важной составляющей его 
военно-политических успехов. 

Несмотря на то, что в вышеуказанных ра-
ботах деятельность Г.Дж. Пальмерстона и 
британского кабинета исследована разносто-
ронне, следует отметить, что в них, по нашему 
мнению, недостаточно внимания уделяется 
анализу влияния проблемы защиты индийс-
ких владений в контексте «доктрины оборо-
ны». Мало исследован геополитический и 
геостратегический векторы политики Британ-
ской империи. 

Исходя из этого, пришлось обратиться к 
работам П. Хопкирка, Е. Ингрема, A Родки. В 
классической работе П. Хопкирка «Большая 
Игра против России: Азиатский синдром» [14] 
описаны два века противостояния (от эпохи 
Петра I до Николая II) между двумя великими 
державами – Великобританией и Россией – в 
Центральной Азии и Среднем Востоке, анали-
зируются их геополитические цели в этом 
огромном регионе. Показана острейшая тай-
ная и явная борьба за территории, влияние и 
рынки. Изложена история войн России и по-
следовательного покорения ею владений эми-
ров и ханов – Ташкента, Самарканда, Бухары, 
Хивы, Коканда, Геок-Тепе, Мерва, захвата 
афганского Панджшеха, районов Памира. Яр-
ко описаны удивительные и драматические 
приключения выдающихся участников «Бо-
льшой игры» – офицеров, агентов и доброво-
льных исследователей (русских и англичан), 
многие из которых трагически погибли. 

Крупный специалист по истории между-
народных отношений и геополитики на Вос-
токе Э. Ингрэм в своих работах «The begin-
ning of the Great Game in Asia 1828–1834», 
«Persia in the British Empire 1798–1828», «In 
defense of British India: Great Britain in the 
Middle East, 1775–1842» достаточно всесто-
ронне и обстоятельно, а главное, объективно 
рассматривает причины и суть англо-русских 
противоречий на Востоке [15]. Он подчерки-
вает, что зачастую сама непоследовательная 
британская политика подталкивала Российс-
кое правительство на принятие тех или иных 
тактических решений. Далее Э. Ингрэм отме-
чает, что регион Центральной Азии (Персия, 
Туркестан, Афганистан и Тибет) до российс-
кого проникновения был пуст, т. е. находился 
вне контроля великих держав. Рассматривая 
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англо-русское соперничество в период XIX в. 
и позже, Э. Ингрэм акцентирует внимание на 
том, что оно охватывало широкое геополити-
ческое пространство: Закавказье и Украину, 
Индию и Японию, Персию и Афганистан, Ба-
лканы и Африку – по сути, все страны и кон-
тиненты. Особенно остро оно ощущалось 
именно в Центральной Азии. Кроме всего 
прочего, в его основе лежали коммерческие 
интересы, стремление взять под контроль еще 
недостаточно освоенные национальные рын-
ки Хивы, Бухары и Коканда, важнейшие тран-
зитные межконтинентальные торговые магис-
трали. 

Ученые Франции и Германии также внес-
ли свой вклад в исследование вопросов, каса-
ющихся обороны Индии и военно-полити-
ческой деятельности Великобритании. Обоб-
щающий труд французского историка А. Де-
бидура, посвященный дипломатической исто-
рии Европы 1814–1878 годов принес ему за-
служенную популярность и общеевропейское 
признание [16]. Книга сохраняет ценность как 
общее руководство и может быть полезна чи-
тателю благодаря удачному подбору огром-
ного фактического материала, добросовест-
ному, точному, хорошо упорядоченному из-
ложению. 

Что касается немецкой историографии, то 
здесь, прежде всего, заслуживает особого 
упоминания фундаментальное исследование 
известного историка Людвига Дехийо «Хруп-
кий баланс: четыре века борьбы за господство 
в Европе», переведенное на русский язык и 
опубликованное в Москве в 2005 г. [17]. Ав-
тор прослеживает логику борьбы морских и 
континентальных держав за господство в Ев-
ропе, роль в этой борьбе России, и особенно 
Великобритании. 

Представители российской дореволюци-
онной историографии, придерживались, как 
правило, официальной точки зрения о собы-
тиях, происходивших в Центральной Азии, на 
Ближнем и Среднем Востоке, Кавказе. В по-
добном ключе были написаны работы М. Ве-
нюкова, Н. Весселя, А. Гирса, А. Горяинова и 
других [18]. 

Важным исключением можно считать 
труды А. Снесарева [19], которые выдержали 
не одно переиздание и продолжают издавать-
ся по сегодняшний день. Несмотря на то, что 
А. Снесарев не был непосредственным участ-
ником описываемых событий, тем не менее, 
он стал очевидцем их последствий и непос-
редственного продолжения «Большой игры», 

начавшейся в 1830-е годы. 
Стоит остановиться на книге «Афганские 

уроки: Выводы для будущего в свете идейно-
го наследия А.Е. Снесарева», опубликованной 
в 2003 году в Москве [20]. Она впервые ком-
плексно знакомит читателя с наследием вы-
дающегося военного деятеля и ученого, зна-
менитого востоковеда генерал-лейтенанта Ге-
нерального штаба А.Е. Снесарева (1865–
1937). В хрестоматийной части публикуются 
фрагменты из его классических трудов по 
Афганистану, Индии, Средней Азии, Дальне-
му Востоку, военной географии, стратегии, 
философии войны, а также ранее практически 
неизвестные статьи из газеты «Голос правды» 
начала ХХ века, в которых речь идет о прин-
ципах политики России и аксиомах ее госу-
дарственной обороны. Во второй части этой 
книги повествуется о жизни и творчестве А.Е. 
Снесарева, систематизировано раскрываются 
его ключевые идеи и «афганские уроки», ана-
лизируется, чему научила Афганская война 
(1979–1989), рассматривается глобальная бо-
рьба с международным терроризмом в начале 
XXI века. 

В этом контексте хочется отметить трех-
томное издание «История завоевания Средней 
Азии» [21] М. Терентьева, генерал-лейтенан-
та, военного востоковеда и историка, лингвис-
та и юриста. В ходе исследования нами был 
использован 1-й том, в котором рассматривае-
тся история движения России на Восток, ис-
тория казацких и киргизских орд, анализиру-
ются посольские связи с Хивинским и Кокан-
дским ханами, принятие Хивинским ханством 
подданства России, действия бухарских пар-
тизан и рекогносцировочные данные, и мно-
гое другое. Все это автору приходилось соби-
рать материалы только в местных архивах, 
ведущих свое начало с 1847 года. Он ставил 
своей задачей правдивость изложения, поэто-
му каждую официальную версию он сверял с 
подлинным текстом частных донесений. 

Внимания заслуживают несколько произ-
ведений известного русского экономиста и 
государственного деятеля Л.В. Тенгоборско-
го. В 1854 году он опубликовал ряд брошюр, 
направленных против англо-французской по-
литики в Восточном вопросе [22]. В них он 
затронул вопросы британской экспансии на 
Востоке, пытался показать характер, изобли-
чить ее методы и средства. Дал довольно кри-
тическую характеристику действиям Лондона 
против России. Следует, однако, помнить, что 
эти брошюры были напечатаны в разгар 



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 4(14) / 2014 52 

Крымской войны и отчасти были попыткой 
оправдать в глазах российской, европейской и 
мировой общественности военный конфликт 
и показать, что его виновниками были Фран-
ция, Великобритания и Османская империя. 

Советская историография международ-
ных отношений была выстроена на работах 
К. Маркса и Ф. Энгельса, в частности «Брита-
нское господство в Индии», «Персия и Ки-
тай», цикл из 8 статей «Лорд Пальмерстон» и 
др. [23]. Они характеризовали политику Ве-
ликобритании как агрессивную, захватничес-
кую, грабительскую. Эти статьи носят поли-
тико-публицистический характер, но они су-
щественно повлияли на советскую историог-
рафию международных отношений на восто-
ке, англо-русского противостояния.  

В работах советских авторов в довоенный 
период основополагающей линией была отк-
рытая критика внешней и колониальной по-
литики Великобритании, призывы к подрыву 
британского господства в Индии. В произве-
дениях тех лет британским действиям на Вос-
токе придавался остро негативный характер, а 
проблемы англо-русских отношений, которые 
возникали, ставились исключительно в вину 
британцам. К подобным можно отнести тру-
ды А. Зайончковского Ф. Ротштейна, К. Бази-
левича и др. [24]. 

После окончания Второй мировой войны 
СССР и его бывшие союзники по антигитле-
ровской коалиции вступили в новый период 
конфронтации. Со вспышкой холодной войны 
историки стали активно обосновывать поли-
тику правящих кругов СССР в отношении 
стран Востока, политике царской России ста-
ли придавать особое значение, противополо-
жное тому, которое было до войны, иногда 
даже идеализируя ее. В своих ранних работах 
Е. Штейнберг, Н. Халфин, А. Бабаходжаев и 
др. [25], обвиняли США и их союзников в 
«ведении агрессивной хищнической полити-
ки» в Центральной Азии. Эти работы носят 
скорее идеологический и публицистический, 
чем научный характер. 

В 1950–1960 годы в СССР вышло неско-
лько работ общего характера. Это прежде все-
го «Очерки истории Англии» [26] Н. Ерофее-
ва, опубликованные в 1959 году, его же «Ту-
манный Альбион. Англия и англичане глаза-
ми русских 1825–1853 гг.» [27], «Английское 
завоевание Индии в XVIII веке» К.А. Антоно-
вой [28], «Очерки истории Ирана» [29] 
М. Иванова и др.  

Важным этапом в изучении международ-

ных отношений на Востоке и англо-русского 
противостояния стала работа Т.В. Еремеевой 
«Заключительный этап Египетского кризиса 
1831–1833 гг. и великие державы» [30]. Автор 
одной из первых в СССР основательно подо-
шла к изучению этого вопроса. Политике Ве-
ликобритании, России и других стран-
участников дана объективная оценка. Книга 
богата фактическим и аналитическим матери-
алом. Приводятся сравнительные данные о 
внешней торговле этих стран, подчеркивается 
стратегическое значение Османской империи 
для Великобритании. Показано дальнейшее 
обострение англо-русских отношений после 
заключения Ункяр-Искелесийского договора 
и его неприятие британской и французской 
дипломатией. Автор впервые в этом исследо-
вании использовала некоторые неопублико-
ванные ранее русские архивные материалы, 
позволившие по-новому, в сравнении с пред-
ыдущими работами, рассмотреть отношение 
великих держав к Турции в ходе конфликта. В 
целом книга полезна для выявления истоков 
англо-русского противостояния на Ближнем 
Востоке и анализа процессов, происходивших 
уже после завершения Египетского кризиса. 

Полезной в разработке темы была статья в 
«Вопросах истории» под редакцией Е. Адамо-
ва, Л. Кутакова о деятельности британской ра-
зведки на Кавказе [31]. В ней помимо анали-
тического материала можно обнаружить от-
рывки из писем и донесений русских послов в 
Константинополе, российских государствен-
ных деятелей на Кавказе. Отдельный интерес 
представляет часть об инциденте со шхуной 
«Виксен». 

Новый этап советской историографии на-
чался в 1970-е годы и завершился с распадом 
СССР. Наиболее важным в этом периоде сто-
ит отметить появление фундаментальных 
произведений о международных отношениях 
на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке, 
Центральной Азии. В первую очередь это мо-
нографии советского историка, доктора исто-
рических наук, профессора В.Н. Виноградова 
«Великобритания и Балканы: От Венского 
конгресса до Крымской войны» [32], «Меж-
дународные отношения на Балканах. 1830–
1856 гг.» [33] и другие. В этих исследованиях 
представлена британская политика на Балка-
нах от середины XIX века, показан ее экспан-
сионистский характер, а не оборонительный, 
как это декларировали в Форин оффисе. Ав-
тором проанализированы пагубные для наро-
дов Юго-Восточной Европы результаты по-
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литики «статус-кво», означавшей попытку 
утвердить тяготевший над ними османский 
режим, контролировала который Великобри-
тания. Обозначенный период от заключения 
Адрианопольского мира до завершения Кры-
мской войны и подписания Парижского дого-
вора выбран В. Виноградовым не случайно. В 
это время Россия сначала находилась на вер-
шине своего влияния в регионе, а в итоге по-
терпела невиданное падение влияния на Бал-
канах. 

В работах В. Виноградова присутствует 
чрезвычайно широкий круг источников: архи-
вные материалы, официальные актовые доку-
менты, статистические сборники, официаль-
ная дипломатическая переписка, парламентс-
кие материалы, личная переписка, мемуары, 
периодические издания. Что касается литера-
туры, то помимо работ советских историков, 
он привлек исследования многих зарубежных 
авторов, часть из которых была проанализи-
рована впервые. 

В 1975 году вышла монография известно-
го исследователя истории международных 
отношений на Ближнем Востоке В.А. Георги-
ева «Внешняя политика России на Ближнем 
Востоке в конце 30-х – начале 40-х годов XIX 
века» [34]. В. Георгиев рассмотрел весь ком-
плекс международных отношений в регионе в 
период второго Египетского кризиса и подпи-
сания Лондонских конвенций. Однако его 
оценки итогов кризиса носят односторонний 
характер. По его мнению, Россия потерпела 
сокрушительное дипломатическое поражение, 
оказавшись в полной зависимости от Велико-
британии и утратив влияние в Турции, а Ве-
ликобритания установила полное господство 
в регионе, что не в полной мере соответствует 
исторической действительности. 

Нельзя не отметить и работу О.В. Жига-
линой «Великобритания на Среднем Востоке» 
[35], которая вышла в 1990 году, в самом кон-
це этого этапа. Ее особенностью является глу-
бокий анализ различных концепций английс-
кой историографии XIX – начала XX века по 
проблемам политики Великобритании на 
Среднем Востоке, в Иране, Афганистане, от-
части Индии. В ней рассмотрены и детально 
изучены труды наиболее ярких и талантливых 
представителей английской историографии: 
Дж. Макдональда, Эванса Де Ласси, Г. Роули-
нсона и др. Значительное место в книге уде-
лено англо-русским отношениям и проблемам 
обороны Индии. Сделана попытка выявить 
истоки появления тезиса о «русской угрозе».  

После распада Советского Союза и обра-
зования независимой России сложилась ситу-
ация, чем-то подобная той, которая возникла 
после краха Российской империи. На этом 
этапе развития исторической науки в распо-
ряжении российских историков появились 
ранее недоступные секретные материалы из 
архивных фондов России, а также Великобри-
тании, стран Востока. Это создало предпосы-
лки для объективного рассмотрения борьбы 
держав за передел мира в целом и за господс-
тво на Востоке в частности. Анализ исследо-
ваний, появившихся в этот период, убедите-
льно доказывает, что интерес к теме обороны 
Британской Индии не иссяк. Об этом свидете-
льствует статья «Лорд Пальмерстон в евро-
пейской дипломатии» [36] В.Н. Виноградова, 
монографии З.А. Арабаджяна, Г.А. Джахиева 
[37]. 

В начале этого периода вышла статья 
М.В. Жолудова «Лорд Пальмерстон и восточ-
ный вопрос в первой половине XIX века» [38], 
посвященная истории внешней политики Ве-
ликобритании на Ближнем Востоке. Ученым 
была сделана попытка частично восполнить 
белые пятна в истории международных отно-
шений того периода и роли министра иност-
ранных дел Г.Дж. Пальмерстона в происхо-
дящих событиях. 

События, происшедшие на Кавказе в 90-е 
годы XX века, стали поводом для усиленного 
внимания исследователей к процессам, прои-
сходившим в регионе ранее. Геополитическая 
борьба в этом регионе и интерес к ней стали 
причиной появления множества работ по этой 
тематике. В первую очередь стоит выделить 
труды российского политолога и историка 
В. Дегоева. В его книге «Большая игра на Ка-
вказе: история и современность» [39] рассма-
тривается ряд проблем истории Кавказа в кон-
тексте всегда злободневного вопроса – наско-
лько связанны прошлое и настоящее. В прин-
ципе, не отрицая наличия такой связи, автор 
на конкретном материале показывает, что фе-
тишизация ее приводит к таким же сомните-
льным результатам, как и недооценка. 

Еще более фундаментальным творением 
стала его книга «Кавказ и великие державы 
1829–1864 гг. Политика, война, дипломатия» 
[40]. Опираясь на огромный, в т. ч. еще никем 
не тронутый документальный материал, автор 
исследует сложнейшую ткань международ-
ных противоречий на Кавказе в эпоху Кавказ-
ской войны XIX века и приходит к выводу, 
что они во многом порождены логикой англо-
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русского межимперского соперничества на 
Востоке, которое принято именовать «боль-
шой игрой». Ученый доказывает, что сегодня 
она воспроизводится в форме многосторон-
ней, теперь уже глобальной борьбы за торже-
ство определенных моделей мироустройства. 
Он подчеркивает, что наиболее опасным зве-
ном в этом состязании становится черноморс-
ко-каспийский регион. 

В этом же ключе написана книга извест-
ного публициста и журналиста М. Леонтьева 
«Большая игра. Британская империя против 
России и СССР» [41]. Несмотря на свой пуб-
лицистический характер, по сути это печатная 
версия одноименного телевизионного сериа-
ла, книга имеет обширную библиографию, к 
тому же она содержит в себе множество цитат 
и отрывков интервью не только с ведущими 
политиками, но и с ключевыми политологами, 
историками и аналитиками США, Британии, 
Франции, Германии. 

Стоит отметить несколько общих работ 

по истории международных отношений исс-
ледуемого периода, авторами которых были 
А. Орлов [42], А. Широкорад [43] и другие. 

Таким образом, подходы представителей 
российской, советской историографии и исто-
риографии Западной Европы и США в целом 
к оценке англо-русского противостояния в пе-
рвой половине ХIХ века, были диаметрально 
противоположными. Западноевропейские и 
американские ученые постоянно указывали на 
наличие «русской угрозы» Британской Ин-
дии. Российские и советские, наоборот, были 
уверены в существовании серьезной опаснос-
ти южным границам России. Но, несмотря на 
вышеизложенное, процесс формирования и 
развития «доктрины обороны Британской 
Индии» остается практически не изученным. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о су-
ществовании фрагмента исторической дейст-
вительности, который остался без внимания 
исследователей и заслуживает всестороннего 
изучения и освещения. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТІВ  
У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1919–1954 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ 

 
Автор статті проаналізував історіографію становлення та розвитку системи захисту 

державних секретів у Радянській Україні в період з 1919 р. до березня 1954 р. Розглянуто праці 
українських, радянських і закордонних дослідників, які досліджували діяльність радянських 
спецслужб, спрямовану на організацію захисту державних секретів. 
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Історичний шлях становлення державнос-
ті України, час перебування у складі інших 
держав потребує всебічного наукового аналі-
зу. У нинішній час Україна протистоїть поту-
жним і добре скоординованим, заздалегідь 
спланованим зусиллям своїх зовнішніх і внут-
рішніх ворогів, мета яких – ліквідація україн-
ської державності та українців як нації, пове-
рнення нашого народу в стан бездержавності 
до складу держави, де він перебував не одне 
сторіччя. Витоки надглибокої кризи в Україні 
значною мірою криються саме у спадщині ра-
дянського тоталітарного режиму, якому була 
притаманна, і посеред іншого, надзвичайна 
закритість, секретність, ксенофобія, що про-
низували все радянське суспільство. Наслідки 

радянського режиму та реліктова сила його 
надзвичайної секретності за інерцією ще й до-
нині відчуваються в сучасному українському 
соціумі.  

З відкриттям доступу до багатьох раніше 
секретних справ, стало можливим об’єктивно 
й неупереджено проаналізувати та з’ясувати 
генезу надзвичайної радянської секретності, 
протиставити формуванню в Російській Фе-
дерації і нав’язуванню Україні громадської 
думки про «славне чекістське минуле». Захист 
державних секретів у Радянській Україні по-
кладався на органи державної безпеки, тому 
дослідження одного з напрямів їх діяльності, 
набуває особливої актуальності сьогодні, коли 
гостро постала проблема практичного забез-
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печення національної безпеки. Без всебічного 
врахування набутого досвіду (позитивного і 
негативного) не можна успішно вирішити 
проблему зміцнення української державності, 
глибокої і справжньої демократизації всіх 
сфер суспільно-політичного життя, забезпе-
чення надійної безпеки і прав кожного грома-
дянина України. Тому з метою з’ясування пе-
вних закономірностей і тенденцій розвитку 
системи захисту державних секретів на сучас-
ному етапі її функціонування, дослідження іс-
торичного досвіду є доречним та актуальним. 
У тексті статті поняття «державна таємниця», 
«військова таємниця», «службова таємниця», 
«партійна таємниця», що використовувалися 
(часто хаотично) у досліджуваний період, ав-
тор об’єднав у поняття «державні секрети», 
що відповідає законодавству останніх десяти-
літь існування СРСР. 

Якісне дослідження системи захисту дер-
жавних секретів в Україні неможливо без 
проведення історіографічного огляду літера-
тури, що включає усі більш менш вагомі на-
працювання, які принаймні опосередковано 
торкаються проблеми захисту державних сек-
ретів у зазначений період. Слід також зверну-
ти увагу на відсутність історіографічних на-
працювань за темою дослідження. Предметом 
аналізу стали переважно праці, в яких викори-
стано, як український матеріал, так і радянсь-
кий або сучасний російський, оскільки в осно-
ві системи захисту державних секретів у Ра-
дянській Україні були покладені нормативно-
правові акти ухвалені московським центром.  

Не дивлячись на значний масив наукової 
літератури, присвяченої різним проявам ра-
дянської влади в Україні, ґрунтовних дослі-
джень з історії радянської державності (сис-
теми державної влади) обмаль. Ще менше 
спеціальних наукових праць, попри важли-
вість проблеми, присвячених проблемі захис-
ту державних секретів у Радянській Україні. 
До 1991 р., науковці, які вивчали питання, 
пов’язані із захистом державних секретів, то-
ркалися лише окремих, переважно контрроз-
відувальних аспектів проблеми. Власне, ви-
світлення історії становлення і розвитку сис-
теми захисту державних секретів у радянській 
час набуло відомчого характеру. Переважна 
більшість публікацій знаходилася у закритих 
виданнях, лише нещодавно розсекречених. 
Передусім це стосується узагальнюючих 
праць, присвячених історії радянських органів 
державної безпеки. Автор не зустрів праць, 
присвячених історичним аспектам захисту 

державних секретів у працях виданих співро-
бітниками Комітету державної безпеки (далі – 
КДБ) СРСР, але в деяких з них можна знайти 
інформацію про організаційні зміни структур 
Всеросійської надзвичайної комісії (далі – 
ВНК), Державного політичного управління 
(далі – ДПУ), Об’єднаного державного полі-
тичного управління (далі – ОДПУ), Народно-
го комісаріату внутрішніх справ (далі – 
НКВС), Міністерства державної безпеки (далі 
– МДБ), а також окремі питання контррозві-
дувального захисту державних секретів.  

Процес дослідження й осмислення історії 
радянської влади, у т. ч. такого важливого 
державного інституту, як спецслужби, склад-
ний і суперечливий. Для потенційного дослід-
ника однією з найскладніших проблем є до-
ступність джерельної бази. Практично тота-
льна секретність всього, що мало відношення 
до забезпечення безпеки радянської влади, ви-
значала спектр і глибину наукових пошуків, 
не дозволяла широкій громадськості ознайо-
митися з результатами роботи істориків з чис-
ла співробітників КДБ. Тривалий час у працях 
про ВНК–ОДПУ–НКВС історія підмінялася 
розповідями про подвиги чекістів. Ці роботи 
романтизували чекістську працю, цілком ви-
правдовували «червоний терор», трактували 
його як сувору необхідність, обумовлену дія-
ми чисельних ворогів. 

У радянській історіографії другої полови-
ни 1920–1930-х роках виходять праці винят-
ково заангажовані, зорієнтовані лише на показ 
героїки чекістських органів. До їх числа на-
лежать праці Л. Бичкова [11], Т. Самсонова 
[46], в яких висвітлено проблеми діяльності 
надзвичайних комісій, пов’язаних з «бороть-
бою з контрреволюційними організаціями» та 
шпигунством. Роботи післявоєнного періоду, 
зокрема Х. Ахметшина [2], В. Марухіна [37], 
присвячені питанням захисту державних сек-
ретів, мали насамперед пропагандистсько-
ідеологічне спрямування. Не домінували нові 
підходи в розробці теми і в 1950–1980-х ро-
ках, хоча видана у повоєнні десятиріччя літе-
ратура і набула якісно нових рис. Йдеться пе-
редусім про істотне розширення тематики до-
сліджень, їх джерельної бази, введення до на-
укового обігу нових документальних масивів. 
Останнє засвідчила монографія Д. Голінкова 
«Крушение антисоветского подполья в 
СССР» [24]. В основу названої праці лягли 
звіти, оперативні документи, архівно-слідчі 
справи, які до цього часу практично не вико-
ристовувалися дослідниками. Разом з тим 
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праця Д. Голінкова має суто ідеологічне 
спрямування. Процесу становлення та розвит-
ку кримінально-правового захисту радянських 
державних секретів були присвячені видані у 
50–80 рр. ХХ ст. в УРСР праці таких авторів-
правників, як П. Михайленко, Д. Сусло [38–
40], А. Носенко, В. Жарій [41]. З кінця 1950-х 
рр. склався новий історичний напрям дослі-
джень відомчих наукових працівників КДБ 
СРСР, зокрема А. Велідов [12], В. Венедиктов 
[13], В. Клеандрова [32], які готували наукові 
праці з історичної тематики, спираючись на 
радянську методологію. У 1977 р. КДБ СРСР 
видав офіційну фундаментальну працю «Ис-
тория советских органов государственной бе-
зопасности» за редакцією В. Чебрикова, що 
містить значну кількість фактологічної інфо-
рмації і, як довідник важлива для кожного до-
слідника системи безпеки радянської влади 
[31]. 

Окремі питання організаційно-правового 
захисту державних секретів були відображені 
у 1980-ті роки у відомчих працях співробітни-
ків КДБ СРСР В. Алідіна [1], В. Буланкіна 
[10], І. Розанова у співпраці з Ф. Поповим 
[45]. Усі видання радянського періоду розгля-
дали функціонування механізму радянської 
державної безпеки з позиції пануючої ідеоло-
гії та методології. До того ж питання захисту 
державних секретів розглядалися вкрай побі-
жно, а історичні аспекти захисту державних 
секретів не розглядалися зовсім. Праці, опуб-
ліковані у 1920–1980-х рр., лише визначили 
контури проблеми, ввели в науковий обіг 
окремі документи, свідчення сучасників. За 
часів СРСР у західному світі були спроби до-
слідити діяльність радянських спецслужб, зо-
крема таких авторів як Джон Баррон [56], Емі 
Найт [57], але ці праці мали публіцистичний 
характер. 

Новий етап в історіографії захисту держа-
вних секретів у 1919–1954 рр. розпочався на 
зламі 1980–1990-х років і триває до теперіш-
нього часу. Для нього характерним є розши-
рення методологічного інструментарію, вико-
ристання надбання не тільки пострадянських 
наукових шкіл, а й західних дослідників. Про-
цес розсекречування архівних документів, що 
активно відбувається останні 10 років, суттєво 
розширив доступ дослідників до джерельної 
бази щодо радянського періоду нашої країни.  

Вивчення генези надзвичайної секретнос-
ті, системи захисту державних секретів у Ра-
дянській Україні у 1919–1954 рр. неможливо 
без дослідження політичної і соціальної істо-

рії, аналізу тоталітаризму, діяльності вищих 
органів партійно-державної влади, порядку 
прийняття найважливіших політичних рі-
шень, формування державної ідеології. Серед 
праць, в яких досліджуються зазначені питан-
ня, слід згадати праці С. Кульчицького «Істо-
ричне місце української радянської державно-
сті» та «Червоний виклик. Історія комунізму в 
Україні від його народження до загибелі»[34, 
35]. У своїх працях С. Кульчицький акцентує 
увагу на тому, що радянська модель держав-
ності мала тоталітарний характер і вирізняла-
ся певними ознаками: державні інститути не 
тільки опанували суспільство, але і почасти 
злилися з ним, утворивши унікальний симбіоз 
– державосуспільство. Особливого значення 
історик надає більшовицькій партії та радам, 
які разом створили тандем. Методами здійс-
нення влади були терор, пропаганда, вихован-
ня, всебічне регламентування життя радянсь-
ких людей. 

Для розуміння формування та функціону-
вання радянської влади у міжвоєнний час ва-
жливими є праці М. Дорошка, серед яких пе-
редусім слід назвати монографію «Номенкла-
тура: керівна верхівка Радянської України 
(1917–1938 рр.)» [26]. У своїх працях М. До-
рошко дає загальний портрет компартійно-
радянської номенклатури. Дослідивши фор-
мування радянської номенклатури, її еволю-
цію з 1917 р. до кінця 1930-х рр., автор пока-
зав, що вищий щабель влади в Україні форму-
вав особисто Сталін і жорстко його контро-
лював. Номенклатура постійно розросталася 
за рахунок нижчого щабля. До органів влади 
висували зазвичай людей із низьким рівнем 
освіти і культури, і це було не випадковістю, а 
свідомим кадровим підходом.  

Серед досліджень присвячених питанням 
формування і функціонування радянської 
влади, насамперед його державного механіз-
му, можна зазначити публікації із серії «Істо-
рія сталінізму» видану видавництвом «Рос-
сийская политическая энциклопедия» (рос. – 
РОССПЭН) у Росії. Серед публікацій цього 
видавництва, важливими для розуміння об-
ставин виникнення надзвичайної секретності 
та місця державних секретів у системі безпеки 
радянської влади у СРСР є праці російського 
історика О. Хлевнюка «Политбюро. Механи-
змы политической власти в 1930-е годы» та 
«Хозяин. Сталин и утверждение сталинской 
диктатуры» [50, 51] та спільної праці О. Хлев-
нюка і британського історика Й. Горлицького 
««Холодный мир. Сталин и завершение ста-
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линской диктатуры» [52]. Особисту роль Й. 
Сталіна у встановлені надзвичайної секретно-
сті та тоталітарного режиму дослідив Д. Вол-
когонов у праці «Тріумф і трагедія. Політич-
ний портрет Й.В. Сталіна» [14]. 

Окремі аспекти історії формування над-
звичайної секретності в СРСР, та, зокрема ре-
жиму секретності у 1920-х рр. у державних і 
партійних органах з наукових позицій без іде-
ологічної зашореності розглянула російсько-
американська дослідниця І. Павлова у моно-
графії «Механизм сталинской власти: станов-
ление и функционирование» [44]. Ця праця, 
на думку автора, є однією з найґрунтовніших 
у дослідженні генези надзвичайної секретнос-
ті сталінського режиму. Питання забезпечен-
ня секретності у більшовицькій партії дослі-
джував Г. Куренков [36]. 

Оскільки у СРСР та Радянській Україні 
функція захисту державних секретів і контро-
лю за забезпеченням захисту державних сек-
ретів в усіх державних органах, підприємст-
вах, установах та організаціях була покладена 
на органи державної безпеки, то історія їх дія-
льності вкрай важлива для розуміння різнобі-
чних питань захисту державних секретів. Пе-
редусім автор звертав увагу на діяльність сек-
ретно-шифрувальних підрозділів органів дер-
жбезпеки, що відповідали саме за захист дер-
жавних секретів. Також важливе значення для 
дослідження мали підрозділи, які забезпечу-
вали захист державних секретів в основних її 
продуцентах – військових формуваннях і обо-
ронно-промисловому комплексі (далі – ОПК). 
До складу таких підрозділів належали особ-
ливі, економічні та контррозвідувальні управ-
ління-відділи ВНК–ДПУ–ОДПУ–НКВС–МДБ. 

Дослідженню діяльності радянських спец-
служб в Україні присвячена монографія В. 
Окіпнюка «Державне політичне управління 
УСРР (1922–1934): історико-юридичний ана-
ліз [42]. Важливу роль у дослідженні історії 
радянських спецслужб відіграє науково-
документальний журнал «З архівів ВУЧК–
ГПУ–НКВД–КГБ», який видається з 1994 р. У 
його публікаціях досліджені кадрові, політич-
ні, організаційні, правові та інші аспекти дія-
льності спецслужб Радянської України, але 
питання захисту державних секретів, окрім 
однієї статті В. Окіпнюка «Правові основи за-
безпечення режиму таємності органами ДПУ 
УСРР (20-ті – початок 30-х рр.)» залишилися 
поза увагою дослідників [43]. Діяльність 
особливих відділів, підрозділів ВНК–ОДПУ, 
відповідальних за контррозвідувальне забез-

печення у військових формуваннях, дослідив 
О. Божко [4]. Але він розглядав організаційно-
правові аспекти їх діяльності не торкаючись 
питань захисту державних секретів. Окремо 
слід згадати спільну роботу Ю. Шаповала та 
В. Золотарьова «Всеволод Балицький: Особа, 
час, оточення» [54] та праці В. Золотарьова 
«Олександр Успенський: Особа, час, оточен-
ня» [29], «Секретно-політичний відділ ДПУ 
УСРР: справи та люди» [30], в яких автори 
крізь призму персоналій керівного складу 
органів державної безпеки та спираючись на 
архівні документи, розкрили роль таємної 
поліції в Україні у 20–30-ті роки минулого 
сторіччя.  

Серед робіт закордонних істориків при-
свячених історії радянських спецслужб заслу-
говують на увагу праця В. Коровіна «История 
отечественных органов безопасности» [33] та 
спільна праця шведського історика Л. Самуе-
льсона та російського історика В. Хаустова 
«Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг.». 
В останній праці фрагментарно відображено 
окремі питання захисту державних секретів 
[47]. Сучасна російська історіографія органів 
держбезпеки стрімко розвивається і нараховує 
сотні робіт різного ґатунку. Основне місце до 
нині займає ангажована наукова-популярна 
література і публіцистика вихідців з КДБ–
ФСБ, а також близьких до них осіб, які розпо-
всюджують радянські штампи і міфологізова-
ні погляди на чекістів та їх діяльність. Біль-
шість сучасних російських істориків спецс-
лужб продовжують досліджувати її з викори-
станням ідеологічних штампів радянських ча-
сів, особливо це помітно в останні роки. На-
приклад, історія контррозвідувальних органів 
у Червоній/Радянській армії у праці російсь-
кого журналіста О. Бондаренка розглянута з 
позицій апологетики особливих відділів, вій-
ськової контррозвідки «СМЕРШ», разом з 
тим, у подібних працях можна знайти певну 
корисну фактологічну інформацію [5]. 

Діяльність органів ВНК–ОДПУ–НКВС 
щодо захисту державних секретів у Червоній 
армії та на флоті, а також в ОПК є малодослі-
дженою, але повністю не залишеною поза 
увагою. Найпомітнішою роботою на цю тему 
є монографія «Органы государственной безо-
пасности и Красная армия» російського істо-
рика спецслужб О. Здановича. В окремому 
розділі монографії він розглянув роль органів 
ВНК–ОДПУ у реалізації заходів щодо захисту 
державної і військової таємниці у Червоній 
армії за період 1921–1934 рр. [28]. Працю 
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О. Здановича відрізняє науковість, поміркова-
на глорифікація радянських спецслужб, ши-
роке використання архівних джерел (щоправ-
да за обмежений період), недоступних для 
українського дослідника.  

Питання діяльності органів ВНК–ДПУ–
ОДПУ–НКВС щодо захисту секретів у війсь-
кових формуваннях та ОПК досліджені у пра-
цях автора, зокрема: «Діяльність органів 
ВНК–ОДПУ по захисту державних секретів у 
Червоній армії та радянському ВПК (1918–
1927 рр.)», «ОДПУ і захист державних секре-
тів у Червоній армії та оборонно-промисло-
вому комплексі (1928 – червень 1934 рр.)», 
«НКВС і захист державних секретів у Черво-
ній армії та оборонно-промисловому компле-
ксі (липень 1934 – 1936 рр.)» [17; 20–21], а за-
хисту державних секретів у 1937–1938 рр. ін-
ша праця автора «Захист державних секретів 
та шпигуноманія у роки «великого терору» 
(1937–1938 рр.)» [18]. 

З 5 травня 1921 р. до 25 грудня 1936 р. го-
ловною криптографічною та режимно-секрет-
ною службою СРСР був Спецвідділ, якій всі 
ці роки очолював Г. Бокий. Зважаючи на ко-
лоритну особистість начальника цього Спец-
відділу та окремі специфічні завдання, що пе-
ред ним стояли, цей підрозділ спецслужби 
привертав увагу багатьох дослідників і попу-
ляризаторів історії. Втім, більшість з них ціка-
вились різними містичними розробками Спец-
відділу. Адже той, окрім іншого, займався ще 
й науковими дослідженнями сонячної актив-
ності, парапсихології, уфології, всього пара-
нормального тощо. Майже 90% усіх публіка-
цій про Спецвідділ присвячені саме цьому ас-
пекту його діяльності.  

Криптографічній діяльності Спецвідділу 
присвячені роботи Т. Соболєвої [48], В. Бабі-
євського у співпраці з Л. Бутирським та Д. 
Ларіним [3]. Є тільки дві праці, присвячених 
саме діяльності Спецвідділу у сфері захисту 
державних секретів, а саме: Є. Жирнова «Со-
ветская грифомания»[27] та автора «Як спец-
відділ Гліба Бокого охороняв радянську таєм-
ницю»[23]. Також діяльність Спецвідділу та 
інших секретно-шифрувальних підрозділів 
органів державної безпеки радянської влади у 
1921–1945 рр. розглянута в іншій праці автора 
«Cекретно-шифровальные подразделения ор-
ганов госбезопасности СССР и охрана госу-
дарственных секретов (1921–1945)» [22]. Пи-
танням захисту державних секретів, боротьби 
зі шпигунством, взаємовідносинами між Нар-
коматом оборони та особливими відділами 

НКВС присвячена стаття автора «Боротьба зі 
шпигунством і захист державних секретів в 
Україні напередодні Другої світової війни (сі-
чень–серпень 1939 р.)» [15]. Праці автора пу-
блікації переважно побудовані на викорис-
танні нещодавно розсекречених документів, 
що зберігаються в Галузевому державному 
архіві Служби безпеки України. 

Кримінально-правовому захисту держав-
них секретів присвячена спільна праця украї-
нських дослідників «Становлення та розвиток 
кримінально-правової охорони державної та-
ємниці в Україні» [55]. У ній автори приділи-
ли значну увагу правовому забезпеченню цьо-
го процесу та питанням кримінальної відпові-
дальності за розголошення секретної інфор-
мації. Окремі питання кримінально-правового 
захисту державних секретів розглянув М. Ха-
вронюк у навчальному посібнику «Військові 
злочини» [49]. 

Процес становлення органів захисту дер-
жавних секретів у Радянській Україні дослі-
джував О. Ботвінкін [6, 8, 9]. Матеріали, що 
містяться в працях окремих науковців сучас-
ності, були узагальнені А. Гузом при підгото-
вці навчального посібника для студентів, які 
навчаються за спеціальністю «організація за-
хисту інформації» [25]. Окремі питання історії 
організаційно-правового захисту державних 
секретів у СРСР вивчав російській дослідник 
С. Чертопруд [53]. 

Однак наукового дослідження, в якому 
було б висвітлено організаційно-правове за-
безпечення й основні етапи діяльності держа-
вних органів у сфері захисту державних сек-
ретів в Україні до 2008 р. не було. Цю прога-
лину частково заповнили колективні праці 
«Історія охорони державної таємниці в Украї-
ні» [7] та «Державна таємниця як складова 
національної безпеки України» [16]. У 2012 р. 
вийшов «Нарис історії охорони державної та-
ємниці», колективна праця вітчизняних дослі-
дників, які спробували на основі комплексно-
го аналізу архівних джерел і літератури уза-
гальнити досвід захисту державних секретів 
на території України у різні історичні епохи з 
найдавніших часів до 1999 р. [19]. На жаль, у 
цій праці періоду радянської влади присвяче-
но мало уваги.  

Таким чином, аналіз історіографії засвід-
чує сталий науковий інтерес до всебічних на-
укових досліджень радянського періоду 1919–
1954 рр. в Україні. Водночас тематика захисту 
державних секретів залишається малодослі-
дженою. Наявний доробок фахівців з цієї теми 
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не дає цілісного уявлення про систему захисту 
державних секретів. Історіографічний огляд, 
на думку автора, дає можливість пересвідчи-

тися, що потреба у проведенні спеціальних 
досліджень за зазначеною темою є актуаль-
ною. 
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ДЕЯКИЙ АНАЛІЗ РАДЯНСЬКИХ СТРАТЕГІЧНИХ НАСТУПАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
ПО ВИЗВОЛЕННЮ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ВІД НАЦИСТІВ У 1944 РОЦІ 

 
Автором статті проаналізовано оперативно-стратегічну обстановку на радянсько-

німецькому фронті наприкінці 1943 – на початку 1944  рр., підготовку та проведення радянсь-
ким командуванням чотирьох послідовних стратегічних  наступальних операцій по звільненню 
Правобережної України та Криму упродовж 1944 року. 

Ключові слова: Ставка ВГК, стратегічна наступальна операція, фронт, танкова армія, 
замисел операції,оточення, контрудар, вермахт, група армій. 
 

(Закінчення, початок у попередньому номері) 
 

Кримська наступальна операція про-
водилася з 8 квітня до 12 травня 1944 року, 
з метою звільнення Кримського півострова. Її 
замисел передбачав ряд спільних ударів вій-
ськами 4-го Українського фронту із районів 
Сіваша та Перекопа, й Окремої Приморської 

армії з Керченського плацдарму в загальному 
напрямі на Сімферополь, Севастополь при 
сприянні сил Чорноморського флоту з тим, 
щоб роз’єднати та знищити угруповання про-
тивника, яке обороняло Крим і не допустити 
його евакуації (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Визволення Криму від німецьких загарбників (8 квітня – 12 травня 1944 рр.) 
 

Бойовий склад радянських військ: 4-й 
Український фронт (2-а гв. і 51-а армії, 19 
танковий корпус, 8-а повітряна армія), Окрема 
Приморська армія, Чорноморський флот й 
Азовська військова флотилія [1, с.794]. Всьо-
го: дивізій – 30 стрілецьких дивізій, бригад 

морської піхоти – 2; укріплених районів – 2. 
Бойовий склад німецьких військ: 17-а ар-

мія Групи армій «Південна Україна», частина 
сил 4-го Повітряного флоту і ВПС Румунії на 
Чорному морі. Всього: дивізій – 12, у т. ч. 7 
румунських, пд – 7, гсд – 3, кд – 2), бригад – 2. 
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Співвідношення сил і засобів сторін: гар-
мати і міномети – 1,7÷1,0; танки і САУ (шту-
рмові гармати) – 2,6÷1,0; бойові літаки – 
4,2÷1,0; бойові кораблі основних класів (при 
проведенні Кримської операції) – 1,5÷1,0. За 
показниками перевага на боці радянських 
військ [3, с.89]. 

Розмах бойових дій: тривалість операції – 
35 діб, ширина фронту бойових дій – 160 км, 
глибина просування радянських військ – 200–
260 км, середньодобовий темп наступу: при 
виході до Севастополя – 20 км; при прориві 
оборони під Севастополем – 3–5 км. 

Кримська наступальна операція характер-
на великим напруженням і жорстокою боро-
тьбою. Радянські війська прорвали глибоко-
ешелоновану оборону противника на пере-
копському перешийку і на сході Керченського 
півострова, а потім у районі Севастополя. Во-
ни повністю розгромили німецьку 17-у армію, 
знищивши 12 дивізій і ряд окремих частин. 
Втрати противника склали понад 100 тис. 
осіб, у т. ч. 61 587 – військовополоненими. 
Майже 42 тис. німецьких і румунських солда-
тів і офіцерів загинули в морі під час евакуа-
ції. В повітряних боях було збито 297 літаків. 
Потоплено понад 100 різних кораблів і суден 
противника. Угруповання противника втрати-
ло майже все озброєння та бойову техніку (бі-
ля 3,6 тис. гармат і мінометів, 215 танків) [1, 
с.794; 4, с.104–105]. 

У Кримський операції Чорноморський 
флот, отримавши головне завдання від Ставки 
ВГК щодо порушення морських комунікацій 
противника з Кримом, проводив самостійну 
морську операцію в рамках стратегічної опе-
рації. Кримська операція включала фронтову 
операцію військ 4-го Українського фронту, 
операцію Окремої Приморської армії і морсь-
ку операція Чорноморського флоту. Організа-
ція взаємодії сухопутних військ з силами фло-
ту покладалася на представника Ставки Вер-
ховного Головнокомандування (далі – ВГК) 
маршала Радянського Союзу О.М. Василевсь-
кого. Ця операція характеризувалася добре 
організованою постійною взаємодією сухопу-
тних військ, Чорноморського флоту і значних 
сил авіації, що в цілому сприяло повному роз-
грому гітлерівських військ [4, с.109–110]. 

Звільнивши Крим, радянські війська лік-
відували останній значний плацдарм ворога, 
який загрожував Правобережній Україні. Чо-
рноморський флот знову отримав свою голо-
вну базу –Севастополь. Все це значно покра-
щило умови для подальших наступальних дій 

військ на південному стратегічного напрямку 
радянсько-німецького фронту. 

Успіхи Червоної армії і флоту, які були 
досягнуті до кінця 1944 року, показали, що 
СРСР може власними силами не тільки вигна-
ти ворога з власної землі, але й звільнити на-
роди від нацистських загарбників і завершити 
розгром вермахту, що, в свою чергу, підштов-
хнуло англо-американських союзників поспі-
шити з відкриттям другого фронту в Європі і 
6 червня 1944 року здійснили висадку військ 
на північне узбережжя Франції. Однак це не 
дало суттєвих змін в угрупованні військ вер-
махту на Заході. Як і раніше основні сили Ні-
меччини знаходилися на радянсько-німецько-
му фронті і дійсно на цьому театрі воєнних 
дій були битви, що мали вирішальне значення 
для Другої світової війни. 

Львівсько-Сандомирська наступальна 
операція проводилася з 13 липня до 29 сер-
пня 1944 року з метою розгрому групи армій 
«Північна Україна», звільнення західних об-
ластей України і південно-східної Польщі 
(рис. 2). 

Замисел операції передбачав завдання 
військами 1-го Українського фронту одночас-
но двох потужних ударів: на правому крилі з 
району Луцька на Рава-Руську і в центрі з ра-
йону Тернополя в загальному напрямі на 
Львів з метою розсікти угруповання против-
ника, відтіснити і знищити противника пів-
денно-західніше Бродів і звільнити міста Рава-
Русську, Перемишль, Львів. У подальшому 
спрямувавши головні зусилля фронту на Сан-
домирський напрям форсувати р. Вісла і ство-
рити умови для наступу на Сілезію. 

Для проведення Львівсько-Сандомирської 
операції Ставка ВГК і Генеральний штаб Чер-
воної армії створили у смузі військ 1-го Укра-
їнського фронту міцне угруповання військ 
(сил) у складі 7 загальновійськових (1-а, 3-я, 
5-а гвардійські, 13-а, 18-а, 38-а, 60-а), 3 танко-
вих (1-а і 3-я гв., 4-а) армій, 2 кінно-механі-
зованих груп (1-й і 6-й гв. кінні корпуси, 25-й і 
31-й танкові корпуси), 1-го Чехословацького 
армійського корпусу, 2 повітряних армій (2-а 
армія, а з 1 липня – 8-а армія) – загалом понад 
1,1 млн. осіб, 16100 гармат і мінометів, понад 
2000 танків і самохідних гармат, 3250 літаків 
[1, с.851; 4, с.80]. 

Зосередження такої кількості військ (сил) 
у складі одного фронту – це був єдиний випа-
док за всю війну, коли одному фронту стави-
лося завдання на розгром групи армії против-
ника. 
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Мета операції полягала в розгромі групи 
армій «Північна Україна» (командувач – гене-
рал-лейтенант Отто Моріц Модель), у складі 
1-ї, 4-ї танкових армій, 1-ї армії (Угорщина) та 
2-го танкового корпусу СС, звільнення від 
окупантів західних областей України та пів-
денно-західних районів Польщі, захоплення 
плацдарму на лівому березі великої водної пе-
решкоди – р. Вісла. 

Співвідношення сил і засобів на початок 
операції: радянські війська мали перевагу над 
противником у гарматах і мінометах у 

2,6 рази; танках і САУ в 2,3 рази; у бойових 
літаках у 4,6 рази. У ході операції радянська 
сторона ввела в битву повітряну армію, а ні-
мецькі війська ввели 16 дивізій (пд – 12, мд – 
1, тд – 3) і 4 піхотних бригади. Розмах бойо-
вих дій: тривалість операції – 48 діб, ширина 
фронту – 440 км, глибина просування радян-
ських військ – 350 км, середньо-бойовий темп 
наступу: при прориві оборони – 3–10 км; у 
подальшому до р. Висла: стрілецьких з’єднань 
– 17–22 км, танкових і механізованих військ – 
50–60 км. 

 

 
 

Рис. 2. Розгром групи армій “Північна Україна”. Визволення південно-східної Польщі 
(13 липня – 29 серпня 1944 р.) 

 

1-й Український фронт (командувач – ма-
ршал І.С. Конєв) завдавав два удари: перший 
– на Рава-Руському напрямку (3-я гв. армія 
генерала В.М. Гордова, 13-а армія генерала 
М.П. Пухова, 1-а гв. танкова армія генерала 
Катукова М.Ю., кінно-механізована група ге-
нерала В.К. Баранова); другий – на Львівсь-
кому напрямку: (60-а армія генерала П.О. Ку-
рочкіна, 38-а армія генерала К.С. Москаленка, 
3-я гв. танкова армія генерала П.С. Рибалка, 
кінно-механізована група генерала С.В. Соко-
лова) [1, с.851]. 

На лівому фланзі фронту, на Станіславсь-
кому (Івано-Франківському) напрямку, були 
зосереджені зусилля для завдання удару в ході 
наступу силами 1-ї гв. армії генерала А.А. 
Гречка та 18-ї армії генералі С.П. Журавльова. 

Другий ешелон складала 5-а гв. армія (генера-
ла О.С. Жадова), загальновійськовий резерв – 
стрілецький і танковий корпуси. 

Значну допомогу фронту надали партиза-
ни. В окупованих областях України та півден-
но-східних районах Польщі діяло до 10 парти-
занських з’єднань і 53 загони. Перед наступом 
Червоної армії за вказівкою Ставки ВГК вони 
зірвали перевезення німецьких військ на залі-
зничних ділянках Львів–Варшава, Рава-
Руська–Ярослав, розгромили 13 великих гар-
нізонів противника. 

Під час підготовки операції було викона-
но великий обсяг заходів. У перегрупуванні 
військ взяли участь понад 50% дивізій, три 
танкових армії та значна кількість інших 
з’єднань і військових частин. У військах на-
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копичувалися значні обсяги запасів різних ви-
дів: боєприпасів – 3 бойових комплекти 
(45 тис. вагонів), пального для авіації – 10–15 
заправок, продуктів харчування – на 30 діб. 
Було збудовано і відновлено 3300 км шляхів, 
360 мостів, одних тільки траншей викопано 
загальною довжиною близько 1240 км, а та-
кож значну кількість інших фортифікаційних 
споруд. Проводилися спеціальні заходи щодо 
дезінформації та введення противника в ома-
ну, але як потім з’ясувалося, він вже на почат-
ку липня мав деякі дані про підготовку радян-
ських військ до наступу на Львівському та Ра-
ва-Руському напрямках. 

У військах йшла напружена бойова й опе-
ративна підготовка на всіх рівнях. 

На Рава-Руському напрямку наступ роз-
почався 13 липня 1944 р. з переходом військ 
до переслідування противника, який раніше 
не залишив першу позицію. На другий день 
почалися жорстокі бої за другу позицію. У пе-
рші дні бої розгорнулися на всьому фронті. На 
четвертий день операції тактичну зону оборо-
ни було прорвано. 16 липня в бій була введена 
кінно-механізована група, а 17 липня – 1-а гв. 
танкова армія в напрямку Рава-Руська–Яро-
слав. 

На Львівському напрямку наступ розпо-
чався передовими батальйонами вранці 14 
липня. У зв’язку з тим, що противник навмис-
но залишив першу позицію, атака другої по-
зиції розпочалася о 16-й годині. Потужним 
контрударом противник відтиснув радянські 
війська. Наступ припинився, 38-а і 60-а армії 
своїх завдань не виконали. Передові загони 3-ї 
гв. танкової армії прорвали другу смугу на 
фронті 4–5 км. Був створений так званий Кол-
тувський коридор, у який вводились основні 
сили 3-ї гв. танкової армії одним шляхом од-
нією нерозривною колоною, у дощ, під вог-
нем артилерії і мінометів противника. За день 
війська 3-ї гв. танкова армія просунулися на 
6–8 км і наступного дня почали форсувати 
р. Пелтів [7, с.492]. 

Вранці 16 липня у смузі 38-ї армії було 
введено в бій ударне угруповання 1-ї гв. армії 
з завданням прорвати оборону противника 
перед фронтом 1-ї гв. танкової армії, 38-ї і 1-ї 
гв. армії, яким з великими труднощами дове-
лося «прогризати» оборону противника. 

19 липня в Колтувський коридор була 
введена 4-а танкова армія, Колтувський ви-
ступ був прорваний і завершено прорив так-
тичної зони оборони на Львівському напрям-
ку. 

З виходом кінно-механізованої групи і 3-ї 
гв. танкової армії в райони Червоне, Буськ бу-
ло завершено оточення Бродського угрупо-
вання військ противника у складі 8 дивізій, у 
т. ч. і 14-ї дивізії СС «Галичина» в основному 
складі 13-го армійського корпусу вермахту. 
Одночасно з цим, з’єднання 60-ї армії вийшли 
на рубіж Колтув, Спасів, Золочів, утворивши 
тим самим внутрішній і зовнішній фронти 
оточення. 

Початкова відстань між ними коливалась 
від 40 км у західному напрямку (на Жолків) і 
до 8 км у південному напрямку (на Плугув). 

Загальна оперативна обстановка, що скла-
лася на 18 липня, постійно вимагала якнай-
швидшої ліквідації оточеного угруповання 
противника. Для виконання цього завдання 
були залучені вісім стрілецьких дивізій 13-ї і 
60-ї армій, 9 мех. корпус, 13 танк. корпус та 
інші частини. У ході наступних 3–4 діб про-
тивник на зовнішньому і внутрішньому фрон-
тах вів жорстокі бої з метою вирватися з ото-
чення. У критичні моменти боїв відстань між 
наступаючими угрупованнями противника 
зменшувалася до 4–5 і навіть 1,5–2 км. 

Наприкінці дня 22 липня 1944 р. Бродське 
угруповання противника було розгромлене. 
Війська фронту знищили близько 30 тис. осо-
бового складу противника, у т. ч. понад 
17 тис. взяли в полон, разом з командиром 13-
ї армії генералом Гауффом і двома команди-
рами дивізій – генералами Линдеманом і Нед-
тивігом. Цей успіх мав велике оперативне 
значення. Тепер війська фронту на Львівсько-
му напрямі могли повністю зосередити свої 
зусилля для наступу та звільнення Львова. 

Зусилля 3-ї гв. танкової армії (командувач 
генерал-лейтенант танкових військ П.С. Риба-
лко) і 4-ї танкової армії ( командувач генерал-
лейтенант танкових військ Д.Д. Лелюшенко) 
упродовж 19 і 20 липня успіху по визволенню 
Львова не мали. Тоді було прийнято рішення 
обійти Львів з півночі (3-я гв. танк. армія) та 
півдня (4-а танк. армія), а зі сходу завдала 
удару 6-а танк. Армія (командувач генерал-
лейтенант танкових військ А.Г. Кравченко). 
22 липня розпочалися бої за Львів. Против-
ник, боячись оточення, почав відходити в пів-
денно-західному напрямку, і 27 липня 1944р. 
місто Львів було звільнено. Одночасно з цим 
війська 1-ї гв. армії звільнили м. Станіслав 
(Івано-Франківськ). У цьому епізоді операції є 
цікавий оперативний момент: 3-я гв. танк. ар-
мія одночасно наступала на Львів і на Пере-
мишль, тобто у двох протилежних напрямках. 
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Таким чином, за 15 діб на першому етапі 
операції була завдана серйозна поразка групі 
армій «Північна Україна» і війська фронту 
просунулися на захід більше, ніж на 200 км. 

На другому етапі війська фронту просу-
нулися до р. Вісла. На Сандомирський напря-
мок були повернуті 1-а і 3-я гв. танкові армії, 
які з ходу форсували річку в районі Баранува, 
і вже ввечері 31 липня був захоплений плац-
дарм, що складав по фронту 12 км і в глибину 
8 км. На цьому плацдармі знаходились голо-
вні сили 24-го стрілецького корпусу 13-ї армії, 
8-го гв. мехкорпусу (1-ї гв. танк. армія), 6-го і 
7-го гв. танк. корпусів (3-я гв. танк. армія). 
Упродовж чотирьох діб (31 липня – 3 серпня) 
противник завдавав сильних контрударів, на-
віть створив серйозну загрозу переправі, але 
витіснити радянські війська з Сандомирського 
плацдарму не зміг. Запеклі бої за розширення 
плацдарму тривали до 3 серпня. На той час 
його розміри вже становили по фронту 75 км і 
в глибину до 50 км. 

Частина військ фронту (1-а гв., 13-а, 60-а 
армії) наступала на захід, переслідуючи проти-
вника в напрямку Карпат і відбиваючи сильні 
контрудари в районі Санок з 4 по 11 серпня. 

У зв’язку з тим, що наступ у горах вима-
гав спільної підготовки військ та особливих 
методів управління ними, в серпні Ставкою 
ВГК було створено 4-й Український фронт, в 
який увійшла частина сил 1-го Українського 
фронту (1-а гв., 18-а армії та 8-а повітряна ар-
мія). Командувачем військами фронту було 
призначено генерала І.Ю. Петрова. 

Зміцнення опору противника, розширення 
фронту наступу, стомленість військ призвели 
до згасання темпу ведення операції, і 29 серп-
ня війська фронтів перейшли до оборони. 

Розмах бойових дій: операція тривала 
48 діб на фронті 440 км і 350 км у глибині. Із 
втягнутих у битву 56 ворожих дивізій (у т. ч. 
10 танкових і моторизованих) було знищено 8 
і розгромлено 32. Були визволені західні обла-
сті України і північно-східні райони Польщі, 
повернуті великі промислові райони: Станіс-
лавський, Дрогобицький, Львівський з важли-
вим політичним і економічним центром – міс-
том Львів [7, с.88–91]. 

Захоплений Сандомирський плацдарм у 
майбутньому забезпечив можливість наступу 
на Сілезькому напрямку, у центральні райони 
Польщі і до кордонів нацистської Німеччини. 

Східно-Карпатська наступальна опе-
рація проводилася з 8 вересня по 28 жовтня 
1944 року з метою розгрому німецьких військ 

у Східних Карпатах і надання допомоги повс-
танню в Словакії. Замислом операції передба-
чалося завдання головного удару на стику 1-
го та 4-го Українських фронтів у загальному 
напрямі на м. Прешов. Передбачалося прорва-
ти оборону противника в Східних Карпатах, 
подолати перевали та надати допомогу слова-
цьким повстанцям [1, с.366]. 

У рамках Східно-Карпатської стратегічної 
операції проводилися Карпатсько-Дунайська і 
Карпатсько-Ужгородська фронтові наступа-
льні операції (рис. 3). 

Співвідношення сил і засобів на початку 
операції: радянські війська мали перевагу над 
противником у гарматах і мінометах у 1,5 ра-
зи; танках і САУ в 3,2 рази; бойових літаках у 
2,5 рази. У ході операції введено в битву: ра-
дянські війська – 2 танкових корпуси і 5 стрі-
лецьких дивізій; німецькі війська – 5 дивізій 
(пд – 2, мд – 1, тд – 3) і 1 бригаду. Розмах опе-
рації і тривалість операції – 50 діб, ширина 
фронту бойових дій – 400 км, глибина просу-
вання радянських військ 50–100 км, середньо-
добовий темп наступу 1–2 км. 

Під час операції одна дивізія противника 
була знищена, а п’ять – втратили від 50–70%. 
Радянські війська в складі яких успішно діяв і 
1-й Чехословацький армійський корпус, по-
вністю визволили західні області України, 
майже все українське Закарпаття та частину 
Східної Словаччини. Прорив в Угорську ни-
зину відкривав перед ними перспективу виз-
волення Чехословаччини і виходу до півден-
ного кордону Німеччини. 

Для операції характерні стислі терміни 
підготовки (6 діб), вміле застосування всіх ро-
дів військ в умовах гірсько-лісистої місцевості 
і чітка взаємодія військ 1-го і 4-го Українсь-
ких фронтів при веденні бойових дій у Карпа-
тах зі сходу, з військами 2-го Українського 
фронту, що наступали в обхід Карпат з пів-
денного заходу [1, с.366]. 

Радянська стратегія в своїй ідеї відмови-
лася від послідовного витіснення противника, 
що оборонявся, з власної території наступом 
суцільним фронтом. Суть цієї стратегії поля-
гала в потужному зламі оборони противника 
на вибраних напрямах, стрімким, безупинним 
наступом рухомих об’єднань танкових і меха-
нізованих військ у взаємодії з авіацією в опе-
ративно-стратегічній глибині побудови про-
тивника з одночасним розгромом резервів, що 
підходили, обходом флангів і оточенням зна-
чних угруповань його військ упродовж однієї 
стратегічної операції. 
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Її кінцева мета полягала в оволодінні те-
риторією ворога шляхом послідовного прове-
дення за єдиним замислом і планом Ставки 
ВГК декількох кампаній, змістом яких була 
система пов’язаних єдиним замислом страте-

гічних операцій. Саме тому основним видом 
стратегічних дій був стратегічний наступ. Ха-
рактерним було те, що з восьми проведених у 
роки війни Червоною армією кампаній – 
шість були наступальними. 

 

 
 

Рис. 3. Боротьба за визволення Словаччини та Угорщини (8 вересня – 31 грудня 1944 р.) 
 

Характерним для них було застосування 
двох способів ведення стратегічного наступу: 
перший – в умовах широкого фронту(4–6 ти-
сяч км) наступу і гострої нестачі сил і засобів; 
другий – в умовах, коли радянсько-німецький 
фронт скоротився до 2,2 тисяч км і радянські 
війська мали рішучу перевагу над противни-
ком у силах і засобах. 

Суть першого способу полягала в почер-
говому проведенні наступальних операцій на 
різних ділянках фронту. При цьому кожний 
попередній удар сприяв успіху подальшого, а 
інтервали за місцем і часом їх завдавання не 
дозволяли противнику послідовно використо-
вувати одні і ті ж сили для їх відбиття. Другий 
спосіб дозволяв одночасно сковувати бойові 
дії всіх сил противника, позбавляючи його 
можливості маневрувати резервами вздовж 
фронту. Суть його полягала в створенні декі-
лькох потужних угруповань військ (сил) і в 
практично одночасному розгортанні наступу 

на всьому фронті. 
Наступ, як правило, розпочинався з так-

тичного прориву оборони противника з пода-
льшим розвитком його в оперативний, здійс-
нювалося введенням у битву других ешелонів 
армій, фронту і діями ешелону розвитку успі-
ху фронту. До складу ешелону розвитку успі-
ху входили одна-дві (в окремих випадках – 
три) рухомих груп. Рухома група, як правило, 
являла собою посилену танкову армію або де-
кілька окремих танкових (механізованих) ко-
рпусів, інколи створювалося і таке оперативне 
об’єднання, як кінно-механізовану групу (далі 
– КМГ) (один-два кавалерійських корпуси, 
танковий або механізований корпус). Опера-
тивний успіх практично завжди намагалися 
розвинути в стратегічний, що переважно й 
вдавалося. 

Розвиток стратегії, безумовно, впливав на 
оперативне мистецтво і тактику, що в цілому 
сприяло веденню операцій, бойових дій. 
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Відомий німецький генерал-полковник 
Г. Гудеріан, який у 1941 р. на Східному фрон-
ті командував 2-ю групою армій зазначив: 
«Зовсім справедливо, що вище радянське ко-
мандування починаючи зі Сталінградської би-
тви, часто перевершувало всі наші очікування. 
Воно майстерно здійснювало швидкий маневр 
і перекидання військ, перенесення напряму 
головного удару, проявляло вміння в створен-
ні плацдармів і обладнання на них вихідних 
позицій для подальшого переходу в наступ… 
Самопожертвування радянських солдатів у 
бою не знало меж» [2, с.133]. 

А генерал Ф. Мелентін, який воював на 
Східному фронті як начальник штабу танко-
вого корпусу, танкової арміїї в своїх працях 
відмічав: «Вони (вищі командири і штаби ро-
сіян) навчилися швидко реагувати на всякі 
зміни обстановки, діяли енергійно і рішуче. 
Безумовно, в особі Жукова, Конєва, Ватутіна і 
Василевського Росія мала високообдарованих 
командувачів арміями і фронтами» [5, с.429]. 

Таким чином, з вищевикладеного можна 
зробити такі висновки. 

1. Загалом на даному етапі війни Німеч-
чина з її обмеженою економічною базою ви-
грати війну з липня 1944року проти коаліції 
СРСР – Великобританія – Сполучені Штати 
Америки вже не могла. При будь-якій, найто-
тальнішій мобілізації всіх державних ресурсів 
з коаліцією трьох держав тягатися їй було 
просто не під силу. Катастрофічно не виста-
чало людських ресурсів для поповнення втрат 
на фронтах, виробництво військової техніки й 
озброєння не відповідало вимогам широкома-
сштабних воєнних дій, і ніякі надзусилля не 
змогли допомогти Німеччині уникнути пораз-
ки у війні, яку вона розв’язала. Успішне про-
ведення стратегічних наступальних операцій 
по визволенню Правобережної України і пе-
ренесення наступальних дій на територію схі-
дноєвропейських держав, у т. ч. і її сателітів, 
перетворювало ситуацію із оперативно-стра-
тегічної в загальностратегічну. Це було поча-
тком трагедії двох стратегій Гітлера – «жорст-
кої оборони» і «маневреної оборони», які в ці-
лому призвели Німеччину до трагічної пораз-
ки.  

2. Фронт, як правило, являв собою опера-
тивно-стратегічне об’єднання Збройних Сил і 
в операції групи фронтів виконував лише час-
тину оперативного завдання, що ставилося 
Ставкою ВГК на проведення стратегічної на-
ступальної операції. Тільки в окремих випад-
ках на нього покладалося виконання стратегі-

чного завдання (Київська стратегічна насту-
пальна операція військ 1-го Українського 
фронту – листопад 1943 р., Львівсько-Сандо-
мирська стратегічна операція цього же фронту 
– липень-серпень 1944 р.). 

У більшості операцій загальновійськова 
армія діяла в складі військ фронту і вирішува-
ла завдання в досягненні мети операції в тіс-
ній взаємодії з іншими оперативними об’єд-
наннями (загальновійськовими, танковими, 
повітряними арміями). Одні армії в цих стра-
тегічних наступальних операціях діяли в 
складі головного ударного угруповання військ 
фронту і виконували в операції головне за-
вдання, інші діяли на напрямку іншого удару 
фронту і сприяли військам головного угрупо-
вання в досягненні успіху.  

Загальновійськові армії найчастіше зна-
ходилися в першому або в другому ешелоні 
фронту, або складали загальновійськовий ре-
зерв (5-а гв. армія 1-го Українського фронту в 
Львівсько-Сандомирській операції). Бойовий 
склад фронтів і армій в ході цих стратегічних 
наступальних операцій не був постійний. Він 
визначався в кожному конкретному випадку 
залежно від воєнно-економічних можливос-
тей держави, важливості напрямків, на яких 
діяли оперативні об’єднання, характеру по-
кладених на них завдань та фізико-географіч-
них умов, пори року тощо.  

Танкова армія, як правило, була засобом 
Ставки ВГК і придавалася фронтам, які діяли 
на головному напрямі і вирішували головні 
завдання в стратегічній наступальній операції. 
Як оперативне об’єднання бронетанкових і 
механізованих військ, танкові армії діяли в 
складі фронтів на найважливіших напрямках 
у наступальних операціях. Їх місце в операти-
вній побудові групи фронтів (фронту) визна-
чалося рішеннями командувачів залежно від 
замислу операції, складу армії, характеру дій 
противника, умов місцевості й інших факто-
рів. 

У фронтовій наступальній операції танко-
ва армія застосовувалася як ешелон розвитку 
успіху, а це основний засіб розвитку тактич-
ного успіху в оперативний або ж другого еше-
лону фронту. Так, у Корсунь-Шевченківській 
стратегічній наступальній операції 6-а гв. тан-
кова армія застосовувалася в першому ешело-
ні. 

Повітряні армії являли собою оперативні 
об’єднання фронтової авіації, призначені го-
ловним чином для спільних дій з сухопутни-
ми військами груп фронтів (фронту). Їх бойо-
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вий склад був не постійний. До нього входили 
винищувальні, штурмові і бомбардувальні ди-
візії і корпуси. Основними їх завданнями в 
стратегічних наступальних операціях були: 
боротьба за панування в повітрі, знищення 
живої сили і бойової техніки противника на 
полі бою і в оперативній глибині, боротьба з 
оперативними та стратегічними резервами 
противника, що підходили, а також ведення 
повітряної розвідки.  

3. Планування операцій здійснювалося 
під керівництвом командувачів військами 
фронтів згідно до директив Ставки ВГК або ж 
за ініціативою Військової ради фронту (Львів-
сько-Сандомирська операція) план наступа-
льної операції розроблявся у вигляді пропози-
цій, потім розглядався Генеральним штабом 
ЗС і доповідався Ставці ВГК на подальший 
розгляд. З отриманням директиви Ставки ВГК 
на проведення операції план операції, який 
раніше доповідався в Генштаб, командувачем 
і штабом фронту детально конкретизувався і 
подавався на затвердження в Генштаб. Мето-
ди роботи командувача і штабу фронту були: 
послідовний (при тривалій підготовці опера-
ції); паралельний (при обмежених термінах 
підготовки операції) або їх сполучення (в різ-
них ланках управління). 

Основу рішення командувача складав за-
мисел стратегічної наступальної операції, а в 
ньому важлива роль відводилася правильному 
вибору напряму головного удару. Звичайно 
він визначався Ставкою ВГК по найслабкі-
шому місцю в обороні противника на напрям-
ку, який давав можливість краще використати 
всі сили і засоби групи фронтів (фронту) і за-
безпечував виведення головного ударного 
угруповання у фланг і тил основних сил про-
тивника по найкоротшому шляху і в мініма-
льні терміни (Корсунь-Шевченківська опера-
ція – 1-й і 2-й Українські фронти завдавали 
головний удар під основу корсунь-шеченків-
ського виступу, по флангам угруповання про-
тивника).  

4. У цих стратегічних наступальних опе-
рацій постійно зростало мистецтво масування 
сил і засобів на напрямку завдання головного 
удару, на якому зосереджувалося до 50% і бі-
льше стрілецьких з’єднань, 50–80% артилерії, 
понад 80% танків і майже вся авіація. 

Одним із способів підвищення щільності 
на один кілометр фронту прориву оборони 
було звуження загальної ширини ділянок про-
риву оборони противника, що в цілому спри-
яло прориву глибокоешелонованої оборони 

противника в високих темпах і розвитку успі-
ху в оперативну глибину. Масування сил і за-
собів на напрямі головного удару фронту до-
зволяло досягати значної переваги над проти-
вником, у т. ч.: у піхоті – в 3–5 разів, в артиле-
рії і танках – у 6–8 разів, в авіації – в 3–5разів. 
Таке масування дозволяло досягнути високих 
щільностей сил і засобів на ділянках прориву і 
дозволяло «зламувати їх» в першу добу опе-
рації.  

5. Найхарактернішими способами ото-
чення противника були: завдання двох ударів 
по напрямам, що сходяться (Корсунь-Шев-
ченківська стратегічна наступальна операція); 
завдання одного-двох охоплюючих ударів з 
одночасним придушенням оточеного угрупо-
вання до природної перешкоди (Яссько-
Кишинівська стратегічна наступальна опера-
ція); завдання декількома фронтами ударів, 
що роділяють угруповання противника і стрі-
мко розвивають наступ у глибину з метою ви-
ходу в фланг і тил противника (Білоруська 
стратегічна наступальна операція). 

6. Досвід здійснення оперативного маску-
вання у цих операціях являє значний практич-
ний інтерес. Особливо це стосується до при-
хованого і швидкого зосередження військ у 
вихідних районах, проявом активних дій на 
напрямку іншого удару в наступальній опера-
ції, створенню оманного угруповання танків, 
артилерії, авіації на цьому напряму.  

7. У більшості операцій головна смуга 
оборони противника проривалася в перший 
день, а вся тактична зона оборони – до сере-
дини другого дня операції. На тих ділянках, де 
в перший день наступу вводилися в битву ру-
хомі групи армій, війська нерідко за добу про-
сувалися на глибину 12–20 км, тобто прори-
вали два оборонних рубежі. 

8. Досвід проведення стратегічних насту-
пальних операцій по визволенню Правобереж-
ної України в 1944 році показав, що для успіш-
ного форсування водних перешкод з ходу не-
обхідно: по-перше, вести безпосередню розві-
дку противника та можливих ділянках форсу-
вання (переправи) військ; по-друге, ще до під-
ходу до водної перешкоди розгромити угрупо-
вання противника, що відходить, а також упе-
редити його резерви в зайнятті оборони по річ-
ці; по-третє: завчасно вибрати ділянки форсу-
вання, розподілити засоби для переправ, забез-
печити чіткий порядок виходу до водної пере-
шкоди військ, надійно організувати протипові-
тряну оборону і комендантську службу на ма-
ршрутах висування і ділянках форсування (пе-
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реправи); по-четверте, при форсуванні річок з 
ходу особливе значення набуває артилерійське 
та авіаційне забезпечення.  

9. Заслуговує на увагу досвід відбиття 
контрудару в Корсунь-Шевченківській опера-
ції, коли частина сил переходила до оборони, 
щоб відбити контрудар вогнем з місця, обез-
кровити противника, а потім ударами у фланг 
при взаємодії з військами, що наступали з 
фронту, розгромити і знищити вороже угру-
повання. При завданні противником контр-
удару двома угрупованнями, основні зусилля 
військ 1-го і 2-го Українських фронтів напра-
влялися проти головного угруповання проти-
вника. Так, 5-а гв. і 6-а танкові армії в цій же 
операції спочатку оточили угруповання про-
тивника, а потім створили зовнішній фронт 
оточення, в ході якого відбивали контрудари 
противника, який намагався деблокувати ото-
чення своїх військ.  

10. Глибина наступальних операцій тан-
кових армій залежала від глибини фронтових 
наступальних операцій фронту і складала 
350–480 км у 3-й гв. танковій армії в Львівсь-
ко-Сандомирській операції. Тривалість безпе-
рервних наступальних дій становила до 15 діб 
у 1-й і 3-й танкових арміях у Львівсько-
Сандомирській операції.  

Смуги введення танкових армій в битву 
визначалися шириною 8–12 км з наявністю в 
ній чотирьох маршрутів (по два на кожний 
корпус першого ешелону). В складних умовах 
місцевості і оперативної обстановки деякі ар-
мії вводилися в прорив у смузі 4–6 км по двох 
маршрутах, а в Львівсько-Сандомирській опе-
рації 3-я гв. танкова армія, а за нею і 4-а тан-

кова армія вводилися в битву одним маршру-
том.  

Аналіз введення танкових армій продемо-
нстрував, що при наявності тільки двох мар-
шрутів, не кажучи вже про один, їх введення 
набувало затяжного характеру і виключалася 
можливість завдання противнику раптового і 
потужного першого удару. В першому еше-
лоні танкової армії діяли танкові корпуси. 
Механізовані корпуси включалися до першо-
го ешелону в тих випадках, коли треба було 
завершити прорив підготовленої оборони 
противника, або коли з введенням у битву 
слід було форсувати водну перешкоду. Для 
підтримання взаємодії і зв’язку при команду-
вачах танковими арміями знаходилися коман-
дири підтримуючих авіаційних з’єднань із за-
собами зв’язку, а при командирах корпусів – 
представники авіації, при командирах передо-
вих загонів і бригад першого ешелону – авіа-
навідники. Як правило, для авіанавідників ви-
ділялися танки з засобами цілевказівок і роз-
пізнавання. 

11. Управління військами в стратегічній 
наступальній операції групи фронтів (фронту) 
здійснювалося в основному з командних пун-
ктів. При прориві підготовленої оборони про-
тивника на напрямку головного удару – зі 
спостережного пункту управління (або з ко-
мандного пункту армії) і своїми рішеннями 
впливав на проведення артилерійської й авіа-
ційної підготовки, на хід прориву оборони 
противника, особливо його головної смуги 
оборони, нарощуванням зусиль при введенні в 
битву рухомих груп фронтів і других ешело-
нів. 
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ЕВАКУАЦІЇ НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКИХ ВІЙСЬК (СИЛ)  

З ТАМАНСЬКОГО ПІВОСТРОВА У 1943 РОЦІ 
 

У статі проаналізовано основні фактори, що безпосередньо вплинули на результати 
проведення німецько-румунськими військами (силами) операції з евакуації своїх сил з Тамані во-
сени 1943 р., а саме: обстановки на театрі воєнних дій, своєчасності реагування на її зміни, 
ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом флоту та евакуйованих частин, 
складу, співвідношення сил і характеру дій противників з метою завоювання панування в районі 
проведення операції (дій), фізико-географічних умов театру тощо. 

Ключові слова: операція флоту, ізольовані ділянки, військово-морська база, евакуація. 
 

(Закінчення, початок у попередньому номері) 
 

10 вересня 1943 р. війська Північно-Кав-
казького фронту перейшли в наступ. Вже 
16 вересня 1943 р. командуючий Північно-
Кавказьким фронтом генерал І.Ю. Петров у 
розпорядженні військам указав, що у зв’язку з 
тим, що противник, прикриваючись посиле-
ними ар’єргардами, почав відвід військ з ос-
новного рубежу на проміжні, одночасно від-
водячи частину сил і техніки до портів Тамані 
для евакуації в Крим, загальне завдання армії 
полягало в продовженні розвитку наступу, 
зриві спроб противника осісти на підготовле-
них рубежах та у блокуванні його головних 
сил [24, с.227]. 

Командування німецької 17-ої армії праг-
нуло стримати наступ радянських військ на 
новоросійському напрямку, щоб не допустити 
загрози прориву всієї оборони на Тамансько-
му півострові, тому німці намагалися чинити 
опір на другому рубежі оборони – західніше 
Новоросійська та на всій “Готській позиції”, 
розраховуючи завдати значних втрат і посла-
бити силу ударів радянських військ. Ще декі-
лька укріплених рубежів німецької оборони та 
суттєві природні перешкоди суттєво стриму-
вали наступ радянських військ, що давало ви-
грати час для відводу й евакуації німецьких 
військ. 

З 9 вересня 1943 р. розпочався перший 
етап евакуації основних сил 17-ої армії до 
Криму. На західному узбережжі північної час-
тини Таманського півострова для завантажен-

ня на кораблі було побудовано 18 причалів за-
гальною довжиною 1742 метри [32]. 

У Керченській протоці було організовано 
тісну взаємодію різнорідних сил шляхом ство-
рення тимчасового оперативного об’єднання 
сил “Кавказ”. Вже до 26 вересня 1943 р. з Та-
манського півострова були переправлені уп-
равління 5-го армійського й 44-го єгерського 
корпусів, особовий склад 125-ої, 9-ої, 73-ої й 
79-ої піхотних, 101-ої єгерської дивізій верма-
хту, румунських 1-ої гірсько-піхотної, 10-ої 
піхотної та 9-ої кавалерійської дивізій. Пере-
везення військ здійснювалося морськими пла-
взасобами (судна морського командування 
“Кавказ”) та інженерно-десантних поромах 
(770-й інженерно-десантний полк), інженер-
но-десантних катерах, поромах “Siebel” і ліх-
терах. При цьому діяла система конвоїв під 
охороною німецьких торпедних і сторожових 
катерів за заздалегідь визначених маршрутах 
руху: Керч – Темрюк (конвої “Тоні”, “Оріон” 
та “Теодор”), Керч – Тамань (конвой “Бензін”), 
Керч – Анапа (конвой “Хаген”) [26, с.368; 27, 
с.192; 32]. Після 26 вересня 1943 р. на Таман-
ському півострові залишилися оборонятися 
19-та, 50-та, 98-ма, 370-та піхотні, 97-ма єгер-
ська та 4-та гірськопіхотна дивізії [27, с.192]. 

Радянська авіарозвідка 18 вересня 1943 р. 
установила організований відступ сил проти-
вника до Керченської протоки й початок ева-
куаційних заходів щодо перевезення військ до 
Криму. Ця обставина спонукала командуючо-

 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 4(14) / 2014 73 

го військами Північно-Кавказьким фронтом 
21 вересня 1943 р. видати директиву, у якій, 
зокрема йшлося, що оскільки евакуація про-
тивника зростає згідно певного плану, а про-
тивник завзято обороняючись на заздалегідь 
підготовлених рубежах, послідовно виводить 
з бойових порядків по одному полку кожної 
дивізії, а в міру скорочення фронту – виводить 
цілі дивізії, основним завданням радянських 
військ є зрив евакуації противника до Криму 
[24, с.229; 32]. 

У рамках виконання Чорноморським фро-
нтом (далі – ЧФ) завдання за сприяння сухо-
путним військам для зриву евакуації в Крим, 
командуючий Північно-Кавказьким фронтом 
наказав командуючому ЧФ 25 вересня 1943 р. 
здійснити висадку десанту з моря в районі 
Чайкіно – станиця Голубицька з метою не до-
пустити відходу темрюкського угруповання 
противника до протоки, а 26 вересня – в райо-
ні озера Солоне – станиці Благовіщенська з 
метою перерізати дорогу, не допустити відхо-
ду противника до протоки та зірвати його ева-
куацію [10, с.242; 19, с.357; 22, с.185–187; 24, 
с.229, 233]. Німецьке командування, усвідо-
мивши загрозу бути відрізаними від переправ 
і скинутими в море, під прикриттям сильних 
ар’єргардів прискорило відведення військ до 
протоки вночі, одночасно розробляючи новий 
варіант плану, що передбачав прискорену 
евакуацію (план “Брунгільда”). У той же час, 
для захисту морських шляхів евакуації через 
Керченську протоку, німцьке командування 
на східному узбережжі Керченського півост-
рова встановило далекобійну артилерію та 
збільшило кількість пікіруючих бомбардува-
льників на аеродромах Криму з метою за-
вдання ударів по бойових порядках наступа-
ючих радянських військ і відриву від них сво-
їх сил. 

З 1 по 9 жовтня 1943 р. проводився другий 
етап евакуації німецько-румунських військ з 
Кубанського плацдарму. Здійснюючи плано-
мірний відхід на заздалегідь підготовлені по-
зиції, німецьким військам вдалося знизити 
темп наступу радянських військ і виграти час 
на проведення евакуації військ і військового 
майна до Криму. Для прикриття останнього 
рубежу евакуації противник зосередив на уз-
бережжі Керченського півострова 101 гарма-
ту, включаючи залізничні артилерійські сис-
теми калібру 280-мм, 170-мм, 150-мм, 210-мм 
гаубиці, якими могли обстрілювати 3/4 площі 
плацдарму на Таманському півострові, що іс-
тотно вплинуло на швидкість просування ра-

дянських військ [27, с.195].  
На завершальному етапі евакуації брали 

участь тільки 97-ма єгерська та 4-та гірськопі-
хотна дивізії (під командуванням генерал-
лейтенанта Мюллера). На той час уся ворожа 
артилерія була евакуйована та зайняла позиції 
на Керченському півострові [32]. 

Для недопущення планомірного відходу 
німецьких військ з рубежів з подальшою ева-
куацією до Криму, штаб Північно-Кавказь-
кого фронту наказав організувати рухомі за-
гони автоматників на танках і разом з артиле-
рійськими групами закидати їх уперед для 
розстрілу противника прямим наведенням. 
Для надійнішого прикриття наступаючих час-
тин і вогневих позицій артилерії від ударів 
авіації противника пропонувалося перекинути 
в райони бойових порядків військ всі зенітно-
артилерійські засоби [24, с.241]. 

Однак, незважаючи на розпорядження 
Ставки ВГК і вжиті заходи, радянським війсь-
кам у цілому не вдалося оточити кубанське 
угруповання противника, а силам ЧФ зірвати 
евакуацію німецько-румунських військ. Про-
тивнику вдалося перекинути до Криму значні 
сили своїх військ. У період з 7 вересня до 9 
жовтня 1943 р. з кубанського плацдарму до 
Криму було вивезено близько 20 2447 осіб, 
54 664 коней, 6019 голів худоби, 15 237 авто-
машин, 20 600 возів, 1196 гармат і 94 937 т рі-
зного військового спорядження. Тільки в ос-
танній день евакуації (10 жовтня 1943 р.) чо-
тири конвої із 240 суден пройшли до Криму 
[8, с.240; 14, с.392; 23, с.215–216; 26, с.369; 27, 
с.196–197; 29, с.189; 32]. У бойовому доне-
сенні оперативного управління 17-ої армії за 
№14674/43 від 9 жовтня 1943 р. йшлося, що в 
ході евакуації військ з Кубанського плацдар-
му через Керченську протоку було вивезено: 
177 355 німецьких військовослужбовців, а та-
кож 50 139 військовослужбовців союзників, 
28 486 “хіві” (добровільні помічники вермахту 
з числа військовослужбовців Червоної армії) і 
робітників, 27 456 евакуйованих з числа циві-
льного населення (без урахування близько 
60 тис. цивільних осіб, перевезених у період з 
лютого по серпень), 72 899 коней, 27 741 во-
зів, 21 230 бойових, спеціальних і транспорт-
них машин, 1815 гармат, 115 477 т вантажів (з 
них 27 670 т боєприпасів), 29 500 т продово-
льства, 13 940 т фуражу, 74 танків і штурмо-
вих гармат [15; 16, с.178; 32]. 

Повітряним транспортом з 7 вересня до 
9 жовтня 1943 р. було евакуйовано 15 661 вій-
ськовослужбовець (за даними [23, с.215; 27, 
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с.197] до 70 тис. військовослужбовців) і 
1153,8 т озброєння та вантажів [16, с.178; 32]. 
109 паровозами та 1150 вагонами був вивезе-
ний весь вагонний парк польової залізниці, 
значна кількість будівельних матеріалів та ін-
шого майна для залізниці. Крім цього, через 
неможливість вивезення було знищено: 
10 150 т вугілля, 16 500 т кормів, 83 300 т ін-
ших вантажів (з них 52 200 т рейок і шпал для 
польової залізниці). Через неможливість виве-
зення 253 км рейок і 774 м залізничних мостів 
було підірвано [15]. 

Однією з умов успішного проведення ева-
куації німецьких військ стала саме своєчас-
ність реагування німецького командування на 
зміни в обстановці в районі бойових дій та 
ефективність прийняття управлінських рішень 
керівництвом німецько-румунського флоту та 
частин, що евакуйовувалися. Крім цього, ус-
піх операції з евакуації німецьких військ з Та-
манського плацдарму був забезпечений висо-
ким рівнем її планування, правильною органі-
зацією та управління силами, безперервною 
взаємодією між ними.  

Важливим є той факт, що ще до початку 
планування евакуаційних заходів, у цьому ра-
йоні німцьке командування організувало роз-
винуту мережу морських сполучень і комуні-
кацій, а також зібрало необхідні транспортні 
засоби для евакуації особового складу й тех-
ніки. Противник перевезення через Керченсь-
ку протоку здійснював як за допомогою 
швидкохідних десантних барж (далі – ШДБ), 
армійських поромів типу “Siebel”, так і засобів 
770-го саперно-понтонного полку. Крім цього, 
до середини червня 1943 р. через протоку по-
будували підвісну канатну дорогу Єнікале – 
мис Чушка, максимальна пропускна спромо-
жність якої досягала 1000 т за добу. Із середи-
ни лютого було розпочато будівництво наф-
топроводу, а в червні розпочалися підготовчі 
роботи зі спорудження моста через Керченсь-
ку протоку із завершенням будівництва пер-
шої черги до грудня 1943 р. Одночасно йшли 
роботи з облаштування пристаней у Тамані, 
Сінній, Темрюку [29, с.184]. 

Ще 4 вересня 1943 р. А. Гітлер видав на-
каз, у якому вимагав від командуючого гру-
пою армій “А” до 10 вересня доповісти свої 
міркування та розрахунок часу на відвід 17-ої 
армії [20, с.333]. Відтак, німецьке команду-
вання мало в розпорядженні достатню кіль-
кість часу для відпрацювання декількох варіа-
нтів плану евакуації військ. При цьому суттє-
вим чинником до початку проведення евакуа-

ції військ була наявність у противника війсь-
ково-морських баз на Чорному морі (Севасто-
поль, Ялта, Євпаторія, Феодосія, Керч, Анапа 
[8, с.238]) і широко налагоджена мережа мар-
шрутів конвоїв (основними з яких були: Оде-
са–Севастополь, Констанца–Севастополь, Се-
вастополь–Феодосія–Керч, Феодосія–Анапа, 
Керч–Анапа, Керч–Тамань, Керч–Темрюк, 
Керч–Генічеськ, Генічеськ–Темрюк [1, с.286; 
27, с.192; 29, с.179]). Загалом цими маршру-
тами в 1943 р. пройшло майже 2030 суден мі-
сткістю 1340 тис. брт; середньомісячна кіль-
кість конвоїв уздовж Чорноморського узбе-
режжя коливалося від 29 до 105, збільшив-
шись у травні–червні до 200 [29, с.179]. 

Найінтенсивніший рух німецько-румунсь-
ких транспортних засобів спостерігався влітку 
та восени між портами Таманського і Керчен-
ського півостровів. У період і 23 лютого до 
20 вересня 1943 р. з Керчі до Анапи й назад 
усього пройшло 190 конвоїв (зроблено 360 
рейсів). За даними противника, тільки 30 кон-
воїв, тобто близько 16% були атаковані сила-
ми ЧФ. При цьому за німецьким даними, були 
втрачені лише артилерійська баржа й понтон 
[21, с.215; 26, с.375; 29, с.184]. Крім конвоїв, 
що рухалися за маршрутом Керч–Анапа, про-
тивник здійснював регулярне сполучення за 
допомогою десантних суден, буксирів і ліхте-
рів між Феодосією й Таманню, провівши до 
середини липня 1943 р. цим маршрутом 25 
конвоїв. Загальна кількість суден, що входили 
до складу конвоїв, коливалася від 310 до 1372 
(остання цифра припадає на вересень 1943 р.) 
[1, с.297; 21, с.222]. Інтенсивність руху транс-
портних засобів між портами Таманського 
півострова (включаючи Анапу) і портами Ке-
рченського півострова (включаючи Феодосію) 
щомісяця характеризувалися тим, що по цій 
комунікації проходило до 500 різних дрібних 
транспортних суден. У період проведення 
операції з евакуації німецько-румунських 
військ у вересні через Керченську протоку 
пройшло 1500 суден, барж, понтонів, а за 8 
днів жовтня – близько 450 [8, с.239]. Німецьке 
командування для здійснення заправки паль-
ним 17-ої армії на Таманському півострові 
спеціально організувало перевезення між Фе-
одосією і Таманню (конвої “Бензін”) [1, с.299; 
26, с.376]. 

Крім того, у 1943 р. німці за допомогою 
швидкохідних десантних барж (далі – ШДБ), 
ліхтерів і буксирів здійснили понад 150 конво-
їв від Генічеська до Темрюка (конвої “Тоні” й 
“Оріон”) і від Керчі до Темрюка (конвої “Тео-
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дор”) [26, с.368]. 
Відносно незначна протяжність маршру-

тів конвоїв у Керченській протоці, можливість 
руху транспортів поблизу берега, зайнятого 
німецькими військами, прикриття конвоїв на 
всьому шляху винищувальною авіацією, а та-
кож незначні розміри транспортних засобів 
створювали для нападаючих додаткові труд-
нощі при проведенні блокадних дій і завда-
ванні ударів по конвоях противника. Разом з 
тим, слід зазначити, що для перевезення осо-
бового складу й техніки німецько-румунський 
флот застосовував ШДБ, самохідні десантні 
пороми і понтони як універсальні бойові суд-
на, що стало несподіванкою для командуван-
ня ЧФ. Маючи значну технічну універсаль-
ність (можливість прийому й виведення із 
трюмів своїм ходом танків, артилерії з тяга-
чами, автомашин і завантаження всіх видів 
штучних та інших вантажів), високою живу-
чістю й мореплавністю, ці судна завдяки різ-
ним видам озброєння поступово перейшли від 
транспортних до виконання різноманітних 
бойових завдань на морі й стали основним 
бойовим засобом німецького флоту на Чор-
ному морі стосовно значимості виконуваних 
ними завдань [19, с.429]. 

До початку Новоросійсько-Таманської 
операції німецька 17-а армія у складі 5-го ар-
мійського, 44-го єгерського, 49-го гірсько-
піхотного та 5-го румунського кавалерійських 
корпусів (17 дивізій, 4 окремі полки, 7 окре-
мих команд і дивізійна група) мала у своєму 
складі 398 тис. солдатів і офіцерів, 110 тис. 
коней, 34 тис. кінних возів, близько 25 тис. ав-
томашин, 2860 гармат і мінометів, біля 
100 танків і штурмових гармат, близько 300 
бойових літаків, а також багато іншої техніки 
та майна [12, с.517; 17, с.515; 19, с.353; 27, 
с.173; 33, с.124]. З урахуванням кількості тех-
ніки й особового складу частин 17-ої армії, що 
вдалося переправити в Крим в умовах пере-
важаючих сил противника на суші й повного 
панування ЧФ у даному районі, а також з ура-
хуванням втрат при проведенні евакуаційних 
заходів, у цілому евакуацію німецько-румун-
ських військ (сил) з Таманського півострова 
можна вважати вдалою. При цьому команду-
ванням ЧФ не повно були враховані недоліки 
й прорахунки у плануванні та здійсненні бло-
кадних дій ще на початку 1943 р. Незважаючи 
на те, що одним з найважливіших завдань ЧФ 
з початку 1943 р. було порушення морських 
комунікацій і блокування противника з моря, 
радянському флоту не вдалося перешкодити 

евакуації німецьких військ з Таманського пів-
острова й перервати морські сполучення про-
тивника на Чорному морі.  

За радянськими даними, противник втра-
тив 57800 солдатів та офіцерів, близько 3 тис. 
полоненими, захоплено 16 літаків, 52 танки, 
337 гармат, 229 мінометів, 719 кулеметів, 10 
самохідних барж, 184 складів з боєприпасами 
й іншим військовим майном. Крім того, було 
знищено понад 130 літаків і 140 різних кораб-
лів і плавзасобів [4, с.111; 24, с.243]. За іншим 
даними [12, с.555], за 30 днів боїв було зни-
щено близько 32 тис. солдатів противника, 
близько 22 тис. поранено, захоплено 32 танки, 
337 гармат і 229 мінометів, 540 важких мета-
льних апаратів, 83 паровози, 2073 вагони, 
184 склади й багато іншого військового май-
на. Начальник штабу 17-ої армії генерал-
майор фон Ксіландер 9 жовтня 1943 р. допо-
відав у штаб групи армій “А”, що за період с 
1 лютого до 7 жовтня 1943 р. армія на Кубан-
ському плацдармі втратила вбитими, поране-
ними та зниклими без вісти 59 463 осіб (без 
втрат особового складу авіації та флоту), у 
т. ч. чотирьох генералів – командирів дивізій 
[25]. Разом з тим, вищенаведені дані про втра-
ти німецько-румунських військ вимагають 
уточнень, оскільки не всі дані зазначені вище 
підтверджені документально. 

Говорячи про ефективність дій ЧФ зі зри-
ву евакуації таманського угруповання проти-
вника, варто зупинитися на результатах засто-
сування його сил і засобів. Аналіз втрат кора-
блів і суден німецько-румунського флоту до-
зволяє зробити висновок, що в 1943 р. проти-
вник зазнав найбільших втрат у тоннажі циві-
льного флоту на Чорному морі від дій підвод-
них човнів (42%), втрати транспортних суден 
від дій авіації склали 34%, від підриву на мі-
нах загинуло 9%, потоплено береговою арти-
лерією – 3,1% [8, с.243]. При цьому, у резуль-
таті дій підводних човнів ЧФ у 139 виходах на 
морські сполучення противника в 1943 р. було 
потоплено 13 транспортних суден (3 несамо-
хідних, 10 ШДБ) торпедними катерами, що 
здійснили в 1943 р. 481 вихід на морські спо-
лучення противника, не було потоплено жод-
ного транспортного судна противника, а в 
Азовському морі бронекатери й сторожові ка-
тери потопили два катери й сейнер [8, с.241]. 
Проте, у результаті дій торпедних катерів 
противник до початку наступу радянських 
військ на Таманському півострові змушений 
був відмовитися від використання Анапи, і 
направляв свої перевезення через порти Кер-
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ченської протоки. Крім того, пошук ефектив-
ніших способів боротьби із судноплавством 
противника призвів до застосування торпед-
них катерів для активних мінних постановок у 
південному вході в Керченську протоку й біля 
входу на Анапський рейд. Торпедними кате-
рами в результаті 164 катеро-виходів у Кер-
ченській протоці було виставлено 447 мін і 
160 мінних загороджувачів, що змушували 
противника здійснювати тралення й проводи-
ти свої судна за тралами [17, с.517; 30, с.384]. 
Проте, доцільність цих постановок в умовах 
наступу радянських військ і подальшого фор-
сування Керченської протоки викликає сумні-
ви. 

За даними М.Ф. Зоткіна у ході Новоросій-
сько-Таманської операції кораблями ЧФ та 
Азовської флотилії потоплено 96 кораблів і 
суден противника [18, с.227], однак ці дані 
про втрати німецько-румунського флоту по-
требують уточнення, оскільки є розбіжності в 
кількості потоплених й ушкоджених кораблів 
і суден противника з іншими джерелами. Так, 
у публікаціях [4, с.111; 12, с.553], наводяться 
такі дані: тільки в період 20–28 вересня 
1943 р. авіація ЧФ потопила 50 барж, 3 сто-
рожові катери та збила 56 літаків, а всього за 
весь період проведення Новоросійсько-Таман-
ської операції в результаті дій 4-ої повітряної 
армії було потоплено 150 суден противника й 
понад 60 ушкоджено (за іншим даними пото-
плено 78 одиниць плавзасобів різного тонна-
жу, у повітряних боях збито 57 літаків [7, 
с.281]). Разом з тим, у публікації [26, с.403] 
наводяться такі цифри: у вересні 1943 р. ра-
дянська авіація зробила 35 повітряних нальо-
тів на судна противника в морі та 47 нальотів 
на порти, у результаті чого потоплено 5 ліхте-
рів, буксир, 7 малих суден, тральщик і торпе-
дний катер (усього 14 одиниць); у жовтні в ре-
зультаті 14 повітряних нальотів на кораблі 
противника в морі й 52 нальотів на порти по-
топлено пароплав, 3 ліхтери, ШДБ і пором 
“Siebel”. 

Втрати транспортного німецько-румунсь-
кого флоту на Чорному й Азовському морях 
(за підтвердженими двосторонніми даними за 
весь 1943 р. [31, с.121]), становлять 70 потоп-
лених і 25 ушкоджених одиниць (від дій авіа-
ції 36 та 18 відповідно, підводних човнів – 13 і 
3, мін – 9 і 3, берегових батарей 1 і 1, втрати з 
невідомих і навігаційних причин – 11). У до-
слідженні Павловича М.Б. втрати німецького 
флоту на трасах між Таманським півостровом 
і Кримом у період з 16 вересня по 9 жовтня 

1943 р. оцінюються в 30 потоплених одиниць 
та 20 ушкоджених, а за весь 1943 р. від ударів 
радянської авіації потоплено 114 й ушкодже-
но 106 кораблів, суден і плавзасобів против-
ника [30, с.365–366].  

Кількісна перевага радянської авіації до-
зволяла вести постійну повітряну розвідку над 
Кримом і над північно-західною частиною 
Чорного моря, точно знати про пересування 
німецьких конвоїв. Це змусило німецьке ко-
мандування перенести проходження конвоїв 
на нічний час. У 1943 р. було здійснено 311 
повітряних атак на конвої та з’єднання флоту і 
959 нальотів на порти, у результаті яких були 
знищені 13 ШДБ, 2 моторних тральщики, то-
рпедний катер, 8 сторожових катерів, буксир, 
3 пароплави загальним тоннажем 8950 брт і 5 
ліхтерів (5600 брт). При цьому тільки части-
нами 4-ої повітряної армії в період з 9 вересня 
по 9 жовтня 1943 р. було зроблено 10525 літа-
ко-вильотів, з них: на розвідку – 827, на забез-
печення морського десанту – 415, для ударів 
по відступаючих військах – 7423, для бомбо-
метання плавзасобів – 1870 [7, с.281]. Активні 
дії радянської авіації спричинили у противни-
ка велику напругу у використанні транспорт-
них засобів й обмежували можливості німе-
цького командування у військових перевезен-
нях морем. 

Про ефективність дій ЧФ з порушення 
морських комунікацій противника та недопу-
щення евакуації німецьких військ з Тамані 
можна судити за даними про втрати німецько-
румунського флоту в останні дні евакуації, 
коли радянська сторона мала повну перевагу в 
живій силі й техніці на суші, у морі та у повіт-
рі: за час переходу трьох великих конвоїв 
(близько 240 одиниць) 8–9 жовтня з Тамансь-
кого півострова в Крим втрати німецько-
румунського флоту склали всього 9 одиниць: 
2 ліхтери, 1 штурмовий бот, 2 тральщики, 3 
десантні баржі та буксир [29, с.190].  

Слід врахувати, що застосування великих 
кораблів ЧФ на останньому етапі евакуації 
здійснювалося з особистого дозволу Сталіна 
через загибель 6 жовтня 1943 р. трьох бойових 
кораблів (лідер “Харьков”, есмінці “Беспоща-
дный” і “Способный”) під час проведення 
операції з порушення німецьких комунікацій 
в акваторії Керченської протоки та північній 
частині Чорного моря. Відповідного дозволу 
до кінця евакуації німецько-румунських військ 
з Тамані отримано не було. 

Однак, незважаючи на проведені радянсь-
ким командуванням заходи щодо зриву еваку-
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ації німецьких військ з Тамані, противникові 
вдалося вивезти з півострова більшу частину 
особового складу, озброєння й техніки при 
відносно незначних втратах у транспортах 
(суднах) і кораблях. Невелика протяжність 
морських сполучень між Керченським і Та-
манським півостровами, малі глибини в Кер-
ченській протоці, наявність у німецького ко-
мандування великої кількості сил охорони й 
використання зручних пляжів для масового 
навантаження військ і техніки на судна значно 
ускладнювали боротьбу на морських комуні-
каціях противника. На ефективності дій сил 
ЧФ зі зриву евакуації 17-ої армії позначилося 
те, що основне завдання флоту в період про-
ведення Новоросійсько-Таманської операції 
полягало в забезпеченні висадки десантів і 
сприянні наступу сухопутних військ у при-
морській смузі [28, с.205]. 

Отже, до моменту початку проведення 
евакуації військ з Таманського півострова в 
Крим у 1943 р., німецьке командування мало 
у своєму розпорядженні заздалегідь розроб-
лені плани проведення операції, змогло орга-
нізувати систему обладнаних місць посадки й 
маршрутів перевезення військ, забезпечити 
порядок завантаження особового складу й 
техніки на транспорти в умовах мінливої об-
становки. Разом з тим, дії радянських військ і 
ЧФ зі зриву евакуаційних заходів противника 
можна вважати не досить ефективними, що в 
остаточному підсумку дозволило німецькому 
командуванню успішно здійснити операцію з 
евакуації військ та відвести з Таманського 
півострова в Крим чисельну боєздатну 17-у 
армію та підпорядковані румунські війська без 
значних втрат. 

У результаті Новоросійсько-Таманської 
наступальної операції остаточно був ліквідо-
ваний оперативний плацдарм німецьких 
військ на Кубані, що забезпечував йому обо-
рону Криму зі сходу і сковував значну кіль-
кість радянських військ. Радянські війська за-
йняли вигідне вихідне положення для наступ-
ної операції зі звільнення Криму. 

Таким чином, аналіз основних факторів, 
що безпосередньо вплинули на підготовку й 
проведення евакуації німецьких військ і 
військ їх союзників з Таманського півострова, 
дозволяє зробити такі висновки. 

1. Обстановка при проведенні операцій з 
евакуації гітлерівських військ у вересні–
жовтні 1943 р. з Тамані складалася на користь 
радянських військ, що володіли стратегічною 
ініціативою, мали повну перевагу в живій силі 

й техніці та мали повне панування на Чорно-
му морі. Разом з тим, ЧФ не зміг повністю ре-
алізувати свої можливості у зриві евакуації 
німецько-румунських військ (сил) через недо-
оцінку сил противника, неефективне застосу-
вання наявних сил і засобів. 

2. Своєчасне реагування на зміни в обста-
новці, уміле керівництво німецьким команду-
ванням своїми військами, висока оперативно-
тактична майстерність управління своїми час-
тинами, раціональне використання сил і засо-
бів, а також грамотні й ефективні управлінські 
рішення керівництва флоту й евакуйованих 
частин дозволили військам 17-ої армії прак-
тично за весь період операції з евакуації та-
манського угруповання уникнути повного 
розгрому й відійти на рубежі, що могли забез-
печити німецьким частинам проведення від-
носно послідовної та планової евакуації. За-
вдяки планомірному відступу, командування 
17-ою армією змогло врятувати свої угрупо-
вання від розділення і знищення вроздріб, а 
також провести успішну евакуацію особового 
складу, озброєння й техніки.  

Цьому також сприяла низка суттєвих 
прорахунків радянського командування, яке 
повністю не скористалося слушною нагодою 
щоб знищити блоковані війська противника. 
Так, радянські стрілецькі війська не володіли 
методами боротьби з ар’єргардами противни-
ка, який прикривав відхід своїх головних сил; 
не завжди вдавалося вчасно виявити відхід 
сил противника з проміжних рубежів. Це при-
звело до того, що противник безнаказано ви-
слизав від передових частин радянських 
військ і займав оборону в оперативній глиби-
ні. Внаслідок вищезазначених причин проти-
вникові вдавалося закріплятися в укріпрайо-
нах і здійснювати евакуацію своїх сил морсь-
ким та повітряним шляхом. 

3. Виходячи з аналізу результатів повітря-
них перевезень особового складу евакуйова-
них частин 17-ої армії, заходи щодо протидії 
німецьким повітряним перевезенням, що 
вживалися радянським командуванням, не 
завжди були достатньо ефективними. 

4. Низька (порівняно з потенційними мо-
жливостями) ефективність дій ЧФ з утриман-
ня панування на Чорному морі, пояснюється 
передусім відсутністю вирішення завдання з 
утримання панування через фактичну кількіс-
ну перевагу в силах і засобах на Чорноморсь-
кому ТВД над противником. Активні дії кора-
блів ЧФ зі зриву евакуації військ (сил) проти-
вника відбувалися на останніх етапах прове-
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дення евакуаційних заходів. Більшу частину 
втрат противник зазнав у результаті авіацій-
них ударів по пунктах завантаження і на пере-
ході морем. Крім того, слабким місцем опера-
цій зі знищення блокованих угруповань про-
тивника залишалася проблема створення по-
тужних резервів у радянських арміях для роз-
витку стрімкого наступу на певних напрям-
ках. З цієї причини не вдалося зробити різкий 
кидок у глибину ворожої оборони, у тил про-
тивника, щоб зірвати планомірний відвід його 
військ. Втягуючись у фронтальні бої з части-

нами прикриття противника, радянські війсь-
ка дозволяли йому планомірно відходити й 
проводити евакуацію своїх військ. У підсум-
ку, ініціатива була в руках німецького коман-
дування практично весь період операції з ева-
куації таманського угруповання.  

5. Фізико-географічні умови району вра-
ховувалися обома сторонами при плануванні 
контревакуаційних операцій або операції з 
евакуації військ (сил) на Чорноморському 
ТВД. Кліматичні умови істотно не вплинули 
на хід евакуації 17-ої армії з Тамані.  
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ПРИЧИНИ ВІЙН У ЗОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ ТА ІРАКУ НАПРИКІНЦІ ХХ –  
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті розкриваються причини війн у зоні Перської  затоки та Іраку наприкінці ХХ – 

на початку ХХІ ст. Автори статті на основі аналізу численних публікацій аналізують, уза-
гальнюють ці причини та доводять, що в основі їх виникнення насамперед лежать економічні 
причини.  

Ключові слова: локальна війна, війна в зоні Перської затоки, війна в Іраку, економіка, на-
фта, баррель. 
 

У кінці ХХ ст. керівники багатьох держав, 
будучи прагматиками і реалістами, підкорили 
політичну, ідеологічну й інші сторони міжна-
родної діяльності єдиній меті – економічному 
благополуччю і процвітанню нації. 

Особливу активність в цьому питанні 
проявляють США. Керівництво цієї держави 
проводить активну роботу направлену на 
встановлення американського лідерства в усіх 
сферах економіки, фінансів, торгівлі, шляхом 
здійснення тиску як на своїх партнерів, так і 
на держави економічно залежних від них. При 
визначених умовах з метою забезпечення еко-
номічного благополуччя керівництво “Білого 
дому” не виключає можливості використання 
і воєнної сили. Про це свідчить наприклад, 
війна в зоні Перської затоки 1991 р. 

На цей час серед більшості, існує точка 
зору, що причиною тієї війни були лише без-
відповідальність і диктаторство Саддама Ху-
сейна. Сполучені Штати в цій ситуації з’явля-
ються як безкорисливі миротворці, що засту-
пилися за беззахисний Кувейт. 

Але ж звернемося до передумов того кон-

флікту. У червні 1990 р. Ірак перейшов від за-
вуальованих погроз до прямих нападок на 
Об’єднані Арабські Емірати (далі – ОАЕ) і 
Кувейт, звинувативши їх у підриві цін на сві-
товому ринку нафти. Справедливості ради ва-
рто зазначити, що частка істини в цих твер-
дженнях була. Упродовж багатьох років краї-
ни ОПЕК постійно перевищували спільно 
встановлювані ними ж межі видобутку нафти 
– квоти. Останнім часом основними поруш-
никами були три країни: ОАЕ (квота на перше 
півріччя 1990 р., дорівнювала 1,095 млн. барр. 
на добу (1 МБД приблизно дорівнює 50 млн. 
т/рік), Кувейт (1,5 МБД) і Саудівська Аравія 
(5,38 МБД). Перевищення індивідуальних 
квот кожної з трьох країн складало відповідно 
83%, 27% і 5% на початку 1-го кварталу і 
92%, 27% і 8% на початку 2-го кварталу 
1990 р. 

Ініціатором порушення дисципліни видо-
бутку нафти в ОПЕК були ОАЕ. Відмовив-
шись від квоти, рівної кувейтській, ОАЕ самі 
встановили собі ліміт у 2 МБД, на рівні якого і 
вели видобуток. Кувейт також претендував на 
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високу квоту – майже 12% від рівня видобут-
ку ОПЕК проти встановленої йому в розмірі 
6,8%. У 1989 р. – на початку 1990 р. країна ве-
ла видобуток на рівні фактичного виробницт-
ва нафти ОАЕ, заявляючи, що повернеться до 
своєї квоти тільки разом з останніми. При 
цьому на початку 1990 р. Кувейт відкрито об-
грунтував своє порушення квоти необхідніс-
тю удержати ціни від подальшого їх підви-
щення, оскільки до цього часу на ринку разо-
вих угод ціна на “еталонний” кошик нафти 
ОПЕК перевищила встановлений Організаці-
єю базисний рівень 18 дол./барр. (132 дол./т) 
[8, с.14–15]. 

Позиція Кувейту, що мав найбільшу серед 
країн ОПЕК закордонну мережу власних наф-
топереробних заводів (далі – НПЗ) і автоза-
правних станцій, ясна: він був зацікавлений у 
порівняно низьких цінах на сиру нафту, що 
стимулюють ріст попиту і розширення її про-
дажу. Нарощування видобутку Кувейтом не 
торкалося інтересів тих країн, що ратують за 
більш високі ціни (Алжир і Лівія), оскільки 
вони добувають легку, з високим змістом бен-
зинових фракцій нафта, що котирується на 
ринку з ціновою “премією” стосовно більш 
сірчистої і важкої нафти Кувейту. Проте пере-
вищення квот видобутку Кувейтом і ОАЕ за-
вдавало удару по інтересах Ірану й Іраку, що 
експортували аналогічні за якістю важкі сорти 
нафти з високим вмістом сірки. Але не мають 
резерву нафтовидобувних потужностей, заці-
кавлених у максимізації поточних експортних 
доходів для відновлення зруйнованого 8-річ-
ною ірано-іракською війною господарства, що 
накопичили значний зовнішній борг (в Іраку, 
наприклад, 80 млрд. дол.) і обмежених в оде-
ржанні західних кредитів. 

Відмовившись “назавжди” від ролі регу-
люючого постачальника в рамках ОПЕК на-
прикінці 1987 р. Саудівська Аравія згодом 
проводила політику захисту своєї частки на 
ринку, підтримуючи видобуток на рівні відсо-
ткового вираження своєї квоти (24,46%) від 
фактичного видобутку Організації. Тому пе-
ревищення індивідуальної квоти будь-яким 
членом ОПЕК автоматично спонукало до зро-
стання видобутку Саудівською Аравією. 

У результагі такої політики основних 
членів ОПЕК до кінця першої декади червня 
1990 р., після майже піврічного зниження, ці-
ни на ринку разових угод досягли нижчої ме-
жі падіння: на близьку радянським експорт-
ним сумішам близькосхідну нафту “Дубай” 
ціна фоб з постачанням через місяць упала до 

13,25 дол./барр. (96,3 дол./т). 
Ірак вважав, що ціни на базисну нафту 

ОПЕК мають бути визначені на рівні 25 дол./ 
барр. (183 дол./т) – такої ж думки дотримував-
ся й Іран – стверджуючи, що ОАЕ і Кувейт 
прагнуть позбавити його й Іран доходів, необ-
хідних для відновлення і зміцнення їх після-
воєнного статусу регіональних держав. Під 
потужним натиском Іраку і Саудівської Аравії 
на зустрічі п’яти держав Перської затоки в 
Джидді 11 липня 1990 р. Саудівська Аравія, 
Ірак, Кувейт, Катар і ОАЕ домовилися дотри-
мувати встановлених квот доти, доки базисна 
ціна ОПЕК знову не перевищить 18 дол./барр. 

Цього разу схвалена декларація не зали-
шилася лише на папері. Почалося зростання 
цін, що трималися протягом місяця на рівні 
100 дол./т (“Дубай”). І саме в цей момент го-
ловним об’єктом нападок з боку Іраку став 
Кувейт. 18 липня в листі, розповсюдженому в 
Тунісу на засіданні Ліги арабських країн, Ірак 
звинуватив Кувейт і ОАЕ в “прямій агресії”, і 
призвав ці країни скасувати його військові бо-
рги. 

Відповідно до заяви Іраку, Кувейт протя-
гом десяти років “заливав” світ дешевою наф-
тою, частина якої – загальною вартістю 
2,4 млрд. дол. за період з 1980 р. – він не прос-
то вкрав з іракського родовища Румейла (ли-
ше 500 м розділяють споруди на іракському 
родовищі Румейла і на кувейтському Ритга в 
спірному районі, де дотепер чітко не визначе-
ний кордон між двома країнами). 

За словами колишнього міністра закор-
донних справ Іраку Т. Азиза, падіння цін у пе-
ріод між 1981 і 1990 роками завдало шкоди 
Іракові на суму 89 млрд. дол. Зниження цін на 
1 дол./барр. означає для Іраку втрату 1 млрд. 
дол./рік. Падіння цін у першій половині 
1990 р. “коштувало” Іракові 14 млрд. дол. на-
фтових доходів. 

У відповідь на це Кувейт звинуватив Ірак 
у тому, що той закладає свої нафтові шпари на 
кувейтській території, і закликав Лігу арабсь-
ких країн розв’язати давню проблему демар-
кації кордону між двома державами. 

На Женевській конференції міністрів на-
фти – ОПЕК, що відкрилася 25 липня 1990 р. 
міністр нафти Кувейту Р.С. Аль-Амеери був 
першим, хто вголос назвав вимоги Іраку про 
ціну 25 дол./барр. нереалістичними – і це, не-
зважаючи на іракські танки, що уже були ско-
нцентровані на кордоні його країни (інформа-
ція, про це надійшла напередодні конферен-
ції). У той же час кувейтський міністр відзна-
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чив, що його уряд погодиться з будь-яким рі-
шенням конференції ОПЕК – навіть про різке 
підвищення цін. 

27 липня ОПЕК визначила нову квоту ви-
добутку Організації (22,491 МБД) за рахунок 
підвищення квоти ОАЕ до рівня 1,5 МБД і 
нову базисну ціну на еталонний кошик нафти 
ОПЕК, що становила 21 дол./барр. (154 дол./т). 
Таким чином, цінові вимоги Іраку були част-
ково задоволені, хоча це підвищення не ком-
пенсувало падіння реальних цін на нафту: для 
того щоб залишатися незмінною в реальному 
численні, погоджена країнами ОПЕК у 1986 р. 
базисна ціна 18 дол./барр. мала складати згід-
но рішень конференції 22,70 дол./барр, 
(166,5 дол./т). 

До кінця липня “словесна війна” на Бли-
зькому Сході підтримувала ціни на рівні, що 
перевищував на 4 дол./барр. рівень середини 
червня, але торгівці досить швидко втрачали 
інтерес до перепалки між Іраком і Кувейтом. 
Ніхто не вірив, що справа дійде до пострілів. 
31 липня обидві країни в Джидді розпочали 
надзвичайні переговори по нафтовим, фінан-
совим і територіальним питанням. Спостері-
гачі припускали, що ці переговори можуть 
тривати кілька тижнів, але були упевнені, що 
компроміс буде досягнутий [8, с.86]. 

Після провалу ірако-кувейтських перего-
ворів у Джидді (Саудівська Аравія) у ніч з 
1 на 2 серпня 1990 р. Ірак увів свої війська на 
територію Кувейту. Через 36 годин Кувейт 
був повністю окупований. Шейх Кувейта 
Джабер аль-Сабах, відповідно до ст. 51 Стату-
ту ООН, звернувся до США за допомогою. У 
зверненні було прохання створити багатона-
ціональні сили (далі – БНС), які захистили б 
Кувейт від агресії. Адміністрація Білого дому 
відразу ж відгукнулася на це прохання. 
6 серпня було прийнято рішення про розгор-
тання угруповання військ у зоні Перської за-
токи. У відповідь на це 8 серпня С. Хусейн 
оголосив про анексію Кувейту, а через 20 днів 
проголосив його 19-ю провінцією Іраку. 

Опанувавши кувейтськими нафтовими 
родовищами, Ірак узяв під свій контроль ве-
личезні запаси нафти. Створилася дуже не-
безпечна ситуація для індустріального світу – 
нафта, основа енергетичної системи Заходу, 
виявилася в руках “непередбачуваного дикта-
тора”. Зміцнившись у Кувейті, Ірак міг би за-
думувити нові дії, можливо проти Саудівської 
Аравії. Із захопленням останньої він конгро-
лював би майже половину світових запасів 
нафти, у результаті чого зміг би одноосібно, з 

власної волі дестабілізувати міжнародний на-
фтовий ринок і за допомогою цього впливати 
на світову економіку в цілому. Це ні в якому 
разі не входило в плани США, їх “Стратегії 
національної безпеки” [6, с.4]. 

Тому практично відразу після анексії Іра-
ком Кувейту США приступили до створення 
широкої антиіракської коаліції з завданням 
будь-якими, у т. ч. і військовими, засобами 
домогтися звільнення Кувейту і позбавити 
Ірак можливості проводити в майбутньому 
політику агресії у відношенні сусідніх країн. 

Проте поряд з цим деякі західні експерти 
посилаються на секретний документ міністер-
ства внутрішніх справ цієї країни, що удалося 
одержати журналістам японського щотижне-
вика “Скжан мосуто”. З нього випливає, що на 
конфіденційній зустрічі представників ЦРУ з 
кувейтськими колегами обговорювалася мож-
ливість використовувати економічне стано-
вище, що погіршується, Іраку для вирішення 
територіальної суперечки на вигідних для Ку-
вейту умовах. Крім того, не зовсім безкорис-
ливими виявилися і США. 

До початку воєнного конфлікту істотну, 
якщо не провідну роль в економічному житті 
Близькосхідного регіону грала Японія. У 
зв’язку з тим, що компанії цієї країни інвесту-
вали засоби в розробки нафтових родовищ 
Кувейту і Саудівської Аравії, у Японію напра-
влялася значна частина з добутих вуглеводнів. 
Її частка в загальному обсязі продукції, імпор-
тованої Кувейтом і Саудівською Аравією, у 
1985 р. складала відповідно 28,9% і 19%. Піс-
ля закінчення збройного конфлікту ситуація 
змінилася. Частка Японії в імпорті Кувейту 
скоротилася до 12,8% у 1992 р. і 9,4% у 1997-
му. Починаючи з 1998 р. вона збільшилася до 
17–18%, однак до цього часу так і не досягла 
передкризового рівня. До 1992 р. Саудівська 
Аравія втратила 4,5% ринку, а в 1999 р. її час-
тка скоротилася до 10%. Японські компанії 
позбавили права на розробку ряду родовищ у 
Саудівській Аравії, оскільки остання висунула 
додаткові вимоги комерційного характеру. Ці 
вимоги Японія вважала неприйнятними, що 
разом з іншими негативними факторами (на-
самперед економіки, що позначилася рецесі-
єю в Японії) й обумовило скорочення її при-
сутності на ринку Саудівської Аравії. 

Одночасно з цим відбувалося посилення 
позицій США в цьому регіоні. Зокрема ряд 
американських компаній одержали право на 
розробку деяких родовищ. Частка продукції в 
імпорті держав регіону після конфлікту стрім-
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ко зросла (з 17% у 1987 р. до 25–27% – напри-
кінці 90-х у Саудівській Аравії, і з 9% до 
26,6% у Кувейті). Дані факти цілком наочно 
підтверджують тезу про те, що конфлікт 
сприяв посиленню впливу США за рахунок 
ослаблення позицій Японії. У зв’язку з цим 
західні економісти намагаються провести па-
ралель між найтривалішим періодом економі-
чного зростання США і кризовими ситуація-
ми, що відбуваються в різних регіонах світу. 
Виявилося, що саме в регіонах дозволяють 
одержати великий прибуток на вкладений ка-
пітал, і відбуваються кризові явища, що відля-
кують інвесторів від цих ринків. 

Слід зазначити, що проведені дії, хоча в 
них і не проглядається чіткого наміру з боку 
США, цілком відповідають американській 
“Стратегії національної безпеки”, що декларує 
можливість використання збройних сил для 
захисту економічного благополуччя своїх гро-
мадян. При цьому ставка робиться на утри-
мання передусім економічного лідерства й 
усунення (або ослаблення) потенційних супе-
рників. Способи ж досягнення зазначених ці-
лей можуть бути різними – як це і прийнято в 
конкурентній боротьбі [8, с.14–15]. 

Так було і в війні в зоні Перської затоки 
під егідою БНС під керівництвом США проти 
Іраку в 1991 р. Насамперед варто звернуги 
увагу на те, що війна в затоці підтвердила 
стратегічне значення для Заходу регіону Бли-
зького і Середнього Сходу. 

Одним з найважливіших наслідків війни в 
зоні Перської затоки є новий виток гонки 
озброєнь, що розкручується й донині в цьому 
регіоні світу. Застосування в ході війни різних 
сучасних засобів збройної боротьби на тлі не-
значного опору з боку Іраку, а також широко й 
уміло поставлена Заходом пропаганда своїх 
досягнень у галузі військових технологій сфо-
рмували в правлячих колах практично всіх кра-
їн цього регіону уявлення про виняткову ефек-
тивність західної зброї та його вирішальну 
роль у забезпеченні національної безпеки. Усе 
це стимулювало нові закупівлі озброєння. Ще 
до закінчення бойових дій сформувався пакет 
значних військових замовлень на танки, БМП, 
бойові вертольоти, сучасні зенітні ракетні ком-
плекси, літаки й іншу військову техніку. При-
чому зазначене озброєння надходило до араб-
ських держав, що входили до складу антиірак-
ської коаліції, а також в Ізраїль і Туреччину, 
які, як відомо, офіційно не були її членами. 

У результаті війни Близьких Схід для за-
хідних військово-промислових корпорацій 

(далі – ВПК) перетворився у головний ринок 
не лише нової зброї, але й тієї військової тех-
ніки, що вивільнялася в ході скорочення 
збройних сил і озброєнь у Європі. У підсумку, 
з одного боку, нарощуються бойові потенціа-
ли союзних США арабських держав, а з іншо-
го – покривається значна частина витрат За-
ходу на проведення прихованої акції проти 
Іраку і на розробку сучасних систем зброї [9]. 

Через 2850 днів після завершення операції 
“Буря в пустелі” США провели операцію “Лис 
пустелі” (Operation “Desert Fox”), що стала 
черговою сторінкою історії. 

Офіційною причиною завдання ударів 
стала доповідь голови спеціальної комісії 
ООН по Іраку Річарда Батлера, який ствер-
джував, що Багдад не йде на співробітництво 
з його експертами. За кілька годин до завдан-
ня удару він евакував свій персонал. Але ця 
причина схожа на відмовку, оскільки саме в 
момент бомбардувань Іраку Рада Безпеки 
ООН розглядала доповідь Р. Батлера і ніяких 
висновків ще не мала [4, с.36]. 

Безумовно, варто також звернути увагу і 
на зіткнення геоекономічних інтересів у да-
ному регіоні. Проблема надлишку нафти у 
світі зберігається і донині. Ірак же продовжує 
видобуток вуглеводородньої сировини, що 
становить близько 2,5% світового видобутку. 
Останні бомбардування зачепили й нафтові 
об’єкти в Іраку – термінал у Басрі і нафтопе-
ререобний завод, що позначилося на постав-
ках нафти з цієї країни. Тобто операція проти 
Іраку сприятливо позначилася на світовому 
нафтовому бізнесі, тому що знімається питан-
ня про доступ іракської нафти на ринок, який і 
так перевантажений. У зв’язку з цим за кулі-
сами війни наочно можна розгледіти якщо й 
не великі постатті головних гравців світового 
нафтового бізнесу, то їх об’єктивні інтереси 
точно [5, с.90]. 

Американців зрозуміти неважко. Завдаючи 
удари по Іраку, Вашингтон зовсім не відмовив-
ся від закупівель дешевої сирої іракської наф-
ти, яка складає майже 8%, що надходить до 
США. За деякими даними, 40% нафти, експор-
тованої в рамках програми “нафта за продово-
льство”, купує Америка. Американські компа-
нії, зокрема Mobil Corp, Exxon Corp, Chevron 
Corp i Valeno Energy Corp є основними покуп-
цями іракської нафти. Зрозуміло, перманент-
ний конфлікт у Перській затоці вигідний Ва-
шингтону й американському військово-
промисловому комплексу(далі – ВПК). 

Витрачені боєприпаси й озброєння, що 
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виробили свій експлуатаційний ресурс, і вій-
ськова техніка потребують замін, що обіцяє 
ВПК США високий прибуток. У той же час 
новітню зброю необхідно випробувати в реа-
льних бойових умовах. 

Нафта стала головною причиною війни з 
Іраком і в 2003 році. Таке сенсаційне визнан-
ня, за даними британської газети The Guard-
ian, зробив один з основних “яструбів Буша”, 
заступник міністра оборони США Піл Вулфо-
виц (Paul Wolfowitz). Дану заяву він зробив, 
виступаючи перед делегатами міжнародного 
самміту по безпеці, що проходився у Сінга-
пурі. На питання – чому США обрали за мету 
воєнну операцію саме Ірак, а не Північну Ко-
рею, де імовірність виявлення зброї масового 
ураження була б значно вище, – П. Вулфовиц 
відповів: “Давайте глянемо на проблему прос-
тіше. Сама головна відмінність Іраку від Пів-
нічної Кореї в тому, що ця країна буквально 
купається в нафті. З економічної точки зору в 
нас не було вибору” [10]. Уряди США і Вели-
кобританії стримували шквал різкої критики в 
усьому світі, за перебільшення погрози, що 
виходить від Іраку. 

На теперішній час Ірак – це країна, яка 
має унікальний нафтовий потенціал. За дани-
ми Statistical of Review World Energy, її запаси 
нафти складають 112.5 млрд. баррелів. Це 
другий показник у світі після Саудівської 
Аравії, де запаси перевищують 260 млрд. бар-
релів. Щодо Іраку, то він завжди намагався на 
нафтовому ринку не поступатися Саудівській 
Аравії. Влітку 2002 р. міністр нафти Іраку 
Амер Рашид заявив про відкриття ще двох 
нових родовищ, завдяки яким, як він завірив, 
запаси піднімуться аж до 270 млрд. баррелів. 

Поки що загальні запаси нафти чотирьох 
найбагатших іракських родовищ – Меджнун, 
Нахр-Умр, Західна Курна, Хальфайя – оці-
нюються в 50 млрд. баррелів. Але слід врахо-
вувати, що не в усіх регіонах країни проведе-
на повномасштабна розвідка, з 74 розвіданих 
родовищ розроблюються лише 15 і при видо-

бутку нафти практично не використовується 
сучасна технологія. Це пояснюється тим, що 
по відношенню до Іраку діє міжнародна санк-
ція, а експорт нафти здійснюється в рамках 
програми ООН “Нафта в обмін на продоволь-
ство” в рамках якої Ірак продав нафти на 62 
млрд. доларів. 

Теперішня політика Вашингтону по від-
ношенню до Іраку тісно переплетена з особи-
стими інтересами американської адміністра-
ції. Політична еліта США тісно пов’язана з 
нафтовим лобі, а саме: колишній президент 
США Джордж Буш має давні зв’язки з амери-
канськими нафтовими компаніями; віце-
президент США Р. Чені до приходу в Білий 
дім займав другий за значенням пост у компа-
нії Halliburton, а тепер володіє великим паке-
том компанії Dresser; помічник президента з 
національної безпеки К. Райс входила до 
складу правління нафтової компанії Chevron. 
Ці компанії були в числі тих, які, не зважаючи 
на офіційну заборону Вашингтону на бізнес з 
Багдадом, через посередників торгували ірак-
ською нафтою і постачали до Іраку нафтога-
зове обладнання (під виглядом програми 
“Нафта в обмін на продовольство”). 

Терористичні акти 11 вересня 2001 р. не 
дозволили іракському режиму звільнитися від 
санкцій, унаслідок чого доступ в Ірак амери-
канським нафтовим компаніям був закритий. 
Найбагатші нафтові родовища Іраку поділили 
між собою інші іноземні компанії (Росія, Ні-
меччина, Китай, Франція), тому що США не 
використали своїх можливостей з розподілу 
нафтових запасів Іраку після закінчення війни 
у 1991 р. у ході операції “Буря в пустелі”. 

Таким чином, економічні інтереси США 
на Близькому Сході обумовлені його величез-
ними енергетичними ресурсами. Саме вони 
стали головною причиною війни в зоні Пер-
ської затоки 1991 р., а не лише амбіції та дик-
таторські прагнення С. Хусейна підпорядку-
вати собі Близькосхідний та Середньосхідний 
регіони з їх багатими ресурсами. 
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УЧАСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ  
У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ НА ТЕРИТОРЇЇ КОЛИШНЬОГО СРСР:  

ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
 

У статті на підставі дослідження широкого кола джерел розглянуто історичні причини 
та політичні наслідки основних воєнних конфліктів на територіях пострадянських держав, 
розкрита участь у них Збройних Сил Російської Федерації як інструменту забезпечення геопо-
літичних інтересів Росії. 

Ключові слова: збройний конфлікт, територіальна цілісність, суверенітет, етноконфе-
сійний конфлікт, військова агресія, етнічна самоідентифікація, право націй на самовизначення, 
геополітичні інтереси. 
 

У воєнних конфліктах, що відбувалися на 
території колишнього СРСР, простежується 
намагання Росії вплинути на їх розвиток, ви-
користовуючи сепаратистські наміри однієї із 
сторін конфлікту. Серед основних цілей Ро-
сійської Федерації (далі – РФ) при цьому, як 
свідчать події на Сході України, були й зали-
шаються такі: зміна політичного режиму в 
країні шляхом створення проросійського уря-
ду; протидія вступу держав до Євросоюзу або 
НАТО; визнання суверенітету самопроголо-
шених республік для легалізації своєї постій-
ної військової присутності в них [4, с.23].  

Російська Федерація, будучи однією з 
провідних держав світу, не випускає з-під сво-
го економічного, геополітичного та військово-
го впливу колишні республіки СРСР, а нині 
незалежні держави, а також рішуче зберігає 
свою адміністративно-територіальну ціліс-
ність – не дала можливості вийти зі свого 
складу Чечні (наприклад, Королівство Вели-
кобританії, яке рішуче і безапеляційно бо-

реться з сепаратистськими настроями Північ-
ної Ірландії). Новим загрозливим вектором 
зовнішньої політики Росії є спроби розширити 
свої кордони за рахунок анексії територій су-
сідніх держав. У переважній більшості таких 
конфліктів Збройні сили Росії виступали як 
основний інструмент підтримки сепаратизму 
та військової ескалації. 

Грузино-російський конфлікт  
(серпень 2008 року) 

Процес глобалізації, на думку відомого 
американського дослідника С. Хантінґтона, є 
безпосередньою причиною того, що люди 
“змушені перевизначати власну ідентичність” 
[8, с.200]. Зростання етнічної самосвідомості, 
етнічної самоідентифікації стало характерною 
рисою суспільного життя початку ІІІ тисячо-
ліття. Тому найгострішими і невирішеними на 
початку ІІІ тисячоліття у системі міжнародних 
відносин залишаються саме етнічні конфлікти. 
Прагнення етнічної ідентифікації, що згодом 
переростає у прагнення власної державності в 
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сучасному світі, є однією із найвагоміших при-
чин внутрішньо- та міждержавних конфліктів. 

Принцип самовизначення націй як основа 
державотворення був визнаний і запровадже-
ний у міжнародні відносини одразу після за-
вершення Першої світової війни. Упродовж 
XX ст. він став одним із найсуперечливіших 
принципів міжнародних відносин. З одного 
боку, саме завдяки такому підходу на полі-
тичній карті світу з’явилися такі держави як 
Польща, Чехія, Словаччина та багато інших, з 
іншого – даний принцип був неодноразово 
використаний світовими наддержавами для 
захисту власних інтересів, але не задля інтере-
сів так званих “малих народів”, у т. ч. албанців 
у Сербії чи осетинів і абхазів у Грузії. 

Ситуація, що склалася сьогодні на Кавка-
зі, спричинена багатьма факторами. Однак, 
якщо звернутися до історії, то очевидним стає 
факт американо-російського протистояння в 
постсоціалістичних країнах, що, власне, і мог-
ло спровокувати даний конфлікт. 

У вересні 1990 р. лідери Південної Осетії 
проголосили утворення Південно-Осетинсь-
кої Радянської демократичної республіки. У 
грудні 1990 року грузинський парламент ска-
сував автономію Південної Осетії, що призве-
ло до початку воєнного конфлікту. Ситуація в 
сусідній Абхазії була подібною до південно-
осетинської. Незважаючи на те, що тодішній 
грузинський президент З. Гамсахурдія нама-
гався бути більш обережним в Абхазії, його 
висловлювання на кшталт “не існує ніякої аб-
хазької нації” були надзвичайно провокатив-
ними і відображали підхід центральної влади 
Грузії щодо національних автономій [8, 
с.248]. 

Такими діями З. Гамсахурдія сприяв заго-
стренню регіонального конфлікту між центра-
льною владою Грузії та грузинськими авто-
номіями. Натомість і Абхазія, і Південна Осе-
тія отримали сильну підтримку з боку Моск-

ви, яка спершу уособлювала радянську владу, 
а після 1991 року – російську. 

В 1993–1994 роках між Грузією та Абха-
зією (яку неофіційно підтримували окремі ро-
сійські політичні сили) розгорнулася повно-
масштабна війна, в результаті якої загинули 
тисячі людей з обох боків. Близько 300 тис. 
грузинів вимушені були рятуватися втечею з 
Абхазії, а сама автономна республіка фактич-
но стала незалежною від Грузії. 

Наступний крок у напрямку загострення 
конфлікту був зроблений у 2003 році. У Грузії 
відбулася т. зв. “революція троянд”, що при-
звела до зміни політичної влади в країні. Як 
наслідок, Грузія почала змінювати свою зов-
нішню та внутрішню політику у напрямку єв-
роатлантичної інтеграції країни. 

Ідея входження Грузії до НАТО знайшла 
широку підтримку серед населення країни. 
Проте, у Бухаресті в кінці березня 2008 року 
лідери держав-членів НАТО лише підтримали 
євроатлантичні прагнення Грузії, так і не за-
пропонувавши їй стати постійно діючим чле-
ном (далі – ПДЧ). Таке рішення спричинило 
величезну кількість коментарів і дебатів. Го-
ловною тезою більшості з них стала думка 
про те, що позиція Німеччини і, відповідно, 
рішення самміту, були позначені російським 
впливом [9]. 

Результати Бухарестського самміту ви-
явилися невтішними для Грузії. Водночас во-
ни певним чином вплинули на посилення ро-
сійських позицій у даному регіоні. З 2007 року 
Росія почала нарощувати свою воєнну прису-
тність на кордонах з Грузією, проводила по-
близу Грузії широкомасштабні військові на-
вчання, її літаки багаторазово порушували по-
вітряний простір Грузії. Ці дії свідчать, що во-
єнні дії Росії в Грузії планувалися завчасно і 
Москва тільки чекала нагоди, посилюючи на-
пруженість з метою спровокувати реакцію 
Тбілісі. 

Історична довідка: 
Упродовж 1992–1998 років чимало південних осетинів стало громадянами Російської Федерації. За даними 

професора Тбіліського університету Т. Зубіашвілі, понад 30 тисяч осетинів (із 70 тисяч) саме таким чином стали 
російськими громадянами, залишаючись при цьому громадянами Південної Осетії. Така політика може вважатися 
свідченням посилення ролі Росії у регіоні, а для багатьох грузинів це стало доказом того, що Південна Осетія зна-
ходиться під контролем російської сторони. Крім того, зростаюча кількість “російських громадян” дає підстави 
Росії говорити про захист інтересів власних громадян, що знаходяться за межами країни [1]. 

Рішення щодо підтримки незалежної Аб-
хазії та Південної Осетії, прийняте керівницт-
вом Російської Федерації, не було спонтан-
ним. Першим кроком на шляху до його реалі-
зації стала заява Державної думи Росії “Про 
політику Російської Федерації щодо Абхазії, 
Південної Осетії та Придністров’я”, прийнята 

21 березня 2008 р., напередодні Бухарестсько-
го саміту. Ця заява стала своєрідною деклара-
цією російської позиції щодо “заморожених 
конфліктів” у пострадянському просторі та 
ексклюзивного права Росії на їх вирішення. 

Російсько-грузинська війна 2008 року – 
збройний конфлікт між Грузією з одного боку, 
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та Росією і сепаратистськими угрупованнями 
Південної Осетії й Абхазії з іншого. Війна роз-
почалася навколо збройного протистояння в 
Південній Осетії у серпні 2008 року. У воєнних 
діях проти Грузії, крім регулярних збройних 
сил Південної Осетії і Росії, взяли участь опол-
ченці з Росії і Абхазії. У ніч на 8 серпня 2008 р. 
після обстрілів грузинських сіл, збройні сили 
Грузії заявили про намір відновити конститу-
ційний лад на території невизнаної республіки 
і в результаті боїв зайняли більшу частину 
Цхінвалі. Того ж дня Росія втрутилась у конф-
лікт на боці південноосетинських сепаратистів 
і ввела війська, у т. ч. танкові бригади, на тери-

торію Грузії, піддала бомбардуванню грузин-
ські міста, порти та військові об’єкти. Воєнні 
дії поширилися далеко за межі Південної Осе-
тії на інші міста Грузії та Абхазію, де з’єднання 
абхазьких загонів і російських “добровольців” 
атакували позиції грузинських військ та захо-
пили Кодорську ущелину. Після окупації час-
тини Грузії російськими військами й етнічних 
чисток грузинських сіл навколо Південної 
Осетії за участі міжнародних посередників бу-
ло досягнуто припинення вогню. Згідно з дося-
гнутими домовленостями, вивід російських 
військ з грузинської території мав закінчитись 
до 1 жовтня 2008 року [6]. 

Історична довідка: 
Унаслідок п’ятиденної війни загинуло 650 осіб, без даху над головою залишилось понад 100 тис. мешканців. За 

даними ООН з початку бойових дій у регіоні більше, ніж 118 тис. людей стали біженцями. З них з Південної Осетії 
біля 30 тис. біженців були доставлені до Північної Осетії, близько 15 тис. евакуювалися до Грузії і більш, ніж 
70 тис. залишили м. Горі (Грузія) та навколишні села [6]. 

26 серпня 2008 року Росія визнала суве-
ренітет Південної Осетії й Абхазії. Вище кері-
вництво Росії не раз заявляло, що визнання 
незалежності двох колишніх грузинських ав-
тономій відображає існуючі реалії і перегляду 
не підлягає [5]. 2 вересня Грузія розірвала ди-
пломатичні відносини з Росією. Загальмував-
ся процес вступу Грузії в НАТО. Сьогодні 

можна стверджувати, що аналогічний сепара-
тистський сценарій путінський режим намага-
ється здійснити через події в Донбасі проти 
України [4, с.20]. 

Південна Осетія й Абхазія повністю слі-
дують у фарватері зовнішньої і внутрішньої 
політики Російської Федерації та є її вірними 
союзниками. Про це свідчать такі факти. 

Історична довідка: 
Між РФ і Абхазією у квітні 2009 року підписано Угоду про спільну охорону державного кордону республіки. 

Підрозділи Прикордонного управління ФСБ взяли кордон під охорону 15 червня того ж року. 
Доповідачі ПАРЕ по моніторингу виконання Грузією її зобов’язань перед Радою Європи в кінці жовтня 2014 

року висловили глибоку стурбованість проектом договору між Росією і Абхазією про співробітництво, зокрема 
військове. На їх думку, “запропонований договір порушує норми міжнародного права і є ще одним прикладом анексії 
грузинського регіону Абхазія Російською Федерацією” [5]. 

Прездент Південної Осетії Л. Тібілов 3 листопада 2014 року привітав жителів самопроголошених Донецької і 
Луганської народних республік з виборами, що відбулися, та заявив, що Південна Осетія продовжить курс на 
“… встановлення дипломатичних відносин з признаними нами Донецькою і Луганською народними республіками. 
Це тверда позиція нашого керівництва і народу Південної Осетії”. 

У світлі подій, що відбуваються, керівни-
цтво Грузії не втрачає, однак, надії вивести 
своїх “заблудших синів” – Абхазію і Південну 
Осетію – з під сфери впливу Російської Феде-
рації і повернути їх до складу сім’ї народів 
Грузії. Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гаріба-
швілі запропонував абхазам і осетинам авто-
номію у складі Грузії. Про це він заявив 27 
жовтня 2014 р., підводячи підсумки правління 
коаліції “Грузинська мрія” за два роки. Як за-
значив прем’єр-міністр, відновлення ціліснос-
ті країни є головними викликом і метою, що 
стоять на даний момент перед новою владою 
[5].  

Друга чеченська війна (1999–2009 рр.) 
Уперше Росія вторглася в межі Чечні на 

початку XVIII ст. у часи царювання Петра І. 
Однак, повномасштабна агресія розпочалася в 
ході Кавказької війни 1817–1864 рр. Внаслі-

док цієї війни більшість корінного населення 
Північного Кавказу – цілі народи та більшість 
адигів (черкесів) і чеченців – була знищена. 
Після війни відбулося масове переселення 
(добровільне й примусове) більшості адигів 
(черкесів) і деяких інших народів у мусуль-
манські країни, переважно в Туреччину. Три-
валий час командувачем російських військ на 
Кавказі був генерал О.П. Єрмолов, який про-
славився своєю жорстокістю у ставленні до 
місцевого населення. Йому, зокрема належить 
такий вислів: “Я не заспокоюся до тих пір, 
поки не залишиться в живих жодного чечен-
ця”. Ці слова були викарбувані на бронзовому 
пам’ятнику О. Єрмолову, встановленому в 
Грозному у 1949 році, вже після депортації 
чеченців 1944 року [2]. 

Депортацію чеченців продовжила вже ра-
дянська влада в ході репресій 1920–1930-х ро-
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ків, після ліквідації Горської Республіки. Од-
нак партизанська боротьба чеченців за свою 
свободу активно тривала аж до 1938 року. 

Масовий терор 1930-х років призвів до 
масштабного антирадянського повстання, яке 
розпочалась у лютому 1940 року. 22 червня 
1941 року бунтівний уряд Чечні оголосив вій-
ну СРСР. У деяких областях до 80% чоловіків 
були залучені до повстання. Відомо, що Ра-
дянський Союз використовував бомбардува-
льники проти бунтівників, викликавши втрати 
передусім серед цивільного населення. Повс-
тання захлинулося у 1944 році. Як покарання 
за повстання Сталіним було прийнято рішен-
ня про депортацію всіх осіб вайнахської на-
родності (чеченців та інгушів), що разом скла-
дали майже півмільйона осіб, до Казахстану 
та Киргизії.  

У 1991 році, після декларації про держав-
ний суверенітет, Чечено-Інгушська АРСР бу-
ла трансформована в союзну республіку 
СРСР, ставши 16-ю союзною республікою в 
його складі. Згодом Чеченська республіка ре-
алізувала своє конституційне право на вихід зі 
складу СРСР, ставши незалежною державою 
та першою (з числа держав Варшавського до-
говору та колишніх радянських республік), 
яка уклала угоду з РРФСР про виведення ро-
сійських (колишніх радянських) військ зі своєї 
території і повністю вивела їх. Але Російська 
Федерація вирішила не зважати на норми 
міжнародного права та власне законодавство. 
По відношенню до Чеченської республіки 
здійснюється намагання приєднати її до РФ. 
30 листопада 1994 року Борис Єльцин підпи-
сав указ про необхідність проведення воєнної 
операції в Чеченській республіці. 

Керівництво Росії, приймаючи рішення 
щодо Чечні, було впевнене у швидкому усу-
ненні режиму президента Чеченської респуб-
ліки Ічкерія Джохара Дудаєва, у відновленні 
“конституційного порядку”, але ці намагання 
переросли у жорстоку, кровопролитну війну, 
геноцид проти власного народу. За даними 
російського комітету солдатських матерів, що 
включає лише солдатів строкової служби, 
Збройні сили РФ втратили 14 тис. убитими. 
Під час війни загинуло близько 120 тис. мир-
них чеченських жителів, значна частина з 
яких – діти; близько 200 тис. – поранено; 
майже половина населення Чечні (третину з 
яких складали росіяни, вірмени та євреї) – 
стала біженцями. 

31 серпня 1996 року у Хасав’юрті було 
укладено мирну угоду, за якою російські вій-

ська повністю мали бути виведені з Чеченсь-
кої республіки Ічкерія до 31 грудня 1996 р. 
Російською стороною фактично визнавалася 
незалежність Чечні, а юридичне оформлення 
визнання її незалежності відкладалося до 2001 
року. 

12 травня 1997 р. у Москві Президент Ро-
сії Борис Єльцин і новообраний Президент 
Чеченської республіки Ічкерія Аслан Масха-
дов підписали Договір про мир і принципи 
взаємовідносин між Російською Федерацією і 
Чеченською республікою Ічкерія, де остання 
визнавалась як суб’єкт міжнародного права, 
тобто як незалежна держава. Мирний договір 
остаточно закріпив воєнні і політичні резуль-
тати чеченського конфлікту 1994–1996 років, 
в якому Росія отримала нищівну воєнну пора-
зку.  

Російською політичною і військовою елі-
тою висловлювалися небезпідставні побою-
вання, що прикладу Чечні послідують і інші 
національні автономії та народи, які були при-
єднані до Росії силоміць. У той же час складна 
внутрішньополітична ситуація в Росії конче 
потребувала “невеликої та переможної війни”, 
яка б привела Росію де-факто до стану 
військової диктатури, загальмувавши демок-
ратичні процеси ротації влади. Об’єкт агресії 
далеко та довго шукати не довелося. Так роз-
почалася Друга чеченська війна – неспрово-
кована воєнна агресія Російської Федерації 
проти Чеченської республіки Ічкерія, що три-
вала переважно на території Чечні у період з 
1999 по 2009 рік. 

Підготовча фаза конфлікту розпочалася у 
вересні 1999 року. Стосовно його завершення 
чи незавершеності існують різні думки. Біль-
шість джерел, близьких до російського уряду, 
вважають війну завершеною, а Чечню – та-
кою, що вступила в мирну фазу постконфлік-
тного розвитку. Альтернативна точка зору по-
лягає в тому, що стабільність у Чечні є понят-
тям відносним і підтримується лише завдяки 
розміщеним там частинам російської армії. 
Те, що зараз відбувається в Чечні, можна на-
звати постконфліктним врегулюванням, але 
дуже складним, напруженим і непередбачува-
ним, підтвердженням чому є повстання у гру-
дні 2014 року, що примусило федеральну вла-
ду ввести в Грозному режим контртерористи-
чної операції.  

На початку Другої чеченської війни ро-
сійське керівництво всіляко давало зрозуміти, 
що засвоїло уроки Першої. Головним чином 
це стосувалося інформаційного супроводжен-
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ня війни і тактики її ведення. Російських 
військ було більше, серед них було більше до-
свідчених частин, і вони намагалися уникати 
втрат серед особового складу. Для цього пе-
ред введенням до бою піхоти проводилася 
тривала артпідготовка та повітряні бомбарду-
вання. Це уповільнювало темпи операції, але 
поспішати росіянам не було потреби. У жовт-
ні 1999 року російські війська перейшли річку 
Терек і почали підготовку до штурму Грозно-
го. Операція по захопленню чеченської сто-
лиці тривала близько 3-х місяців і коштувала 

російським військам серйозних втрат. Джере-
ла суттєво різняться щодо точної кількості, 
але в середньому щоденні втрати можна оці-
нити приблизно в 40–50 солдатів. Тривалі об-
стріли майже зрівняли Грозний з землею. 
Врешті, столицю було взято, частина чеченсь-
ких загонів залишила місто, інші загинули. 
Центр опору чеченців після цього змістився 
до гірських районів, і вони перейшли до пар-
тизанської війни. Російські ж федеральні ор-
гани почали відновлювати контроль над рес-
публікою [3]. 

Історична довідка:  
У ході найактивнішої фази Другої чеченської війни, в 1999–2002 роках загинули близько 6 тис. військових ро-

сійської армії. У 2003 році втрати були на рівні 3 тис. осіб. Втрати серед мирного чеченського населення у цей пе-
ріод оцінюються в 15–24 тис. жителів [3]. Очевидно, що позиція російського керівництва, на думку російських до-
слідників, – не забезпечення безпеки громадян, а забезпечення цілісності, безпеки Росії [7, с.36]. 

У ході відновлення контролю над респуб-
лікою основними етапами стали затвердження 
референдумом нової Конституції Чечні та 
проведення президентських і парламентських 
виборів. З 2007 року обов’язки президента ре-
спубліки покладені на проросійського ставле-
ника прем’єра Рамзана Кадирова (молодшого 
сина вбитого президента Ахмата Кадирова), 
який командував республіканськими силови-
ми структурами. 

На даний час Чечня входить до складу Пі-
внічно-Кавказького федерального округу (ви-
ведений зі складу Південного федерального 
округу на початку 2010 р.) Російської Федера-
ції. Крім того, у складі цього округу знахо-
дяться Ставропольський край і республіки – 
Північна Осетія, Дагестан, Карачаєво-Черке-
сія, Кабардино-Балкарія, Інгушетія. Події гру-
дня 2014 року – збройні сутички, проведена 
силовими структурами контртерористична 
операція – свідчать, що ситуація в республіці 
має тенденцію до загострення. 

На підставі вищезазначеного можна зроби-

ти висновок, що все вищевикладене пов’язано 
з геополітичними інтересами РФ у зовнішній 
політиці, що спрямована на відродження авто-
ритету і впливу Росії (як правонаступниці 
СРСР) на пострадянському просторі. Для ви-
рішення цих проблем з кінця 1991 р. (після 
розпаду СРСР), поряд з дипломатичним мето-
дом, якщо він не давав ефективного вирішення 
проблеми, РФ використовувала метод “вогнем 
і мечем” – метод використання Збройних Сил 
на територіях колишнього Радянського Союзу. 

Проведений аналіз показує, що ні в одно-
му з розглянутих збройних конфліктів війсь-
кове втручання Російської Федерації не при-
зводило до їх остаточного розв’язання. 

Перспективи подальшого дослідження 
даної проблеми визначаються її актуальністю. 
Подальший глибокий детальний аналіз зовні-
шньої політики і практичних дій нашого гео-
політичного сусіда має позбавити Україну 
ілюзій “багатовекторності” і допомогти у ви-
значенні свого місця у сьогоднішньому не-
спокійному світі. 
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бувального центру Збройних Сил України з виховної ро-
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БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРТОЛЬОТІВ У ЛІВАНСЬКІЙ ВІЙНІ 2006 РОКУ 
 

У статті проаналізовано застосування вертольотів Армії оборони Ізраїлю у Ліванській 
війні 2006 року. Автор встановив, що недостатня координація між сухопутними та повітря-
ними підрозділами не дозволила ефективно реалізувати ударний потенціал бойових вертольо-
тів. Диверсійно-терористичний характер війни визначив масоване застосування транспорт-
но-десантних вертольотів для здійснення тактичних повітряних десантів і висадки спеціаль-
них підрозділів Армії оборони Ізраїлю. Виникло ряд питань відносно перегляду концептуальних 
поглядів на систему підпорядкування, взаємодії та застосування вертольотів в інтересах су-
хопутних військ. 

Ключові слова: локальна війна, військово-повітряні сили, бойове застосування вертольо-
тів, бойовий вертоліт, транспортно-десантний вертоліт. 
 

Актуальність. Використання нетрадицій-
ної тактики застосування сухопутних підроз-
ділів, підвищення ефективності бойової техні-
ки, засобів ураження та ряд інших чинників 
стали відмінною рисою збройної боротьби в 
кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Провідні 
у військовому плані країни світу удоскона-
люють бойові вертольоти в напрямку підви-
щення їх льотних характеристик і бойової жи-
вучості, зниження радіолокаційної, теплової, 
акустичної та візуальної помітності, оснащен-
ня системами озброєння нового покоління, що 
дозволяє підвищити точність, дальність і ефе-
ктивність ураження цілей. Еволюціонують 
підходи до удосконалення структури видів і 
родів військ, тактики застосування вертольо-
тів, як ударних комплексів, так і транспортно-
десантних засобів. Друга ліванська війна 2006 
року дала значну кількість матеріалів для ана-
лізу і творчого переосмислення у цьому на-
прямі. 

Аналіз публікацій підтверджує те, що бо-
йове застосування вертольотів у локальних 
війнах недавнього минулого знаходиться під 
пильною увагою як українських, так і закор-
донних військових експертів і дослідників [1–
4]. Досліджуючи розвиток воєнного мистецт-
ва і застосування авіаційної техніки у Другій 

ліванській війні спеціалісти відмічають, що у 
сухопутних підрозділах Армії оборони Ізраї-
лю (далі – АОІ) виникали проблеми із забез-
печенням мобільності, безпосередньою вогне-
вою підтримкою на полі бою та ряд інших [5–
7]. Досвід застосування вертольотів для вирі-
шення бойових завдань у ході війни та вплив 
інших чинників виявилися недостатньо ви-
вченими. 

Метою статті є аналіз застосування вер-
тольотів АОІ в інтересах сухопутних військ у 
Другій ліванській війні 2006 року. 

Виклад основного матеріалу. Бойові дії 
під час Другої ліванської війни між державою 
Ізраїль і збройними формуваннями політич-
ного угруповання “Хізболла” (“партія Алла-
ха”) продовжувалися 34 доби. Це була одна з 
перших війн ХХІ століття, де сучасна армія 
воювала проти партизанського руху. Конф-
лікт спровокували ракетно-мінометний об-
стріл прикордонного населеного пункту 
Шломі на півночі Ізраїлю та одночасний на-
пад бойовиків “Хізболли” на патруль АОІ. За 
час наземної операції конфлікту сухопутні 
війська Ізраїлю захопили ліванську територію 
на 15–20 км від кордону, вийшли до р. Літанія 
та завдали противнику значних втрат. 

Бойові дії продовжувалися з 12 липня до 
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14 серпня 2006 року. На початку війни війсь-
ково-повітряні сили (далі – ВПС) Ізраїлю ма-
ли на озброєнні 133 бойових (ударних) (Bell 
AH-1 “Цефа”, AH-64A “Петен”, AH-64D “Са-
раф”) і 150 транспортно-десантних (CH-53D 
“Ясур”, UН-60A/L “Яншуф”) вертольотів, які 
у подальшому здійснили відповідно близько 
2000 і 1000 вильотів [7; 8]. 

Бойовий (ударний) вертоліт AH-64D “Са-
раф” ВПС АОІ вважався одним з найкращих. 
Він здійснював вогневу підтримку сухопут-
них підрозділів, розвідку, ураження цілей у 
тилу противника та ряд спеціальних завдань. 
Вертоліт мав на озброєні ракетну систему 
“Хальпір”, що забезпечувала успішний запуск 
ракети без наступного корегування траєкторії 
її польоту. Але наявність такого сучасного за-
собу збройної боротьби не дало відчутних ре-
зультатів на полі бою. Головним завданням 
бойових вертольотів командування ВПС ви-
значило виявлення та знищення ракетних пу-
скових установок бойовиків “Хізболли”, а та-
кож недопущення поставок озброєння авто-
мобілями до районів бойових дій. Кількість 
вильотів ударних вертольотів у Другій ліван-
ській війні виявилася вдвічі більшою порівня-
но з війною у Лівані 1982 р. (“Мир Галілеї”) та 
операціях “Зведення рахунків” (1993 р.), “Ки-
тиці гніву” (1996 р.) разом узятих [7, с.135].  

Особливістю бойової діяльності сухопут-
них військ Ізраїлю у війні стало масоване за-
стосування бронетехніки без суттєвої підтри-
мки бойових вертольотів. Незалежні експерти 
стверджують, що Ізраїль під час бойових дій 
втратив понад 60 танків і близько 14 бронет-
ранспортерів [9]. Недостатня взаємодія броне-
танкових підрозділів і вертолітної авіації 
спричинена обмеженнями, що визначалися 
командування ВПС АОІ на польоти над по-
лем бою через загрози застосування против-
ником переносних зенітних ракетних компле-
ксів (далі – ПЗРК). Суттєве зниження вертолі-
тного прикриття дій танків і піхотних підроз-
ділів слід вважати тактичною помилкою. В 
технічному аспекті бойовикам “Хізболли”, за 
наявності незначної кількості ПЗРК, вдалося 
завадити противнику повністю використати 
свою тотальну перевагу в бойових вертольо-
тах для підтримки наземних сил, створити за-
грозу для його танків, нав’язати піхоті бій на 
коротких дистанціях, до якого остання не була 
готовою [10; 11].  

Під час війни вся територія Лівану стала 
полем активних дій ізраїльських повітряних 
(морських) десантних і спеціальних підрозді-

лів. Основними завданнями їх дій була лікві-
дація і захоплення в полон військових керів-
ників “Хізболли”, знищення командних і ко-
мунікаційних центрів бойовиків. За повідом-
леннями засобів масової інформації за місяць 
боїв ізраїльські спецпідрозділи провели не 
менше 20 операцій у тилу ворога. 12–20 липня 
2006 р. на території Лівану ізраїльтяни діяли 
силами розвідувально-диверсійних груп. На 
другому етапі проведення операції АОІ “До-
стойна відплата” (21 липня – 1 серпня 2006 р.) 
поряд з діями розвідувально-диверсійних груп 
активно застосовувалися тактичні десанти. На 
третьому етапі (2–14 серпня 2006 р.), коли із-
раїльське сухопутне угруповання перейшло в 
наступ широким фронтом, десантні підрозді-
ли першого ешелону здійснили захоплення 
населених пунктів і пануючих висот на гли-
бину до 4 км. У подальшому утримували їх до 
підходу підрозділів другого ешелону, прикри-
вали висування і розгортання основних сил, а 
також протидіяли диверсійним діям бойовиків 
“Хізболли” та виконували спеціальні завдан-
ня. Так, у ніч на 2 серпня 2006 р. у м. Бааль-
бек, що розташоване за 150 км від кордону, з 
транспортно-десантних вертольотів був виса-
джений десант спецпідрозділів ВПС і Ген-
штабу АОІ. Рейд проходив протягом 4-х го-
дин, знищено 19 бойовиків, отримано розвід-
дані. Десант під час рейду втрат не зазнав. У 
ніч на 5 серпня в бій пішов спецназ ВМФ, ви-
саджений з вертольотів у приморському 
м. Тір. Мета атаки – командний центр “Хізбо-
лли”, що координував ракетні обстріли півні-
чного заходу Ізраїлю. Знищено не менше 10 
бойовиків, у т. ч. трьох польових командирів, 
10 поранених спецназівців евакуйовані верто-
льотами. Проте реальні результати рейдів під-
давалися критиці, але у значній мірі відзнача-
вся їх пропагандистський характер [7]. 

12 серпня 2006 р. ізраїльське командуван-
ня розвернуло масштабний наступ потроївши 
за добу чисельність особового складу. Було 
залучено 30 тис. військовослужбовців, близь-
ко 400 танків і 300 БТР. У цей день вертоліт-
ним способом здійснено маштабний тактич-
ний повітряний десант на північний схід від 
м. Тір. У десантуванні брала участь 623-я по-
вітрянодесантна бригада, понад 50 вертольо-
тів СН-53 і UH-60. 12 і 13 серпня 2006 р. здій-
снено дві, наймаштабніші з 1973 р., висадки 
десантів з вертольотів у районі р. Літанія з ме-
тою захоплення важливого рубежу. До висад-
ки десантників було залучено декілька десят-
ків вертольотів СН-53, UH-60А, S-70А-50/55. 
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Противник 12 серпня збив один СН-53 [9]. 
Під час бойових дій ізраїльське команду-

вання застосовуючи спеціальні підрозділи не 
сприймало населені пункти як військові 
об’єкти і недооцінило маневрений характер 
оборони противника та його тактику міських 
партизанських дій. Бойовики “Хізболли” дія-
ли групами до 20 осіб. Зміна вогневих позицій 
і вихід із бою здійснювався через розвинену 
систему тунелів і підземних споруд. Загони 
партизанів нападали несподівано, здійснюва-
ли засідки і підриви, швидко відступали не 
прагнучи закріплюватися на зайнятих рубе-
жах. Так, 26 липня 2006 р. загін ізраїльського 
спецназу діючи ізольовано без підтримки ін-
ших підрозділів, авіації та важкої бронетехні-
ки увійшов до н. п. Бінт-Джбайль, де зазнав 
несподіваної атаки з різних напрямків. Втра-
тивши 8 військовослужбовців загиблими і 
25 пораненими загін відійшов. У подальшому 
бої за н. п. Бінт-Джбайль тривали до закінчен-
ня війни [7].  

Аналізуючи висадки десантів вертолітним 
способом військові експерти відмічали майс-
терність екіпажів вертольотів. Тривала підго-
товка і сміливість пілотів дозволила їм в опе-
раціях у Баальбеці висаджувати бійців буква-
льно на голову бойовикам і забезпечувати во-
гневе прикриття десанту, а в Тірі, евакуйову-
вати важкопоранених спецпризначенців. Не 
зафіксовано жодного випадку щоб вертоліт-
ники відмовилися виконувати завдання, поси-
лаючись, наприклад, на незадовільні метео-
умови. 

За весь час бойових дій вертольоти ВПС 
Ізраїлю виконали близько 120 евакуаційних 
вильотів, половина з яких на ворожу терито-
рію. В цих вильотах було евакуйовано 360 по-
страждалих. Деякі технічні показники були 
такими:  

вертольоти UH-60 “Яншуф” виконали 56 
вильотів з евакуації поранених під вогнем 
противника, у т. ч. не менше 40 на день; 

у 94 евакуаційних вильотах було вивезено 
353 постраждалих, у т. ч. 93% від усіх важко-
поранених і 64% від усіх поранених середньо-
го ступеня важкості [8]. 

Після закінчення бойових дій військові 
спеціалісти відмічали, що евакуація поранено-
го до госпіталю займала у середньому 3,5 го-
дини; на кожний виліт припадало 4–5 еваку-
йованих; вертольоти ВПС брали участь у 94 
завданнях з евакуації поранених і тіл загиб-
лих, загалом 90% поранених; жоден з поране-
них не помер на борту вертольота [5; 8]. 

Аналіз втрат ВПС Ізраїлю дозволив вста-
новити, що за час бойових дій було втрачено 
три бойових (ударних) вертольота (AH-64D і 
два АН-64А), один транспортно-десантний 
вертоліт (СН-53). Декілька вертольотів UH-60 
отримали ушкодження. Так, 20 липня 2006 р. 
два вертольота АН-64А “Петен” 190-ї ескад-
рилії зіткнулися у повітрі над ізраїльською те-
риторією, на південь від м. Кирьят-Шмоне. 
Один із пілотів загинув, троє інших отримали 
поранення, з них двоє – важкі. 24 липня 
2006 р. вертоліт AH-64D “Сараф” 113-й еска-
дрилії розбився в районі м. Цфата. Екіпаж 
(два льотчика) загинув. У подальшому було 
встановлено, що аварія трапилася через техні-
чні несправності у хвостовому гвинті, де бра-
кована деталь не витримала навантажень. У 
результаті хвостовий гвинт відірвало від вер-
тольота і той, втративши керованість, розбив-
ся. 12 серпня 2006 р. вертоліт СН-53 “Ясур”, 
114-й ескадрилії, після висадки десанту в пів-
денному Лівані в районі с. Ятар, був збитий 
бойовиками. Загинуло 5 членів екіпажу. “Хіз-
болла” заявила, що вертоліт збитий ракетою 
“Ваад” (Waad). Однак після дослідження за-
лишків машини спеціалісти дійшли висновку, 
що вертоліт збили ракетою ПЗРК 9К310 “Иг-
ла-1” (SA-16 Gimlet) [8]. 

Слід зазначити, що війна в Лівані розгор-
талася за таким сценарієм, на який зовсім не 
розраховувало політичне і військове керівни-
цтво Ізраїлю [12, с.65–66]. Конфлікт продемо-
нстрував непридатність методів безконтактної 
війни для боротьби з іррегулярними парти-
занськими формуваннями. Бажання уникнути 
будь-яких ризиків для особового складу АОІ 
призвело до неможливості швидкого реагу-
вання на виникаючі загрози та невиправданим 
ресурсним втратам. Наприклад, витрати боє-
припасів вертолітною авіацією були величез-
ними. Тільки одна ескадрилія вертольотів AH-
64D “Сараф” під час війни випустила близько 
500 ПТУР “Хальпір” по позиціях противника, 
який не мав у своєму розпорядженні жодного 
танка чи бойової броньованої машини [5]. 

Таким чином, можемо зробити висновок, 
що Друга ліванська війна 2006 року мала яск-
раво виражений маневрений і диверсійно-
терористичний характер. Військове керівниц-
тво “Хізболли” спробувало нав’язати свою 
волю противнику. Загони бойовиків нападали 
несподівано, уникаючи прямих боєзіткнень, 
здійснюючи засадні дії та керовані підриви, 
вели бої на коротких дистанціях, відступ про-
водили швидко, зайняті рубежі, як правило, не 
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утримували, масовано застосовуючи кероване 
озброєння. В бойових умовах, що склалися, 
рівень взаємодії між ВПС і сухопутними вій-
ськами Ізраїлю виявився недостатнім. Коман-
дування ВПС головним завданням для удар-
них вертольотів визначило виявлення і зни-
щення ракетних пускових установок бойови-
ків, а безпосередній вогневій підтримці танко-
вих і механізованих підрозділів відводилася 
другорядна роль. Недостатня координація між 
сухопутними і повітряними підрозділами не 
дозволила реалізувати значний ударний поте-
нціал бойових вертольотів. У той же час АОІ 
масовано застосувала транспортно-десантні 

вертольоти для проведення тактичних повіт-
ряних десантів і висадки спеціальних підроз-
ділів. Евакуація вертолітним способом стала 
однією з головних складових надання своєча-
сної медичної допомоги пораненим. 

Детальне вивчення досвіду застосування 
вертольотів у локальних війнах і збройних 
конфліктах минулого сприяє розвитку нових 
методів ведення війни в сучасних умовах. 
Друга ліванська війна 2006 р. загострила ряд 
питань щодо перегляду концептуальних по-
глядів на систему підпорядкування, взаємодії 
та застосування вертольотів в інтересах сухо-
путних військ. 
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У статті автори розкрили співробітництво Збройних Сил України з НАТО на кожному 

з визначених етапів. Проаналізовано нормативно-правову базу співпраці з Альянсом та роз-
крито позитивний характер військово-політичного співробітництва в інтересах міжнародної 
безпеки. 

Ключові слова: Україна, Збройні Сили України, НАТО, співробітництво, позаблоковий 
статус, саміт НАТО в Уельсі, євроатлантична інтеграція. 
 

Актуальність теми. Розвиток співробіт-
ництва України з Організацією Північноатла-
нтичного договору (НАТО) – один із виріша-
льних напрямів безпекової політики нашої 
держави Події, які відбуваються на Сході 
Україні, стосуються не лише самої України, а 
є викликом для усіх країн-членів Альянсу. Як 
відзначив саміт НАТО в Уельсі (4–5 вересня 
2014 р.) «… агресивні дії Росії проти України 
ґрунтовно змінюють наше бачення щодо всієї 
Європи, вільної і мирної» [1, п.1]. У зв’язку з 
цим підтверджено рішуче прагнення і надалі 
розвивати особливе партнерство між НАТО 
та Україною. «Незалежна, суверенна і стабі-
льна Україна, повністю віддана демократії і 
верховенству права є ключем до європейської 
безпеки» – таке бачення ролі нашої країни з 
боку євроатлантичної спільноти [1, п.24]. 

Мета статті полягає в аналізі еволюції 
відносин і стану співробітництва між Зброй-
ними Силами України і НАТО, системи спів-
праці та її перспектив в умовах загострення 
відносин з Росією.  

Історично склалось так, що співпраця з 
Організацією Північноатлантичного договору 
формувалася як пріоритетний напрямок у сис-
темі міжнародних зв’язків України. В динамі-
ці пошуків шляхів забезпечення національної 
безпеки в нових геополітичних умовах молода 
незалежна держава не могла не скористатись 

можливістю мати надійну опору міжнародних 
структур. Найбільш успішною воєнно-полі-
тичною організацією була і в сучасних умовах 
залишається Організація Північноатлантично-
го договору. Ретроспективний аналіз відносин 
України з НАТО дозволяє зробити висновок 
щодо ролі воєнно-політичного співробітницт-
ва в утвердженні нашої держави як суб’єкта 
європейської безпеки. Історія співпраці Укра-
їни з НАТО свідчить, що процес воєнно-
політичних відносин України з НАТО харак-
теризувався послідовним поглибленням взає-
модії і це дає можливість розглядати його по-
етапно. Більшість експертів виділяють ряд 
етапів, зокрема: 

1) становлення відносин (1991–1996 рр.); 
2) формування особливого партнерства 

(1997–2002 рр.); 
3) поглиблення і активізація співробітни-

цтва (2002–2004 рр.); 
4) інтенсифікований діалог між Україною 

і НАТО (2005–2009 рр.) [2]. 
Новий етап взаємин розпочався з 2010 ро-

ку після проголошення позаблокового статусу 
України. Кожен з етапів має свої особливості з 
точки зору намірів, змісту і характеру двосто-
ронніх стосунків. Ці особливості визначались 
підходами державного керівництва до спів-
праці з Брюсселем, зовнішніми та внутрішні-
ми факторами. На кожному етапі визначалася 
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роль ЗС України у співпраці з Альянсом з ме-
тою підвищення рівня їх боєздатності і взає-
модії зі збройними силами країн-партнерів. 

Еволюція відносин дає можливість ствер-
джувати про позитивний характер воєнно-
політичного співробітництва, взаєморозумін-
ня і намагання діяти в інтересах міжнародної 
безпеки. Так, формуючи співробітництво з 
НАТО на першому етапі (1991–1996 рр.), 
Україна мала на меті забезпечити свою неза-
лежність, територіальну цілісність, зміцнити 
національну безпеку, запобігти виникненню 
нових загроз стабільності і безпеці на євро-
пейському континенті та використати досвід і 
допомогу держав-членів Альянсу в реформу-
ванні оборонної та інших повʼязаних з нею 
сфер. Ці наміри України знайшли повне розу-
міння і підтримку з боку Альянсу. 

На другому етапі (1997–2002 рр.) Хартія 
про особливе партнерство між Україною та 
НАТО, підписана 9 липня 1997 року визначила 
новий характер відносин і додаткові напрями 
розвитку співробітництва з Альянсом, його 
принципи та механізми реалізації. Були напра-
цьовані різноманітні форми взаємодії з НАТО 
у найважливіших сферах (Комісія Україна–
НАТО, місія України при НАТО, офіс зв’язку 
НАТО в Україні, Державні програми співробі-
тництва України з НАТО, а також використан-
ня візитів на високому рівні, консультацій, пе-
реговорів, симпозіумів, семінарів, досліджень, 
діяльності робочих груп та ін.). 

На третьому етапі (2002–2004 рр.) було 
прийнято «Державну стратегію щодо НАТО», 
План дій Україна–НАТО, визначено новий рі-
вень співпраці – курс на інтеграцію України 
до Альянсу. Його реалізації сприяв процес 
розширення НАТО, коли її членами стали 
безпосередні сусіди України – Польща, Сло-
ваччина, країни Балтії, які були зацікавлені в 
приєднанні її до цієї організації. Співробітни-
цтво України з НАТО набувало нового харак-
теру через тісні зв’язки з цими країнами і їх 
збройними силами у воєнно-політичній сфері, 
вивчення їх досвіду підготовки до членства в 
Альянсі. 

Інтенсифікований діалог з НАТО (2005–
2009 рр.) відкрив пряму можливість набуття 
членства України в цій організації і відповід-
ної трансформації ЗС України. Більш конкре-
тний і цілеспрямований характер набули Річні 
цільові плани Україна–НАТО. Інтенсивним 
стали двосторонні відносини з країнами-чле-
нами Альянсу. Реалізації можливості отрима-
ти план дій щодо членства в НАТО (далі – 

ПДЧ) завадила відсутність єдиної позиції про-
відних політичних сил у розумінні національ-
них інтересів країни. 

Історичний процес взаємодії України з 
НАТО носив досить багатогранний характер, 
стосувався багатьох сфер життєдіяльності 
держави. В даній статті автори зосередились, 
в основному, на співробітництві ЗС України з 
НАТО. У процесі співпраці України та її 
Збройних сил з Альянсом сформувалась від-
повідна система. До цієї системи можна від-
нести нормативно-правову базу та структуру 
органів управління, що відповідали за прове-
дення міжнародного співробітництва Зброй-
них Сил України, а також механізми співпраці 
з НАТО.  

Сталою за цей період була тенденція зро-
стання кількості прийнятих нормативно-
правових документів, як відзеркалення потре-
би забезпечення співпраці ЗС України з 
НАТО на етапах її розвитку. Мова йде як про 
міжнародні, так і державні документи. Їх на-
раховується понад 40: на першому етапі – 6; 
на другому – 9; на третьому – 20, на четверто-
му – 8. Це сприяло активізації, розширенню 
сфер співробітництва, підвищенню ролі й ав-
торитету Збройних Сил України. 

Так, програма НАТО «Партнерство зара-
ди миру» (далі – ПЗМ) відкривала шлях без-
посереднього співробітництва ЗС України з 
Організацією Північноатлантичного договору. 
Окрім політичних цілей вона визначала без-
посередньо військові заходи, які планувалося 
здійснити для їх досягнення, а також сили і 
засоби, що виділялися ЗС України для участі у 
ПЗМ [3]. Таку сукупність сил і засобів утво-
рювали спеціальні групи офіцерів, окремі під-
розділи, кораблі, ескадрильї, два полігони. За-
гальна чисельність виділеного особового 
складу перевищувала 2500 осіб [4]. На під-
тримку полігонів ЗС України у робочому ста-
ні за рахунок НАТО і США виділено близько 
3,5 млн. дол. Це було вкрай необхідним у 
зв’язку з відсутністю відповідного державного 
фінансування. За допомогою партнерів були 
створені 4 лабораторії з вивчення іноземних 
мов. Переконливо, щодо характеру участі 
ЗС України у програмі ПЗМ, свідчать матері-
али архіву Верховної Ради України. Предста-
вники ЗС України за 1994–1999 роки брали 
участь у 469 різних заходах (70 з них у на-
вчаннях). До занять на 130 курсах (36 – з ми-
ротворчої тематики, 32 – для штабних офіце-
рів, 35 – за фахом, 28 – мовних) було залучено 
703 особи, було проведено 114 семінарів, 30 
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конференцій, 16 симпозиумів [5]. 
Згідно з рішенням Верховної Ради Украї-

ни з 1 вересня 1999 р. український контингент 
миротворчих сил загальною чисельністю 
800 військовослужбовців розпочав практичну 
діяльність у міжнародній миротворчій опера-
ції KFOR у Косово. Було усунено одну із пе-
решкод, коли український парламент у берез-
ні 2000 р. ратифікував Угоду про статус 
військ [6]. Це дозволило військам НАТО тре-
нуватись в Україні на підставі домовленостей 
і запрошень та, найголовніше, без візових і 
митних формальностей, які затьмарювали по-
передні навчання. Першими масштабними 
навчаннями, на які позитивно вплинули ці 
домовленості, стали навчання “Cooperative 
Partner” (18–30 червня 2000 р.) за участю по-
над 4 тис. військовослужбовців з країн НАТО 
та держав-партнерів. Друга перешкода зникла, 
коли парламент дав згоду на розгортання 
української частини українсько-польського 
батальйону в польській зоні відповідальності 
американського сектору в Косово. Хоча ці си-
ли готувалися разом протягом трьох років, ба-
тальйон досі на мав юридичного статусу в 
Україні. 

Суттєвою подією стало затвердження Ра-
дою національної безпеки та оборони (далі – 
РНБО) України 30 травня 2000 р. Державної 
програми розвитку Збройних Сил. Кінцевою 
метою Програми був перехід ЗС України на 
європейські стандарти та організацію, в т. ч. 
заміна дивізійно-полкової структури на бри-
гадно-батальйонну. Як показала подальша 
практика відносин, вивчення і впровадження 
досвіду країн НАТО значним чином сприяла 
уникненню помилок і чіткому спрямуванню 
зусиль у реформуванні наших збройних сил. 
Ці приклади дають можливість побачити як 
впливав процес формування нормативно-
правової бази на розвиток воєнно-політичного 
співробітництва. У період з 2000 до 2005 років 
вона була в основному створена. На жаль, ма-
ли місце і негативні рішення, які гальмували 
процеси співпраці і перешкоджали розвитку 
ЗС України. Це, наприклад, заборона парла-
ментом спланованих міжнародних навчань на 
території України в 2009 році. Щодо «ціни» 
зірваного депутатами Верховної Ради міжна-
родного навчання «Сі бриз–2009» свідчать та-
кі втрачені можливості для ЗС України: 14 
плавзасобів українського флоту мали пройти 
7 тис. морських миль; не довелось військовим 
морякам виконати ракетно-артилерійські стрі-
льби та інші бойові вправи; екіпажі вертольо-

тів і літаків не змогли збільшити свій наліт на 
кожний літальний апарат; підрозділи морської 
піхоти й аеромобільних військ не виконали 
близько 500 стрибків із парашутом, у т. ч. з лі-
така військово-повітряних сил Бундесверу; не 
відбувся черговий етап держвипробовувань 
військово-транспортного літака Ан-70 (пла-
нувалося продемонструвати його ефектив-
ність потенційним покупцям з іноземних 
держав. Під час маневрів із борту літака пе-
редбачалося виконати понад 400 стрибків із 
парашутом) [7]. Головні витрати з організації 
навчань брали наші партнери – США і НАТО. 

Досягненню позитивних результатів 
сприяла діяльність органів управління, відпо-
відальних за здійснення міжнародного війсь-
кового співробітництва взагалі і, безпосеред-
ньо з НАТО. До органів міжнародного спів-
робітництва належали: Департамент міжнаро-
дного оборонного співробітництва МО Украї-
ни; Управління військового співробітництва 
та Управління євроатлантичної інтеграції ГШ 
ЗС України; управління та відділи міжнарод-
ного співробітництва командувань видів Збро-
йних Сил; відділи (відділення, групи) інших 
структурних підрозділів Міністерства оборо-
ни та органів військового управління Зброй-
них Сил, до основних функцій яких належало 
здійснення міжнародного співробітництва. 
Орган, який відповідав безпосередньо за спів-
робітництво з НАТО в структурі Генерально-
го штабу ЗС України було створено в 2003 
році. Це було Управління євроатлантичного 
співробітництва (з 2004 р. – Управління євро-
атлантичної інтеграції; з 2010 року – Головне 
управління військового співробітництва та 
миротворчих операцій). 

У процесі розвитку відносин з Альянсом, 
вищевизначених перших трьох етапів, було 
започатковано широкий набір дієвих механіз-
мів військового співробітництва. В рамках ре-
алізації особливого партнерства між Украї-
ною і НАТО були сформовані: 

По-перше – Інструментарій співробіт-
ництва: 

Комісія Україна – НАТО (далі – КУН) – 
найвищий орган, який ухвалював рішення 
стосовно розвитку відносин Україна–НАТО 
та спрямовував заходи в плані практичного 
співробітництва; форум для консультацій між 
країнами-членами Альянсу та Україною з тих 
питань безпеки, що викликали обопільну за-
цікавленість (засідання щороку на рівні глав 
держав, міністрів закордонних справ і мініст-
рів оборони). КУН постійно аналізувала захо-
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ди співробітництва, що розроблялися в рам-
ках участі України в програмі НАТО «Парт-
нерство заради миру», а також у галузі безпо-
середньої воєнної співпраці, що виконувалася 
відповідно до Річних робочих планів у форма-
ті Військовий комітет Україна–НАТО.  

Військовий комітет Україна–НАТО як ор-
ган робочих консультацій з суто військових 
питань, (у форматі «28+1» на рівні начальників 
генеральних штабів, військових представни-
ків). Один із основних інструментів його дія-
льності – Робочий план (далі – РП). Він затвер-
джувався щорічно та визначав пріоритетні 
сфери та напрями співробітництва між ЗС 
України та НАТО, включав завдання, спрямо-
вані на підтримку виконання заходів щорічних 
Цільових планів Україна–НАТО в частині, що 
стосується Міністерства оборони України.  

Спільна робоча група (далі – СРГ) високо-
го рівня з питань воєнної реформи була запо-
чаткована з метою виконання Хартії про осо-
бливе партнерство Україна–НАТО. Стала по-
стійно діючим механізмом консультацій між 
Україною та НАТО у форматі «28+1». Її дія-
льність спрямовувалася на забезпечення під-
тримки Альянсом процесів оборонної та без-
пекової сфери держави, насамперед ЗС Украї-
ни у напрямках: виконання військового бю-
джету; скорочення збройних сил і конверсії; 
переходу від системи призову до професійної 
армії; цивільно-військові відносини, підготов-
ка цивільного персоналу. 

Створений інструментарій співробітницт-
ва сприяв практичному виконанню програм і 
планів співробітництва. 

По-друге, дійовим елементом системи 
співпраці стали плани та програми. Основ-
ними з них були: План дій Україна–НАТО і 
Цільові річні плани (2003–2008 рр.), з 2009 
року – Річна національна програма співробіт-
ництва Україна–НАТО, Індивідуальна про-
грама партнерства між Україною та НАТО, 
Процес планування та оцінки сил, Концепція 
оперативних можливостей, Програма НАТО з 
обміну даними про повітряну обстановку, 
проекти Трастових фондів НАТО з питань 
утилізації надлишкових легкого озброєння, 
стрілецької зброї та боєприпасів і соціальної 
адаптації військовослужбовців, звільнених з 
військової служби. Розкриємо головні з них. 

Аналіз заходів Цільових річних планів сві-
дчить, що кожен з них мав свою направле-
ність на поглиблення співробітництва та від-
різнявся відповідними конкретними заходами. 
У 2003 р. – це створення цивільних структур 

управління в МО України та участь у миро-
творчих і гуманітарних операціях під егідою 
НАТО. У 2004 р. найбільш суттєвим було за-
провадження національної системи оборонно-
го планування відповідно до стандартів 
НАТО. У 2005 р. – забезпечення сумісництва 
військ (сил), навчання та мовна підготовка, 
адаптація до цивільного життя звільнених з 
військової служби. У 2006 р. – приєднання до 
антитерористичної операції в Середземному 
морі «Активні зусилля», вирішено питання 
щодо участі військово-транспортної авіації 
України в операціях НАТО та активізація дво-
сторонніх відносин. У 2007 р. – спрямування 
близько 100 заходів на реалізацію пріоритет-
них завдань Державної програми розвитку 
ЗС України. У 2008 р. – підготовка до участі 
та проведення спільних повітряних операцій з 
країнами-членами НАТО; підготовка підроз-
ділів ОСШР до дій у складі Багатонаціональ-
них сил. Україна була єдиною країною-
партнером, що брала участь у всіх операціях 
НАТО. У 2009 р. – подальша професіоналіза-
ція ЗС України (зокрема створення професій-
ного сержантського корпусу), підготовка ци-
вільного персоналу для сектору безпеки. 

Щорічна Індивідуальна програма парт-
нерства (ІПП) – була складовою щорічного 
Цільового плану Україна-НАТО та використо-
вувалась для індивідуальної підготовки офіце-
рів і працівників ЗС України за різними напря-
мками та спеціальностями. Вона традиційно 
включала декілька сотень заходів. Переважну 
кількість заходів складали курси фахової під-
готовки (за період 1994–2009 рр. у країнах-
членах НАТО пройшли підготовку 8,5 тис. 
українських офіцерів). На кінець 2009 року 
представники ЗС України навчались у 22 краї-
нах світу. З 2006 року на мовних курсах за кор-
доном розпочали підготовку цивільні праців-
ники, а з 2007 року – рядовий, сержантський і 
старшинський склад [8]. Загалом ІПП стала 
одним із механізмів сумісності із збройними 
силами країн-членів НАТО та реалізації визна-
чених завдань у галузі безпеки і оборони. 

Таким чином, за період 1991–2009 рр. во-
єнно-політичне співробітництво Збройних 
Сил України з НАТО набуло системного ха-
рактеру. Щорічно проводилось близько 500 
заходів по співпраці, що були спрямовані на 
підтримку виконання пріоритетних завдань 
розвитку ЗС України, 5 тис. військовослужбо-
вців щорічно залучалися до заходів міжнаро-
дного військового співробітництва. За період 
1995–2009 рр. ЗС України взяли участь у 150 
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міжнародних навчаннях. Разом з тим, суттє-
вою проблемою залишалось недостатнє фі-
нансування. Тільки в період 2006–2009 рр. 
оборонне відомство недоотримало близько 
11,5 млрд. гривень. 

Оцінюючи етап конструктивного співро-
бітництва з НАТО з 2010 року, експерти 
Центру Разумкова вважають, що попри одно-
сторонню відмову України від кінцевої мети – 
набуття повноправного членства в цій органі-
зації, формат та інструменти співпраці прак-
тично не зазнали змін. Приймалися Річні на-
ціональні програми, діють КУН, Офіс зв’язку 
НАТО, Центр інформації і документації 
НАТО, інші сформовані на попередніх етапах 
структури, що свідчить про взаємний інтерес 
до збереження співробітництва. На держав-
ному рівні було проведено ряд організаційних 
змін. Президент реформував систему націона-
льних координаторів з питань партнерства 
України з НАТО, створивши комісію, яка ста-
ла координуючим органом у міжвідомчій сис-
темі співробітництва з Альянсом. Без проблем 
проходили майже всі заплановані зустрічі, па-
рламент кожен рік підтверджував рішення 
про допуск іноземних підрозділів на терито-
рію України для участі в міжнародних війсь-
кових навчаннях. Акцентується увага на тому, 
що президент підписав указ «Про участь 
Збройних сил України в багатонаціональних 
військових формуваннях високої готовності», 
відповідно до якого наші підрозділи брати-
муть участь у силах реагування НАТО. При 
цьому, експерти виділяють такі ключові аспе-
кти практичного співробітництва України і 
Альянсу: 

по-перше – це участь України в місіях 
НАТО (мова йде про Косово, Ірак, Афганіс-
тан, антитерористичну операцію «Активні зу-
силля» у Середземному морі), особлива увага 
звертається на те, що українські літаки і кора-
бель «Костянтин Ольшанський» евакуювали 
іноземних громадян з Лівії. Участь у цих опе-
раціях НАТО сприяла збройним силам досяг-
ти взаємосумісності з арміями країн-членів 
Альянсу; 

по-друге – це співробітництво у військо-
вій сфері і реформуванні сектору безпеки та 
оборони. Тут слід зазначити про реалізацію 
програми зі знищення в Україні надлишкової 
кількості звичайних боєприпасів, стрілецької 
зброї і легкого озброєння, про обмін даними, 
що стосуються повітряної обстановки між 
Україною і сусідніми країнами-членами Аль-
янсу (зокрема Туреччиною), а також про пер-

спективи участі нашої країни в силах реагу-
вання НАТО. Зроблені конкретні кроки у вій-
ськово-технічній сфері співробітництва. Так, 
при будівництві пріоритетного для нашої кра-
їни корабля класу «корвет», церемонія закла-
дання якого відбулася в Миколаєві, натовські 
комплектуючі мають становити – 38%.  

Хоча зміна зовнішньополітичної стратегії, 
як вважають експерти «не загальмувала дина-
міки нашого співробітництва з Альянсом, а 
лише додала йому прагматизму і конструкти-
вності», але це справедливо тільки щодо сфе-
ри військового співробітництва. Відсутність 
прогресу в дотриманні ідеологічно-ціннісних 
принципів, якими керуються країни НАТО 
продовжується і в сучасних умовах. Це стосу-
ється виконання таких пунктів Річної націо-
нальної програми співробітництва України–
НАТО як «Внутрішня політика» (підпункти 
«Демократичні реформи» і «Забезпечення 
верховенства права») та «Економічні питан-
ня», де прогресу не спостерігається. Сталою 
залишається тенденція недофінансування ЗС 
України. Оборонний бюджет України з фак-
тично 180-тисячним військом у 2012 р. склав 
16,4 млрд. грн., що становить близько 2 млрд. 
дол. Це менше, ніж, наприклад, Румунія ви-
тратила у 2010 р. (2,11 млрд. дол.) при чисе-
льності армії у 73 тис. осіб. У 2013 році на за-
купівлю нових зразків зброї оборонним бю-
джетом передбачалось 900 млн. грн. при міні-
мальній потребі не менше 500 млн. дол. щорі-
чно [9]. 

Таким чином, досвід співробітництва 
України та її збройних сил з НАТО свідчить 
про наявність ряду позитивних тенденцій: 
зростання рівня інтенсивності співпраці; ви-
користання створених і формування нових 
механізмів і програм взаємодії; еволюцію ха-
рактеру відносин: від початкових форм спів-
робітництва до рівня партнерства і, далі – пер-
спективи членства в Альянсі; активізацію 
співробітництва в напрямках, які безпосеред-
ньо впливали на розвиток ЗС України. В про-
цесі співпраці ЗС України з Альянсом сфор-
мувалась ефективна система, що сприяла під-
вищенню боєздатності частин і підрозділів, 
професіоналізму керівного складу різних ка-
тегорій, виконанню різноманітних завдань з 
урахуванням сучасного рівня підготовки 
збройних сил наших партнерів.  

Разом з тим, події на сході України про-
демонстрували, що в умовах сьогодення існує 
багато проблем у підготовці і забезпеченні ЗС 
України, особливо військово-технічної скла-
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дової. Постало питання про необхідність без-
посередньої допомоги з боку країн-членів 
Альянсу в оснащенні наших бойових частин 
сучасним озброєнням. Це питання ставилось 
на Уельському саміті НАТО, яке знайшло ро-
зуміння і конкретних дій з боку країн-
партнерів. Члени Північноатлантичного алья-
нсу започаткували нові програми, т. зв. трас-
тові фонди, які зосереджені на командуванні, 
управлінні, зв’язку, логістиці, стандартизації, 
кіберзахисті, військовій професіоналізації. Для 

реалізації цих програм прийнято рішення ви-
ділити 15 млн. євро [10]. У реформуванні обо-
ронного сектору України будуть брати участь 
кваліфіковані радники з країн-партнерів з ме-
тою створення сучасного менеджерського ме-
ханізму, протидії корупції, посилення спро-
можності наших збройних формувань. У пер-
спективі співробітництво ЗС України з НАТО 
буде носити більш цілеспрямований характер 
з урахуванням необхідності оновлення страте-
гічних цілей і відповідних документів. 
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У статті розглядається вплив факторів на військово-технічне співробітництво Зброй-

них Сил України з НАТО. Сучасний стан військово-технічного співробітництва Збройних Сил 
України з НАТО та можливі подальші напрямки співпраці. 
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військово-промисловий комплекс взаємосумісність. 
 

Військово-технічне співробітництво (далі 
– ВТС) Збройних Сил (далі – ЗС) України з 

Організацією Північноатлантичного договору 
(далі – НАТО) є важливою складовою міжна-
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родного співробітництва України, що безпо-
середньо пов’язана з вітчизняним оборонно-
промисловим комплексом (далі – ОПК) та 
станом обороноздатності нашої держави.  

Військово-технічна співпраця між країна-
ми світу є невід’ємною частиною як зовніш-
ньої політики, так необхідною умовою для 
ефективного функціонування сектору безпеки 
будь-якої держави. На рубежі століть насам-
перед геополітичних і економічних умов, це 
питання є одним із найголовніших питань для 
України і миру, оскільки в світі відбуваються 
складні процеси, з’являються нові центри 
впливу і системи безпеки.  

Світовий ринок озброєння і військової 
техніки (далі – ОВТ) є однією із складових 
світового ринку товарів і входить у загально-
світовий товарообіг. Проте, на відміну від 
“звичайної” торгівлі продукцією цивільних 
виробництв, у світовій торгівлі озброєнням і 
військово-технічній співпраці багатьох дер-
жав химерним чином поєднується значна кі-
лькість аспектів міжнародних і внутрішньоде-
ржавних питань. 

Одним з актуальних питань для держав з 
потужним ОПК є об’єктивне визначення міс-
ця ВТС і раціональне використання наявного 
оборонно-промислового потенціалу в рамках 
національної військово-технічної політики 
(далі – ВТП). Однак слід враховувати, що на 
таку вагому компоненту державної політики 
як ВТС можуть впливати й інші зовнішні 
чинники, а саме: розстановка воєнних сил у 
регіоні та світі, політичні обставини розгор-
тання ситуації навколо постачання ОВТ, еко-
номічна доцільність реалізації експортно-
імпортних операцій тощо. 

Проаналізувавши роботи, в яких висвіт-
лювалося військово-технічне співробітництво 
Збройних Сил України з НАТО дає підстави 
стверджувати, що в більшості досліджень ав-
тори дають загальну оцінку співробітництву з 
НАТО та загальні підходи до визначення фак-
торів [8; 14–15] та аналізують окремі напрям-
ки співпраці [1, 3–5], розкривають воєнну або 
воєнно-політичну складову міжнародного спів-
робітництва Збройних Сил України з НАТО 
[6, 7]. Фрагментарно ВТС ЗС України опису-
ється та розкривається за окремими напряма-
ми в працях присвячених участі ЗС України в 
міжнародних миротворчих операціях [11; 17]. 
Проте станом на теперішній час автором не 
виявлено наукових праць присвячених роз-
криттю факторів, що обумовлювали ВТС Ук-
раїни з НАТО в конкретних історичних умо-

вах кінця ХХ – початку ХХІ ст.  
Отже, актуальність цієї статті обумовлена 

потребою в науковій розробці практично-
значимого для нашої держави напряму ВТС 
Збройних Сил України з НАТО. 

Мета статті полягає в дослідженні факто-
рів, що впливають на ВТС і визначення шля-
хів можливих подальших напрямків співпраці 
ЗС України з країнами членами НАТО у цій 
сфері. 

Досліджуючи історію цього питання вар-
то зазначити, що Україна успадкувала від ко-
лишнього СРСР значну частину оборонно-
промислового комплексу до якого входило 
344 установи, у т. ч. 205 виробничих об’єд-
нань та організацій, із загальною чисельністю 
зайнятих 1 млн. 450 тис. осіб [17]. Проте в 
умовах відсутності блокового протистояння 
між Заходом і Сходом, вищезазначений поте-
нціал був зайвим тягарем для слабкої еконо-
міки держави та потребував реформування 
(приведення у відповідність до вимог світово-
го ринку торгівлі озброєнням і військовою 
технікою). 

У результаті цього на рубежі 1980–1990-х 
років на світовому ринку озброєння та війсь-
кової техніки відбулися суттєві зміни, що ви-
значили його розвиток у наступні роки [9]. В 
умовах жорсткої конкуренції виробники на-
магалися не тільки продати свої вироби, але й 
отримати право на подальше її обслуговуван-
ня (регламентні роботи, модернізація та ін.). 
Специфічною формою просування інтересів 
транснаціональних компаній демонстрували 
провідні країни світу передаючи безкоштовно 
ОВТ іншим країнам у т. ч. країнам-членам 
НАТО. При цьому безкоштовно передана вій-
ськова техніка передбачала регламентні робо-
ти за значні кошти. Поступово відбувалася 
«прив’язка» споживачів військово-технічної 
продукції до виробників, що просували свої 
інтереси у країнах Східної Європи та витісня-
ли озброєння та військову техніку країн Орга-
нізації Варшавського договору.  

У таких складних умовах реформувався 
вітчизняний ОПК і формувалися засади ВТС 
ЗС України з іншими державами світу. На-
самперед це обумовлено тим, що в умовах 
припинення блокового протистоянні та загро-
зи застосування агресії проти суверенітету 
нашої держави утворились т. зв. «надлишки» 
(сучасного на той час) озброєння та військової 
техніки, які згодом були реалізовані в інтере-
сах державних і комерційних структур. 

Особливістю світової торгівлі зброєю у 
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90-х роках ХХ ст. було те, що на відміну від 
часів «холодної війни» вона, ґрунтувалася не 
на воєнно-політичних інтересах країн-експор-
терів, а на засадах комерційних інтересів. По-
літичні фактори, які раніше домінували на ри-
нку ОВТ відживали, а на їх зміну приходили 
нові, які обумовлювалися суто комерційними 
інтересами [10]. При цьому саме нові виклики 
та загрози нового тисячоліття (трагічні події 
11 вересня 2001 р. у США) обумовили його 

спрямованість та розвиток.  
У загальному об’ємі світової торгівлі ри-

нок ОВТ займає здебільшого скромне місце, 
але його частка з кожним роком тільки під-
вищується. У табл. 1 наведена інформація за 
8-річний період (2003–2010 рр.) об’єм світо-
вого експорту/імпорту звичайних озброєнь 
(згідно класифікації Регістра ООН) оцінюєть-
ся на суму 321,138 млрд. доларів [10, 15]. 

Таблиця 1 

Загальносвітові військові витрати, військовий експорт/імпорт і ВВП у 2003–2010 рр. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Загалом 

Світові вій-
ськові ви-
трати, млн. 
дол. 

888345 991473 1078362 1181109 1288960 1371274 1432823 1507497 9739850 

Зріст по від-
ношенню до 
попередньо-
го року 

- + 11,6 +8,8 +9,5 +9,1 +6,4 +4,5 +5,2 - 

Військовий 
екс-
порт/імпорт
, млн. дол. 

26548,0 27613,3 29945,3 36390,7 47804,5 48062,4 46930,3 57843,2 321137,7 

Зріст по від-
ношенню до 
попередньо-
го року 

 +4,01 +8,44 +21,52 +31,36 +0,54 -2,36 +23,25  

Світовий 
ВВП, млрд. 
дол. 

37227,6 41910,4 45338,7 49108,6 55462,8 60963,8 57501,2 62674,7 410188,2 

Зріст по від-
ношенню до 
попередньо-
го року 

 +12,58 +8,2 +8,3 +12,9 +9,9 -5,7 +9  

Військові 
витрати у 
відсотках 
від ВВП 

2,39 2,37 2,38 2,41 2,32 2,25 2,49 2,41 2,38 

 

Примітка: складено за матеріалами [10]. 
 

Стокгольмський міжнародний інститут 
дослідження проблем світу «SIPRI» опубліку-
вав список 100 найбільших виробників зброї 
згідно з рівнем їх продажів у 2010 році. За да-
ними цього списку компанії зберегли тенден-
цію до зростання загальних продажів озбро-
єнь. Сам список складався на підставі даних 
про продажі як на внутрішньому, так і на 
міжнародному ринку [13]. 

Проте, важливість цього світового ринку 
визначається не тільки об’ємом експорту 
ОВТ, а також й отриманням відповідного 
прибутку. Торгівля зброєю є важливим ін-
струментом зовнішньої політики, яка сприяє 
просуванню інтересів країни-експортера в 
усьому світі та відповідним чином впливає на 

політичний курс країн-імпортерів.  
Таким чином, торгівля ОВТ на даний час 

набуває перспективи та з кожним роком тіль-
ки розширюється. 

Особливістю світової торгівлі зброєю у 
1990-х роках є те, що вона, на відміну від по-
переднього десятиріччя, характеризується не 
стратегічною, а переважно комерційною кон-
куренцією. Політичні чинники, що домінува-
ли на ринку озброєння в останні роки, поволі 
поступаються місцем ринковим, унаслідок чо-
го змінюються традиційні уявлення про торгі-
влю зброєю як про міждержавний імпорт 
(експорт) в основному великих систем ОВТ. 
Ця форма торгівлі вже не домінує, як у 1970-і 
роки, а дедалі частіше витісняється новими. 
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Рис. 1. Діаграма світових військових витрат у 2003–2010 рр. (млрд. дол.) 
 

Почалося інтенсивне суперництво між го-
ловними виробниками озброєння, які змага-
ються за ринки збуту та власну частку війсь-
кових бюджетів країн усього світу. Тиск еко-
номічних чинників за таких умов набагато 
збільшився. Такому стану речей певним чи-
ном сприяла криза, в якій опинилася оборонна 
промисловість практично всіх провідних дер-
жав. А спричинена вона загальним скорочен-
ням ємності світового ринку озброєння. 

Після так званої ремісії розпочинається 
новий етап розвитку ринку озброєння та пере-
озброєння, тобто модернізації морально за-
старілої техніки та зброї. 

Світовий ринок зброї, як і будь-який ін-
ший товарний ринок, розвивається під впли-
вом великої кількості різноманітних факторів 
– політичних, економічних, воєнних, соціаль-
них та інших. Найбільше на нього впливають 
чинники, пов’язані із зміною воєнно-політич-
ної обстановки, виникненням дисбалансу сил 
в окремих регіонах, розв’язуванням збройних 
конфліктів і ухваленням урядами країн пер-
шочергових, невідкладних заходів з метою за-
безпечення національної безпеки. 

Фактори, що діють у даний час, визнача-
ють поточний стан світового ринку ОВТ, а та-
кож послуг військового призначення, можна 
звести в дві основні групи факторів: стиму-
люючі і стримуючі торгівлю озброєнням. 

До стимулюючих належать такі фактори. 
1. Потреба держав у сучасній високотех-

нологічній і найдосконалішій зброї обумовле-
на невід’ємним правом кожного члена світо-
вої спільноти на забезпечення своєї націона-
льної безпеки. Відсутність у багатьох держав 
власних виробничих можливостей для задо-
волення всіх потреб національної безпеки ви-
значає їх зацікавленість у світовому ринку 
озброєння, здатному ці потреби задовольнити. 

2. Наявність регіональних і локальних 
осередків напруженості, що підвищують по-
пит на світовому ринку ОВТ. За оцінкою екс-
пертів, не дивлячись на тенденцію, що намі-
тилася, до їх врегулювання, кількість локаль-
них конфліктів у світі найближчими роками 
навряд чи істотно скоротиться. За даними 
Центру Оборонної Інформації (Center of 
Defense Information) станом на 1 січня 2009 р. 
у світі відбувалося 14 великих збройних кон-
фліктів (стільки ж, скільки роком раніше, але 
удвічі менше, ніж у 2003 р.). Великим конф-
лікт вважається тоді, коли в результаті зброй-
ного насильства загинуло понад 1 тис. осіб [7]. 
Збереження тих, що існують і виникнення но-
вих осередків напруженості однозначно під-
тримує попит на ОВТ і сприяє розширенню 
цього ринку. 

3. Швидке економічне зростання низки 
країн Азії, Близького і Середнього Сходу, що 
розвиваються, поява у них значних фінансо-
вих ресурсів (зокрема в результаті продажу 
нафти, газу, експорту великої кількості про-
дукції переробної промисловості) дозволила 
цим країнам збільшити закупівлі озброєння. 
Характерною особливістю для світового ім-
порту озброєнь є набагато більша кількість 
учасників цього ринку порівняно із кількістю 
експортерів військової техніки. Якщо в рей-
тингу світових експортерів присутні 72 краї-
ни, то в рейтингу світових імпортерів по фак-
тичному імпорту за період 2003–2010 рр. – 
158 країн. Необхідно також відзначити, що 
країни Азії, Близького і Середнього Сходу за-
лишаться основними покупцями ОВТ на най-
ближчі роки. За період 2003–2010 рр. Індія є 
абсолютним лідером за пакетом замовлень на 
імпорт ОВТ (38,579 млрд. дол.), що складає 
9,59% від світового портфеля замовлень на 
імпорт ОВТ за той же період. У 2010 році Ін-
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дія уклала контракти на імпорт ОВТ на суму 
3,858 млрд. дол. (10,5%). Друге місце за паке-
том замовлень на імпорт ОВТ займає Саудів-
ська Аравія – 24,39 млрд. дол. (6,06%) за пері-
од 2003–2010 рр. Третє – посідають США – 
23,796 млрд. дол. за період 2003–2010 рр. 
(5,91%) і 2,062 млрд. дол. (5,61%) у 2010 р. 
Пік замовлень США за даний період припадає 
на 2007 р. (7,139 млрд. доларів). Місця з 4 по 
10 у порядку убування посідають: Австралія 
(21,676 млрд. дол.), ОАЕ (16,122 млрд. дол.), 
Бразилія (14,637 млрд. дол.), Туреччина 
(14,155 млрд. дол.), Південна Корея (12,735 
млрд. дол.), Пакистан (11,989 млрд. дол.) і 
Ірак (11,467 млрд. дол.). Загалом 10 найбіль-
ших світових імпортерів ОВТ у період 2003–
2010 рр. уклали контракти на імпорт ОВТ на 
суму 189,546 млрд. доларів, що складає 47,1% 
від загальносвітових контрактів на імпорт 
ОВТ. У 2010 р. ці країни уклали контракти на 
суму 10,787 млрд. доларів (29,4%) [11]. 

4. Необхідність переоснащення армій низ-
ки країн, на озброєнні яких знаходиться заста-
ріла військова техніка. Причому провідні екс-
портери ОВТ у цьому випадку завчасно почи-
нають орієнтувати своїх потенційних покупців 
на необхідність закупівлі сучасної, дорогої 
техніки або пропонують здійснити модерніза-
цію вже наявних зразків ОВТ, унаслідок чого 
їх бойові характеристики значно покращують-
ся і відповідають сучасним вимогам [6]. 

5. Зобов’язання країн-членів НАТО і ко-
лишньої Організації Варшавського договору 
(далі – ОВД) по виконанню Договору про зви-
чайні збройні сили в Європі (далі – ДЗЗСЄ) 
1990 р., що утворилося через вивільнення 
штатної зброї об’єднаних збройних сил НАТО 
і колишньої ОВД. У ході реалізації цього до-
говору значне надмірне озброєння також істо-
тно впливає на сучасний стан світового ринку 
зброї. 

Сьогодні ОПК України знаходиться у стані 
системної кризи, що має тенденцію до пода-

льшого поглиблення. Руйнація оборонної про-
мисловості як одного із основних елементів 
національної безпеки призведе до різкого об-
меження можливостей у забезпеченні боєзда-
тного стану ЗС України та значного скоро-
чення можливостей інтеграції України у між-
народні оборонні, економічні та політичні 
структури. 

Глибока криза в економіці та повільні те-
мпи виходу з неї не залишають сподівань на 
швидке переоснащення ЗС України новітніми 
зразками основних видів ОВТ. Проблема ор-
ганізації їх власного виробництва, незважаю-
чи на свою значущість і актуальність, може 
вирішуватися тільки після подолання еконо-
мічної кризи і значного зростання обсягів бю-
джетного фінансування на закупівлю ОВТ і 
проведення науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт.  

Таким чином, з вищевикладеного можна 
зробити висновок, що для розвитку військово-
технічного співробітництва ЗС України з 
НАТО необхідно чітко визначити адаптовану 
до сучасних геополітичних та економічних 
умов військово-технічну й оборонно-промис-
лову політику держави. Для цього необхідно 
фундаментально переглянути та скорегувати 
окремі положення щодо стану та перспектив 
подальшого розвитку вітчизняного ОПК. Дер-
жавне фінансування, планування та контроль 
за реалізацією продукції вітчизняного ОПК 
(усіх форм власності) може сприяти поступо-
вому відновленні боєздатності Збройних Сил 
України. З цією метою доречно оновити нор-
мативно-правову базу, переглянути принципи 
фінансування та планування закупівель, взяти 
під контроль експорт/імпорт озброєння, що 
мають здійснюватися виключно в інтересах 
держави. Залучення іноземного капіталу та 
співробітництво з транснаціональними ком-
паніями може сприяти розвитку вітчизняного 
ОПК, проте це питання потребує додаткового 
вивчення. 
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У статті на основі аналізу архівних джерел та літератури проаналізовано участь кон-

тингентів Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, 
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Миротворча діяльність України є однією 
із вагомих складових її зовнішньої політики та 
забезпечення національної безпеки країни. Пі-
сля проголошення незалежності та утворення 
власних Збройних Сил (далі – ЗС) Україна по-
чала брати активну участь у міжнародних 
операціях з підтримання миру та безпеки.  

Участь національних контингентів ЗС 
України у розв’язанні конфліктних ситуацій у 
“гарячих” точках світу має не тільки воєнні, а 

й морально-психологічні особливості. У ході 
цих конфліктів на особовий склад миротвор-
ців здійснюється інформаційно-психологіч-
ний вплив, збільшуються психогенні втрати, 
що можуть призвести до зниження боєздатно-
сті підрозділів, ускладнюється підтримання 
сприятливої морально-психологічної атмос-
фери під час виконання завдань за призначен-
ням.  

Актуальність даної проблематики зумов-
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лена тим, що важливою складовою боєготов-
ності та боєздатності миротворчих військових 
підрозділів є високий моральних дух їх особо-
вого складу. Тому для України важливим за-
вданням є організація морально-психологіч-
ного забезпечення (далі – МПЗ) її континген-
тів у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки як комплексу соціально-полі-
тичних, міжнародно-правових, організацій-
них, військово-соціальних, гуманітарно-освіт-
ніх і соціально-психологічних заходів, спря-
мованих на формування та морально-психо-
логічне злагодження національного континге-
нту, його всебічну підготовку й участь у між-
народних миротворчих операціях.  

Набутий з 1992 року ЗС України досвід з 
організації МПЗ національних контингентів 
дуже важливий з огляду на вдосконалення да-
ної системи в сучасних умовах та викорис-
тання в перспективі під час участі держави в 
миротворчій діяльності. 

Дану тематику досліджували вітчизняні 
науковці та військові фахівці В. Алещенко [3–
4], В. Осьодло, В. Савінцев, О. Мусієнко, 
В. Грицюк [5], І. Коропатнік [7], В. Колесник 
[11], В. Корніяка [17], С. Попко С. [10], 
В. Стасюк [8], В. Хацановський [5] та ін., про-
те лише за напрямками окремих складових 
МПЗ. На даний час узагальнюючих праць, які 
б всебічно розкривали особливості організації 
МПЗ контингентів ЗС України не підготовле-
но, що й підкреслює актуальність даної статті. 

Мета даної роботи полягає в тому, щоб на 
основі документальних джерел і фактичних 
матеріалів проаналізувати організацію МПЗ 
національних контингентів у міжнародних 
операціях з підтримання миру, встановити ос-
новні тенденції цього процесу для узагаль-
нення та використання набутого досвіду в по-
дальшій миротворчій діяльності ЗС України. 

Історія участі ЗС України в міжнародних 
миротворчих операціях нараховує понад 20 
років, з часу коли Верховна Рада України 
прийняла постанову (1992 р.) “Про участь ба-
тальйону Збройних Сил України в Миротвор-
чих Силах Організації Об’єднаних Націй у 
зонах конфліктів на території колишньої Юго-
славії”. З того часу особовий склад ЗС Украї-
ни бере активну участь у міжнародних опера-
ціях з підтримання миру та безпеки в різних 
регіонах світу [1]. 

Підрозділи ЗС України набули досить 
цінного досвіду участі в складі міжнародних 
миротворчих місій. На сьогодні понад 37 тис. 
військовослужбовців взяли участь у 27 між-

народних миротворчих операціях (місіях) у 
різних регіонах світу. Українські миротворці 
виконували обов’язки в країнах колишньої 
Югославії (Боснія і Герцеговина, Східна Сло-
венія, Македонія, Сербія і Чорногорія, Хорва-
тія), на Африканському континенті (Ангола, 
Сьєрра-Леоне), у країнах Близького Сходу 
(Ліван, Кувейт, Ірак) та інших регіонах світу, 
50 військовослужбовців загинули під час ви-
конання миротворчих завдань [2].  

Необхідність морально-психологічної під-
готовки визначається підвищеною значущіс-
тю людини в сучасних бойових діях, її позиці-
єю в підтриманні високої бойової готовності, 
великими моральними, фізичними і психоло-
гічними навантаженнями на особовий склад 
під час виконання специфічних завдань у ході 
миротворчих операцій з підтримання миру та 
безпеки.  

Основною морально-психологічних якос-
тей є моральна готовність військовослужбов-
ців до неухильного виконання наказів коман-
дирів, бойових завдань, службового обов’язку. 
Тільки через моральну готовність воїна вико-
нувати свій військовий обов’язок проявля-
ються інші його якості, а саме: рівень бойової 
підготовки, професійна майстерність, фізич-
ний гарт, дисциплінованість, організованість. 

Дослідники міжнародних миротворчих 
операцій стверджують, що МПЗ сприяє по-
кращенню емоційних i бойових якостей вій-
ськовослужбовців, необхідних для ефектив-
ного виконання службових завдань під час 
збройних конфліктів у складній соціально-
політичній та інформаційно-психологічній об-
становці, що швидко змінюється. Особливість 
організації заходів МПЗ контингентів ЗС 
України полягала в тому, що зміст їх визнача-
вся й уточнювався згідно вимог міжнародного 
права, відповідними Резолюціями Ради безпе-
ки ООН, Кодексом учасника бойових дій, рі-
шеннями та наказами командуючих миротво-
рчих контингентів, а операції планувалися і 
проводилися з урахуванням специфіки за-
вдань з підтримання миру та безпеки, які сто-
яли перед особовим складом [3]. 

Ефективність МПЗ українських контин-
гентів у ході виконання завдань досягалася: 
своєчасною та чіткою постановкою завдань 
посадовим особам щодо планування та орга-
нізації відповідних заходів; постійним аналі-
зом і прогнозуванням розвитку морально-пси-
хологічної обстановки; визначенням найефек-
тивніших форм i способів організації МПЗ; 
безпосередньою організаторською діяльністю 
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командирів та їх заступників з метою форму-
вання у військовослужбовців високої мораль-
но-психологічної стійкості та активності; під-
триманням постійної взаємодії органів вихов-
ної роботи з відповідними штабами та іншими 
органами управління щодо організації МПЗ 
під час підготовки й у ході oпepaцій з підтри-
мання миру та безпеки; стійким і безперерв-
ним управлінням силами та засобами МПЗ. 

Аналіз джерел свідчить, що в ході органі-
зації МПЗ українських контингентів у міжна-
родних операціях з підтримання миру та без-
пеки враховувались чинники:  

загальні: загальнополітична обстановка в 
державі, воєнно-політична в регіоні, економі-
чна і релігійна обстановка, ставлення до укра-
їнської місії з боку місцевого населення тощо;  

часткові: укомплектованість, бойова згу-
ртованість і рівень професіоналізму особового 
складу, особливості виконання завдань, дис-
локація на місцевості, зв’язки з основними си-
лами підрозділу;  

індивідуальні: індивідуально-психологічні 
й особистісно-професійні особливості війсь-
ковослужбовців, психологічна характеристика 
військових колективів. 

Сукупність цих чинників впливала на мо-
рально-психологічний стан військовослужбо-
вців, визначала ступінь їх внутрішньої готов-
ності до виконання складних миротворчих за-
вдань. Водночас вони впливали і на сам зміст 
МПЗ, вибір засобів і способів його реалізації 
[4]. 

Серед складових МПЗ важливе місце по-
сідало інформаційно-пропагандистське забез-
печення (далі – ІПЗ). Організовувалося ІПЗ з 
метою цілеспрямованого і своєчасного інфо-
рмування особового складу про воєнно-полі-
тичну обстановку в регіоні, завдання, які по-
кладалися на український миротворчий кон-
тингент, а також виховання у військовослуж-
бовців глибокого почуття гордості за ЗС 
України, пропаганди культури і традицій 
українського народу, формування свідомих 
захисників Батьківщини. 

Завдання ІПЗ контингентів включали: збір 
та аналіз необхідної інформації щодо воєнно-
політичної обстановки в регіоні, соціально-
психологічних умов у районах дислокації під-
розділів; захист інформаційного простору на-
вколо національних контингентів; формуван-
ня у громадськості позитивного ставлення до 
українських миротворців; виховання у війсь-
ковослужбовців свідомого виконання служ-
бового і громадянського обов’язку [5]. 

Інформація, яка доводилася до особового 
складу миротворців, носила конкретний хара-
ктер і була необхідною для якісного виконан-
ня ними завдань за призначенням. 

У ході виконання завдань миротворчої ді-
яльності основна увага керівного складу наці-
онального контингенту приділялася: вивчен-
ню воєнно-політичної обстановки в регіоні 
перебування та світі, джерелам і причинам 
конфлікту, ставленню України до міжнарод-
них інститутів безпеки, міжнародного гумані-
тарного права.  

Особливо важливу роль відігравало ІПЗ 
особового складу під час налагодження сто-
сунків з місцевим населенням, особовий склад 
підрозділів українського контингенту врахо-
вував у своїй діяльності звичаї, традиції й 
особливості мешканців регіону. Так, необмір-
коване порушення місцевих традицій або зви-
чаїв могло б негативно вплинути на ставлення 
місцевого населення до особового складу кон-
тингенту та на успіх місії в цілому. 

Аналіз джерел свідчить, що факторами, 
які впливали на позитивне ставлення місцево-
го населення до українських миротворців бу-
ли: участь у наданні гуманітарної допомоги, 
супроводження конвоїв, надання медичної 
допомоги місцевим мешканцям та ін. Встано-
влення та підтримання зв’язків з органами мі-
сцевої влади в країні перебування, лідерами 
політичних партій і громадських організацій, 
засобами масової інформації вважалось важ-
ливим завданням, а заходи ІПЗ були спрямо-
вані на оперативне добування інформації та 
своєчасне доведення її до особового складу 
про обстановку в зоні відповідальності, про 
потреби та проблеми населення регіону, вра-
хування релігійних, культурних та етнічних 
особливостей мешканців, ставлення місцевої 
адміністрації та міжнародних організацій, що 
діяли в зоні відповідальності, створення та 
підтримання позитивного іміджу контингенту 
ЗС України серед місцевого населення, що 
мало визначальний вплив на успіх виконання 
завдань. Оперативне інформування особового 
складу здійснювалось щоденно перед почат-
ком виконання кожного завдання впродовж 
10–15 хвилин. Суспільно-політичне інформу-
вання особового складу про зміни в обстанов-
ці, події в зоні відповідальності проводилось 
щоденно, як правило, у ранковий час. Органі-
зація інформування особового складу на 
блокпостах мала поодинокий характер [6].  

Уміле використання командирами та їх 
заступниками з гуманітарних питань всього 
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арсеналу форм і методів, способів і засобів 
ІПЗ значно впливали на ефективність вико-
нання бойових завдань, забезпечували актив-
ність їх учасників, підтримували на належно-
му рівні дисципліну, не допускали порушень 
заходів безпеки. 

Заходи соціально-правової роботи були 
зосереджені на: створенні та забезпеченні со-
ціальних і правових умов для виконання осо-
бовим складом бойових і спеціальних завдань; 
реалізації прав і пільг військовослужбовців, 
членів їх сімей; дотриманні моральних прин-
ципів поведінки, норм міжнародного гумані-
тарного права; підтриманні високої дисциплі-
ни, організованості та правопорядку [7]. 

Аналіз складових МПЗ свідчить про важ-
ливу і невід’ємну роль культурологічного за-
безпечення контингентів ЗС України в ході 
виконання завдань з підтримання миру і без-
пеки, яке спрямоване на відновлення мораль-
них, психічних і фізичних сил особового 
складу, його мобілізацію на виконання бойо-
вих завдань; задоволення духовних потреб, 
організацію культурного відпочинку військо-
вослужбовців; підвищення загальноосвітньо-
го, культурного і технічного рівня миротвор-
ців, формування в них культурних та естетич-
них поглядів, смаків, потреб і навичок. 

Важливу роль відігравала організація 
психологічного забезпечення миротворців під 
час виконання завдань, що передбачала ком-
плекс специфічних заходів, направлених на 
формування, підтримку та відновлення пси-
хологічних якостей особового складу, запобі-
гання негативним індивідуальним і груповим 
психічним явищам, а також забезпечувала ви-
соку психологічну стійкість і бойову готов-
ність військовослужбовців [8].  

Виконання спеціальних завдань в умовах 
негативної психологічної обстановки вимага-
ло високих емоційно-вольових якостей війсь-
ковослужбовців, підвищувало нервово-пси-
хічну напруженість особового складу націо-
нальних контингентів. Головним завданням 
командування ЗС України контингентів на те-
риторії колишньої Югославії було забезпе-
чення високої моральної та психологічної ви-
тримки особового складу, недопущення серед 
цивільних осіб та військовослужбовців травм і 
ушкоджень. Враховуючи, що маршрути руху 
конвоїв частково пролягали в небезпечній гір-
ській місцевості над урвищами 500–1000 м, 
службу організовували на блокпостах, розта-
шованих 800 м над рівнем моря, польоти авіа-
ції здійснювали на малих висотах з постійною 

вібрацією, посадки та вильоти вертольотів з 
обмежених високогірних майданчиків зумов-
лювали особливості їх польотів, підвищений 
ризик і специфіку пілотування. Усі ці чинники 
військової діяльності посилювали нервово-
психічну напруженість, мали психологічний 
вплив на водіїв та екіпажі бойових машин, 
військовослужбовців льотного складу і накла-
дали свій відбиток на функціональному стані 
усього особового складу національного кон-
тингенту [4].  

У свою чергу, суворі природно-геогра-
фічні умови, гірсько-пустельна місцевість, не-
звичний клімат у регіонах Близького Сходу та 
Африки, руїни в населених пунктах, безліч 
мінних полів, періодична стрілянина ворогую-
чих сторін, релігійний фанатизм – усе це нега-
тивно впливало на психіку українських воїнів і 
створювало пригнічений настрій. Виконання 
завдань українськими миротворцями інженер-
но-саперного підрозділу в Південному Лівані 
передбачало низку специфічних заходів в ор-
ганізації МПЗ, зокрема навчання та виховання 
особового складу в плані адаптації до спекот-
ного клімату; заходи щодо запобігання укусам 
змій, фаланг, гірських скорпіонів; вивчення ос-
новних засобів надання першої медичної до-
помоги постраждалим. А розуміння економії 
води стало справою кожного військовослуж-
бовця контингенту. Психофізичне наванта-
ження на особовий склад миротворців було ве-
ликим, адже робочий день сапера розпочинав-
ся о 6.00, а вже о 9.00 температура в затінку до-
сягала + 40° С при вологості близько 90%. До 
того ж спостерігалося найвище психологічне 
напруження через ризик для життя військовос-
лужбовців, коли один помилковий рух міг ста-
ти останнім у житті людини [9].  

Аналіз діяльності українського націона-
льного контингенту в Республіці Ірак (2003–
2005 рр.) свідчить, що до основних чинників 
психологічного напруження належали: від-
чуття загрози для життя та здоров’я особового 
складу під час виконання бойових завдань, 
особливо в нічний час, через обстріли базових 
таборів; великі фізичні навантаження; складні 
природно-кліматичні умови та їх негативний 
вплив на самопочуття особового складу. Се-
редня температура повітря протягом літніх 
місяців становила + 55–60°С, максимальна ся-
гала +65°С. Спекотний і сухий клімат допов-
нювали сильні та затяжні вітри із середньою 
швидкістю 20–30 м/с, що викликали в пустелі 
піщані бурі, ґрунтові дороги внаслідок висо-
ких температур і малої кількості опадів швид-
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ко висихали, створюючи велику запороше-
ність повітря. Так, під час руху однієї машини 
створювалася непроглядна пилова завіса, яка 
в безвітряну погоду досягала висоти до 200 м і 
трималася протягом 20–30 хвилин, а під час 
руху колони зазначені показники зростали в 
2–3 рази. Досить складною була санітарно-
епідеміологічна обстановка, зумовлена недо-
триманням екологічних норм та збереження 
довкілля. Рівень гігієни місцевого населення 
був незадовільний, оскільки в більшості міс-
цевих населених пунктів були відсутні систе-
ми каналізації, у незадовільному стані знахо-
дилися системи водопостачання, що створю-
вало передумови до спалахів епідемії [10].  

Тому командирами та їх заступниками з 
гуманітарних питань з метою зняття в особо-
вого складу психологічного напруження вжи-
вали заходів, направлених на тренування вій-
ськовослужбовців щодо дій в екстремальних 
умовах до появи стійких навичок: рівномір-
ний розподіл завдань і надання можливості 
відпочинку; залучення до виконання небезпе-
чних завдань усіх військовослужбовців; сис-
тематичне спостереження за військовослуж-
бовцями, що перебували в зоні обстрілу, де 
були поранені, надання їм у разі потреби пси-
хологічної та медичної допомоги; постійні ін-
структажі особового складу перед виїздом на 
виконання завдань, підбиття підсумків після 
повернення [11]. 

Велику увагу командування українських 
підрозділів приділяло протидії негативному 
інформаційно-психологічному впливу проти-
вника на особовий склад національних конти-
нгентів і зосереджувало на нейтралізації тако-
го впливу. Для досягнення цієї мети вживали 
дієвих заходів, направлених на: визначення 
факторів бойової, соціально-політичної, релі-
гійної, міжетнічної обстановки, які могли б 
використати для негативного інформаційно-
психологічного впливу на особовий склад ко-
нтингенту; організацію перегляду та прослу-
ховування теле- і радіопередач, сторінок між-
народної комп’ютерної мережі Інтернет з ме-
тою визначення об’єктів, характеру і спрямо-
ваності психологічних операцій; своєчасне 
виявлення сил і засобів психологічних опера-
цій, їх бойових можливостей, порядку засто-
сування; нейтралізацію діяльності інформа-
ційних установ через випереджувальне поши-
рення в засобах масової інформації країни, 
комп’ютерних мережах об’єктивної, правди-
вої інформації, зокрема стосовно ролі націо-
нального контингенту в підтриманні миру і 

стабільності в країні перебування; роз’яснен-
ня військовослужбовцям мети, завдань, форм і 
методів психологічних операцій, можливос-
тей технічних засобів; безперервне і цілесп-
рямоване інформування особового складу, 
посилення роботи з військовослужбовцями, 
схильними до панічних настроїв, стресів; за-
безпечення високої пильності, здійснення су-
ворого контролю за використанням радіозасо-
бів [12–16]. 

Під час виконання миротворчих завдань 
характерними для українських військовослу-
жбовців були: постійне відчуття відповідаль-
ності, розуміння кожним, що від його роботи 
залежить авторитет ЗС України і держави в 
очах світової спільноти.  

За роки участі України в міжнародних мі-
сіях накопичено значний досвід організації 
МПЗ підготовки та виконання завдань миро-
творчої діяльності, який постійно вдоскона-
люється і спрямований на формування та під-
тримку оптимального морально-психологіч-
ного стану особового складу, високих бойо-
вих і морально-психічних якостей, дисциплі-
нованості та правопорядку, згуртованості вій-
ськових колективів на рівні, необхідному для 
успішного виконання покладених завдань.  

Сьогодні коли держава фактично знахо-
диться в стані неоголошеної війни, а військо-
вослужбовці виконують обов’язки у складі 
сил антитерористичної операції (далі – АТО) 
досвід, набутий під час виконання миротвор-
чих завдань є важливим в організації МПЗ 
особового складу в ході захисту суверенітету і 
незалежності нашої держави.  

Але на сьогодні є ряд проблемних питань 
з організації МПЗ бійців сил АТО, а саме: від-
сутність в оборонному відомстві кваліфікова-
них спеціалістів з цивільно-військових відно-
син, низька інформованість населення регіо-
нів щодо причин виникнення кризової ситуа-
ції та заходів, які здійснюються для нормалі-
зації обстановки державою та ЗС України, не-
ефективна робота із захисту військовослуж-
бовців і цивільного населення від негативного 
інформаційно-психологічного впливу та во-
рожої пропаганди, недоліки системи підгото-
вки кадрових офіцерів виховних структур і 
військових журналістів, обмежене державне 
замовлення на їх підготовку та ін. [17]. 

Отже, аналіз досвіду організації МПЗ ко-
нтингентів ЗС України свідчить, що: 

заходи МПЗ були спрямовані на форму-
вання, підтримання та відновлення в особового 
складу психологічних якостей, забезпечення 



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Воєнно-історичний вісник 4(14) / 2014 108 

високої моральної та фізичної стійкості під час 
виконання завдань миротворчої діяльності; 

виконання завдань особовим складом на-
ціональних контингентів проходило в екстре-
мальних ситуаціях, складній соціально-полі-
тичній обстановці, суворих природно-геогра-
фічних умовах, специфічному культурно-
етнічному середовищі, що негативно вплива-
ло на психіку військовослужбовців і спричи-
няло ризик виникнення в них нервово-пси-
хічних розладів і стресових станів; 

понад 20-річний практичний досвід орга-
нізації МПЗ національних контингентів ЗС 
України в міжнародних операціях з підтримки 
миру та безпеки є дієвим механізмом форму-
вання, вдосконалення та поновлення мораль-
но-психологічного стану особового складу, 
що дозволяє миротворцям успішно виконува-
ти поставлені завдання і підвищує авторитет 

держави на міжнародній арені, робити свій 
внесок у підтримання міжнародного миру і 
стабільності. 

Успішне виконання завдань миротворчої 
діяльності залежить від продуманої організа-
ції МПЗ як одного з основних видів забезпе-
чення. Тому врахування особливостей МПЗ 
під час виконання завдань сприятиме дієвим 
заходам ІПЗ, ефективній протидії негативно-
му інформаційно-психологічному впливу про-
тивника та вдосконаленню сучасної системи 
психологічного забезпечення національних 
контингентів ЗС України в миротворчих опе-
раціях з підтримання миру та безпеки. Досвід 
МПЗ, набутий під час миротворчої діяльності, 
став основою для формування високої свідо-
мості, патріотизму військовослужбовців, які 
героїчно обороняють нашу державу демон-
струючи мужність і героїзм. 
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ  
ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ (ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД) 

 
У статті проведено історичний аналіз процесу становлення та функціонування системи 

мовної підготовки в Збройних Силах України (англійська мова). Висвітлено окремі здобутки 
структурних підрозділів, діяльність яких була пов’язана з мовною підготовкою особового скла-
ду Збройних Сил України. З’ясовано, що мовна підготовка Збройних Сил України сьогодення є 
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Авторський аналіз історіографії за напря-
мом дослідження дає підстави стверджувати, 
що станом на теперішній час у вітчізняній іс-
торії немає окремої праці, в якій би всебічно 
вивчався історизм мовної підготовки Зброй-
них Сил (далі – ЗС) України. Під час написан-
ня цієї статті були опрацьовані офіційні ви-
дання й окремі публікації, проаналізовано ар-
хівні джерела та відомчі нормативно-правові 
документи, якими визначалась організація 
мовної підготовки в ЗС України упродовж 
1992–2013 років. 

Актуальність статті обумовлюється тим, 
що мовна підготовка особового складу 
ЗС України була наймасштабнішим за часом і 
простором проектом, який реалізовувався в 
системі військової освіти України. 

Становлення системи мовної підготовки в 
ЗС України значною мірою пов’язане з учас-
тю нашої держави в міжнародних миротвор-
чих операціях ООН, що відбувалися наприкі-
нці ХХ ст. Джерела свідчать, що при компле-
ктуванні миротворчих підрозділів у 1990-х 
роках ЗС України відчували серйозну про-
блему, пов’язану з нестачею військовослуж-
бовців, які б на достатньому рівні володіли 
англійською мовою.  

З метою розв’язання зазначеної проблеми, 
поряд з іншими заходами, органами військо-
вого управління було видано спільний наказ 
Міністра оборони (далі – МО) України та Мі-
ністра освіти України №39/1 “Про підготовку 
офіцерських кадрів для ЗС України за напря-
мом військовий переклад” від 16 червня 
1993 р. Зазначена підготовка майбутніх офі-
церів-перекладачів здійснювалася на базі Від-
ділення військової підготовки Київського уні-
верситету ім. Т. Шевченка [1]. Поряд із зазна-
ченим, у 1994 році на базі Відділення військо-

вої підготовки Київського університету 
ім. Т. Шевченка були відкриті курси інозем-
них мов, де вивчали англійську мову офіцери 
ЗС України, які планувалися до призначення 
на посади в багатонаціональні штаби та миро-
творчі підрозділи [2].  

Офіційно курси проходили на кафедрі 
іноземних мов згідно введеного в дію Тимча-
сового положення про постійно діючі курси 
іноземних мов у Збройних Силах України 
(наказ МО України від 14.08.95 р., № 194). Ра-
зом з тим, становленню мовної підготовки 
особового складу ЗС України сприяли мовні 
курси та семінари, що відбувалися за сприян-
ня НАТО в рамках програми “Партнерство 
заради миру” (далі – ПЗМ) з 1994 року. Так, 
наприклад, відзначимо, що квота на участь у 
таких заходах у 1997 році для ЗС України ста-
новила 70 місць [3, арк.191].  

Враховуючи перспективне значення мов-
ної підготовки для ЗС України, 23 лютого 
1996 р. МО України видано наказ “Про вве-
дення в дію норм навчального навантаження, 
планування та обліку праці професорсько-
викладацького складу у вищих військових на-
вчальних закладах МО України” за №36 і 
прийнято Концепцію вивчення іноземних мов 
у військово-навчальних закладах МО України 
(затверджена наказом МО України від 9 черв-
ня 1998 р. за №229). 

Вжиті заходи мали б сприяти становлен-
ню мовної підготовки особового складу 
ЗС України, проте на практиці результат був 
доволі помірний. Про це свідчить той факт, 
що до складу українських миротворчих кон-
тингентів ООН входили відділення перекладу, 
які комплектувались офіцерами з базовим рі-
внем володіння іноземною мовою (як тоді за-
значалось в особових справах військовослуж-
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бовців: “читає та говорить іноземною мовою 
зі словником”). Фактично рівень володіння 
іноземною мовою офіцерів, які призначались 
на посади перекладачів українських миротво-
рчих контингентів, був низьким. Про це свід-
чать результати перевірки 240-го окремого 
спеціального батальйону (далі – ОСБ) ЗС 
України, що зазначені у листі Головного кон-
трольно-ревізійного управління МО України 
від 12 травня 1998 р. за № 193/588: “…невирі-
шеним питанням, яке суттєво впливало на хід 
виконання завдань, покладених на 240-й ОСБ 
ЗС України, було неякісне комплектування 
військовими перекладачами. Окремі перекла-
дачі лише через 3 місяці перебування на поса-
дах змогли досягти більш-менш достатнього 
рівня у перекладацькій діяльності” [4, арк.402]. 

Проблема комплектування посад пере-
кладачів миротворчих контингентів і військо-
вого персоналу місії ООН значною мірою була 
пов’язана з тим, що на той час у ЗС України ді-
яли керівні документи радянських часів за 
якими оцінювався рівень знань іноземної мови. 
У цьому контексті варто зауважити, що по-
треба у підготовлених військовослужбовцях 
для участі в миротворчих операціях зростала у 
зв’язку з тим, що Україна розглядала участь у 
міжнародній миротворчій діяльності як важ-
ливу складову своєї зовнішньої політики [5].  

Враховуючи зазначене, органами військо-
вого управління (кадрової політики та війсь-
кової освіти) були розроблені зміни до про-
грам підготовки особового складу ЗС Украї-
ни, який залучався до участі у міжнародних 
миротворчих операціях [4, арк.300–302]. Зна-
чну допомогу у цьому відіграла Британська 
Рада в Україні, що працювала з 1992 р. Варто 
зазначити, що ця установа безкоштовно нада-
вала вищим військово-навчальним закладам 
(далі – ВВНЗ), які діяли в системі військової 
освіти України, значну кількість обладнання, 
майна та навчальних матеріалів, а також до-
радчу та методологічну допомогу.  

Практичне значення для мовної підготов-
ки особового складу ЗС України відіграв про-
ект Британської Ради “Англійська для миро-
творців”, який був запроваджений в Україні за 
підтримки Міністерства оборони та Міністер-
ства закордонних справ Великобританії в 
1998 р. [6]. У рамках цього проекту при ВВНЗ 
проводилися вечірні курси з англійської мови 
для офіцерів ЗС України (як правило, викла-
дачами на зазначених курсах були науково-
педагогічні та наукові працівники з тих же 
ВВНЗ, де вони були запроваджені). Як свід-

чать джерела, за 8 років існування вечірніх 
курсів, підготовку на них пройшли близько 
2300 військовослужбовців і працівників ЗС 
України [7, с.94]. Проте така організація мов-
ної підготовки виявилася не достатньо ефек-
тивною, через невідповідну їх організацію та 
“відірваність” навчального процесу від тих 
функціональних завдань, що стояли перед 
слухачами курсів.  

У контексті реформування ЗС України 
відбувалися структурні зміни і в багатьох 
ВВНЗ. Згідно з Директивою МО України від 
4 липня 2000 р., №Д-115/1/2760 у Національ-
ній академії оборони (далі – НАО) України 
були створені курси підготовки офіцерів для 
багатонаціональних штабів (далі – ПОБНШ), 
які у грудні 2003 року були переформатовані в 
центр ПОБНШ (це дало змогу значно розши-
рити тематику навчальних дисциплін). На ку-
рсах ПОБНШ офіцери ЗС України у навчаль-
них групах (по 15–25 офіцерів) вивчали іно-
земну мову, стандарти та процедури НАТО. 
Варто зазначити, що окремі навчальні дисци-
пліни на курсах викладались іноземною мо-
вою, а випускники 1-го випуску були призна-
чені на посади в штаби НАТО [8, арк.52].  

Крім того, відповідно до Положення про 
курси іноземних мов у ЗС України (затвер-
джені наказом МО України від 1 липня 2002 р., 
№217) при ВВНЗ створювалися курси з інтен-
сивного вивчення іноземних мов (з відривом 
від виконання службових обов’язків). Певним 
чином цьому сприяла фінансова та матеріаль-
на допомога, яка надавалася навчальними за-
кладами НАТО та США, у т. ч. з фонду 
“Міжнародні програми посилення миротвор-
чого потенціалу” [9, арк.334].  

Враховуючи важливість і перспективи мо-
вної підготовки особового складу для ЗС Укра-
їни, Головне управління кадрової політики МО 
України (в рамках виконання Цільового плану 
Україна–НАТО 2003 року) розробило та затве-
рдило Програму розширеної мовної підготовки 
особового складу ЗС України на 2004–2005 ро-
ки [10, с.252]. Реалізація цієї програми перед-
бачала реформування структурних підрозділів, 
діяльність яких була пов’язана з мовною підго-
товкою особового складу ЗС України. У кон-
тексті вищезазначеного в серпні 2003 року на 
базі курсів іноземних мов Київського універси-
тету ім. Т. Шевченка був створений Центр ін-
тенсивної мовної підготовки [1], який позиціо-
нувався як провідний заклад з інтенсивного 
вивчення іноземної мови для військовослуж-
бовців ЗС України. 
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Разом з тим, у 2003 р. на базі Навчально-
методичного центру військової освіти МО 
України було створено управління науково-
методичного забезпечення мовної підготовки 
і реалізації мовного тестування, до складу 
якого увійшло три відділи з англійської, німе-
цької та французької мов (управління укомп-
лектоване фахівцями, що мали знання та 
практичний досвід, однак не мали наукових 
ступенів і вчених звань). Головним чином на 
управління були покладені завдання щодо 
проведення мовного тестування військовос-
лужбовців ЗС України, які розглядались як 
кандидати у миротворчі підрозділи та на по-
сади миротворчого персоналу.  

З метою неупередженого та якісного від-
бору кандидатів на миротворчі посади співро-
бітниками навчально-методичного центру 
військової освіти МО України були розробле-
ні організаційно-методичні рекомендації що-
до організації та проведення мовного тесту-
вання в ЗС України (за основу взятий стан-
дарт НАТО – STANAG 6001, за допомогою 
якого визначався рівень знань іноземних мов 
особовим складом збройних сил країн-членів 
НАТО). На відміну від попередньої методоло-
гії мовного оцінювання, під час мовного тес-
тування за стандартом НАТО STANAG 6001 
окремо оцінювалася здатність слухачів писа-
ти, читати, говорити та розуміти (сприймати 
на слух) відповідно адаптовану, залежно від 
рівнів складності, іноземну мову.  

Завдяки цьому нововведенню, після заве-
ршення мовних курсів слухачі складали мов-
ний тест нового формату відповідно до крите-
ріїв оцінювання – стандартизованих мовних 
рівнів (далі – СМР) від СМР-1 до СМР-5 та 
отримували свідоцтва про рівень знання іно-
земної мови. З практичної точки зору, такий 
підхід давав змогу кадровим органам МО Ук-
раїни та Генштабу ЗС України отримувати 
достовірну інформацію про рівень знань іно-
земної мови кандидатів на проходження слу-
жби в складі міжнародних миротворчих під-
розділів і на посадах миротворчого персоналу.  

На жаль, не зважаючи на певний прогрес 
у цьому напрямі, в результаті реорганізацій-
них заходів в системі військової освіти Навча-
льно-методичний центр військової освіти МО 
України був розформований (його правона-
ступником став створений на окремому штаті 
у листопаді 2005 р. на базі НАО України На-
вчально-науковий центр мовної підготовки ЗС 
України, який у грудні 2006 р. увійшов до 
складу НАО України та змінив назву на на-

вчально-науковий центр мовної підготовки 
НАО України). Таким чином, в НАО України 
був створений повний цикл мовної підготовки 
для офіцерів ЗС України, який включав: мов-
ну підготовку для офіцерів оперативно-
тактичного рівня, мовні курси для військовос-
лужбовців, посади яких передбачали знання 
іноземної мови, курси підвищення кваліфіка-
ції (для офіцерів і працівників ЗС України 
вищого рангу) та курси ПОБНШ (для канди-
датів на проходження служби у складі миро-
творчих підрозділів і військових спостеріга-
чів). Після завершення курсів мовної підгото-
вки всі слухачі проходили мовне тестування, 
яке проводили співробітники навчально-нау-
кового центру мовної підготовки НАО Украї-
ни (згідно вимог стандарту STANAG 6001). 

Після Вільнюського саміту НАТО у 
2005 р. в Україні був започаткований пілот-
ний проект з професійної підготовки цивіль-
ного та військового персоналу МО та ЗС 
України у навчальних закладах НАТО. Це, 
певним чином, можна пов’язати з процесами 
євроатлантичної та європейської інтеграції 
України [11]. Всього упродовж 2005 року на 
мовних і фахових курсах за кордоном пройш-
ли підготовку близько 800 військовослужбов-
ців [12, с.90]. Разом з тим, відповідно до Роз-
порядження Президента України від 16 трав-
ня 2005 р., у ЗС України був започаткований 
пілотний проект з вивчення іноземної у трьох 
видових бригадах, які комплнетувалися війсь-
ковослужбовцями за контрактом.  

У рамках цього експерименту весь особо-
вий склад зазначених бригад у місцях постій-
ної дислокації, за рахунок часу, передбаченого 
на бойову підготовку, вивчав іноземну мову, 
яку викладали молодші офіцери з відповід-
ною фаховою підготовкою. За задумом експе-
рименту передбачалося, що весь особовий 
склад експериментальних бригад за 2 роки 
має оволодіти іноземною мовою на рівні 
СМР-2. З цією метою в бригадах були введені 
штатні посади інструкторів з іноземної мови 
та виділені мінімально необхідні приміщення, 
навчальні матеріали, комп’ютери й оргтехні-
ка. Проте, не зважаючи на зазначене, через 
об’єктивні та суб’єктивні чинники, у т. ч. че-
рез недостатнє фінансове забезпечення, цей 
проект поступово було призупинено, а посади 
інструкторів скорочено.  

У 2006 р. органами військового управління 
прийнято рішення щодо створення в ЗС Украї-
ни потужної мережі курсів з вивчення англій-
ської мови. За задумом передбачалося, що на 
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базі ВВНЗ будуть проходити мовну підготовку 
1170 військовослужбовців на рік. Проте, реа-
льно у 2006 році мовну підготовку пройшли 
815 військовослужбовців ЗС України. На той 
час при ВВНЗ діяла 31 навчальна група інтен-
сивного вивчення іноземної мови. Поряд із за-
значеним у центрі ПОБНШ мовні курси прой-
шли 294 офіцери. За межами України за цей же 
період на курсах мовної підготовки навчалося 
180 військовослужбовців [13, с.46]. 

Зважаючи на воєнно-політичний курс 
України щодо приєднання до НАТО, мовна 
підготовка у ЗС України поступово ставала 
пріоритетним напрямом підготовки всього 
особового складу ЗС України. Підтверджен-
ням цьому є той факт, що з 2007 року мовна 
підготовка особового складу ЗС України в 
окремих випадках здійснювалася в місцях по-
стійної дислокації військових підрозділів за 
рахунок командирської та бойової підготовки. 
Що стосується мовної підготовки при ВВНЗ, 
то варто зазначити, що кількість навчальних 
груп порівняно з попереднім роком зросла до 
39 (різні мови).  

Усього, упродовж 2007 року мовну підго-
товку пройшли 1200 військовослужбовців ЗС 
України (не враховуючи при цьому т. зв. екс-
периментальні підрозділи, де мовна підготов-
ка була обов’язковою і проводилася в системі 
бойової підготовки) [14, с.59]. Про масштаб-
ність мовної підготовки свідчить той факт, що 
за період 1994–2007 рр. у країнах НАТО про-

йшли мовну підготовку близько 8500 україн-
ських військовослужбовців ЗС України (пере-
важно офіцерів та працівників ЗС України 
вищого рангу) [15]. У цьому сенсі важливо за-
значити, що упродовж 2006–2007 рр. у ЗС 
України були створені 3 видові центри мовної 
підготовки: у Харкові – при Харківському 
університеті Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 
у Львові – на базі Академії сухопутних військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдачного та в Севас-
тополі – в Академії військово-морських сил 
ім. П.С. Нахімова. Зазначені мовні центри ко-
ординували свою діяльність з Навчально-
науковим центром мовної підготовки НАО 
України в питаннях щодо організації та про-
ведення мовного тестування військовослуж-
бовців ЗС України.  

Таким чином, є підстави вважати, що в 
2007 році була створена повноцінна та дієва 
система мовної підготовки особового складу 
ЗС України (рис. 1). Разом з тим, і це варто за-
значити, її функціонування вимагало значних 
ресурсів та фінансування з обмеженого бю-
джету МО України. Зокрема згідно з наказом 
МО України “Про затвердження Інструкції 
про порядок виплати грошового забезпечення 
військовослужбовцям Збройним Сил України 
та деяким іншим особам” від 11.06.2008 р., 
№260 за знання та використання іноземної 
мови на рівні СМР-2 передбачалася надбавка 
у розмірі 10% від посадового окладу (за знан-
ня однієї мови). 

 

 
 

Рис. 1. Система мовної підготовки ЗС України станом на 2007 рік 
 

Враховуючи те, що у 2008 році мовна під-
готовка військовослужбовців і працівників ЗС 
України проводилася на базі 9 ВВНЗ (36 на-
вчальних груп по 15 осіб у кожній), а навча-
льні програми інтенсивних курсів були розра-
ховані на 3–4 місяці, обґрунтовано можна 
припустити, що видатки з бюджету МО Укра-
їни на потреби мовної підготовки не зменши-

лись, а її воєнно-політичне значення зросло.  
У цьому контексті варто зазначити, що 

під час перебування в червені 2006 р. в Украї-
ні Принц Ендрю, Герцог Йоркський особисто 
відвідав Національну академію оборони Укра-
їни (фото 1, 2) та ознайомився з тим, як здійс-
нюється мовна підготовка військовослужбов-
ців ЗС України [6]. 
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Фото 1. Принц Ендрю (праворуч) під час свого візиту 
до НАО України 

  

Фото 2. Представник Британської Ради під час презе-
нтації проекту в НАО України 

 

Фактично, упродовж 2008 року на курсах 
іноземних мов у системі ВВНЗ було підготов-
лено близько 1100 військовослужбовців і 
державних службовців [16, с.48].  

З метою досягнення мовної взаємосуміс-
ності ЗС України зі збройними силами країн 
НАТО (в рамках ПЗМ), 1 червня 2009 р. була 
прийнята нова Концепція мовної підготовки 
особового складу ЗС України (затверджена 
наказом МО України №267), в якій врахову-
вався досвід колишніх країн-членів ПЗМ (те-
перішніх членів НАТО) щодо вивчення офі-
ційних мов НАТО. Відтак до розробки зазна-
ченої концепції були залучені іноземні радни-
ки країн НАТО [17, с.60]. Впровадження цієї 
Концепції передбачалося здійснювати шля-
хом виконання заходів, визначених Планом 
реалізації Концепції мовної підготовки особо-
вого складу ЗС України за рахунок держбю-
джету України.  

У контексті вищезазначеного доречно за-
уважити, що наслідки світової фінансової кри-
зи 2009 року не були враховані під час її роз-
робки. Зокрема відповідно до нової концепції 
вкотре було збільшено кількість годин на мов-
ну підготовку у ВВНЗ з 504 до 648 годин та 
встановлено чіткі вимоги до всіх стандартизо-
ваних мовних рівнів. Упродовж 2009 року на 
мовних курсах пройшли підготовку 590 війсь-
ковослужбовців і 64 особи цивільного персо-
налу МО України [17, с.43]. За іншими даними 
упродовж 2009 року на мовних та фахових ку-
рсах пройшли підготовку 275 представників 
МО України та ЗС України [17, с.54].  

Головною подією 2010 року для України 
та її Збройних Сил стало прийняття Закону 

України “Про засади внутрішньої та зовніш-
ньої політики” [18], яким визначено, що дер-
жава змінила воєнно-політичний курс і стала 
позаблоковою, отже, питання про співробітни-
цтво України з НАТО мало б набути іншого 
змісту. Однак, що стосується мовної підготов-
ки особового складу ЗС України суттєвих змін 
не відбулося. Зокрема не були внесені зміни до 
наказу МО України від 17 травня 2010 р. за 
№250, яким вводилося в дію Положення про 
курси іноземних мов у ЗС України і передба-
чалося, що термін навчання на курсах, залежно 
від мети підготовки, мав становити від 1 до 3 
навчальних семестрів (тривалість навчального 
семестру 90 днів). Як свідчать джерела, упро-
довж 2010 року на базі 9 ВВНЗ на курсах іно-
земної мови було підготовлено 640 військовос-
лужбовців ЗС України та 85 державних служ-
бовців МО України [19, с.40].  

Наступного року на інтенсивних курсах з 
вивчення іноземної мови пройшли підготовку 
578 військовослужбовців і 77 державних слу-
жбовців МО України [20, с.40]. Варто заува-
жити, що скорочення чисельності особового 
складу ЗС України та мовна підготовка упро-
довж багатьох років були паралельними, про-
те не узгодженими між собою, відповідно до 
мети реформування ЗС України процесами. 
Іншими словами, значна кількість особового 
складу ЗС України, яка проходила мовні кур-
си як в Україні, так і за кордоном, у планово-
му порядку попадала під скорочення та реор-
ганізаційні заходи.  

Разом з тим, і не зважаючи на вищезазна-
чене, ідея про доцільність мовної підготовки 
особового складу знайшла своє місце і у по-
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дальшій стратегії реформування ЗС України. 
Відповідно до Рішення МО України за №5070 
від 25.05.12 р. і наказу начальника Генераль-
ного штабу – Головнокомандувача ЗС Украї-
ни від 14.06.12 №III черговий раз було пере-
глянуто та реорганізовано процес мовної під-
готовки особового складу ЗС України. Поряд 
з цим у червні 2012 року Першим заступни-
ком начальника ГШ ЗС України затверджено 
План вивчення англійської мови офіцерами 
ЗС України. З метою його виконання до місць 
дислокації військових частин і підрозділів ЗС 
України надіслано Навчально-методичну про-
граму з вивчення англійської мови та окремі 
навчальні матеріали в електронному вигляді. 
Відповідно до цього Плану на перший рік мо-
вної підготовки особового складу ЗС України 
передбачалося виділити 200 годин (по 2 ака-
демічні години двічі на тиждень). Наказом 
МО України “Про напрями та завдання щодо 
удосконалення мовної підготовки у ЗС Украї-
ни у 2012–2014 роках” від 16.11.12 р. №767 
мовна підготовка стала невід’ємною части-
ною курсової підготовки в усіх ЗС України 
[20, с.36] Очікуваним результатом реалізації 
зазначеної навчально-методичної програми 
мали бути знання військовослужбовців ЗС 
України на рівні СМР-1 (за перший рік підго-
товки) та СМР-2 на кінець 2-го року вивчення 
іноземної мови.  

Однак, через низку проблемних питань 
щодо організації мовної підготовки та форма-
льний підхід до вивчення іноземної мови в мі-
сцях постійної дислокації військових підроз-
ділів і частин ЗС України в принципі було не-
можливо виконати вищезазначені рішення. В 
адміністративному департаменті МО України 

за №16985 від 27.12.2013 р. зареєстровано 
окреме доручення Міністра оборони України, 
в якому проведено ретельний аналіз ефектив-
ності мовної підготовки в ЗС України та об-
ґрунтована теза про недоцільність подальшої 
мовної підготовки для 100% особового складу 
ЗС України, зокрема зазначалося: “... вжити 
заходів щодо припинення з 1 січня 2014 року 
мовної підготовки особового складу в органах 
військового управління, військових частинах, 
установах за місцем їх дислокації”. Основні 
заходи щодо реалізації цього доручення в ЗС 
України були проведені у 1-ому кварталі 2014 
року.  

Таким чином, на підставі проведеного 
проблемно-хронологічного й історичного ана-
лізу можна зазначити, що становлення та фу-
нкціонування системи мовної підготовки ЗС 
України сьогодення є результатом довготри-
валого процесу випробовувань і помилок, 
який відбувався в складних умовах реформу-
вання ЗС України.  

Узагальнюючи вищевикладене можна 
дійти таких висновків:  

1. Становлення системи мовної підготов-
ки особового складу ЗС України було обумо-
влено участю ЗС України в міжнародних ми-
ротворчих операціях під егідою ООН і НАТО. 

2. Реформування ЗС України в цілому 
сприяло розвитку структурних підрозділів, дія-
льність яких була пов’язана з мовною підгото-
вкою особового складу Збройних Сил України.  

3. Мовна підготовка особового складу ЗС 
України була наймасштабнішим проектом, 
який реалізовувався в системі військової осві-
ти за сприянням країн-членів НАТО та за ра-
хунок держбюджету України.  
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АРТИЛЛЕРИЯ АРМИИ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ  
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В XV в. Османская империя расширяет свои владения, в том числе и за счет украинских 

земель. В связи с появлением и распространением огнестрельного оружия происходит рефор-
мирование ее вооруженные сил. Одним из новых подразделений, которое появилось в Османс-
кой армии, является корпус артиллеристов – капыкулу. Автор статьи кратко анализирует 
формирование, структуру и производство артиллерии Османской империи во второй половине 
XV в. Изучение данных вопросов является актуальной проблемой с точки зрения определения 
военной организации Порты на украинских землях в XV в. 
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Падение власти кочевников, причем по-
чти без сопротивления, после того как они, 
обладая неслыханной военной мощью, неод-
нократно поворачивали колесо истории по 
своему усмотрению, произошло не из-за како-
го-либо их упадка, а благодаря эволюции во-
енного искусства. Использование в военных 
действиях артиллерии и ручного огнестрель-
ного оружия оказалось фатальным для армии, 
всецело полагавшейся на кавалерию и не име-
вшей материальных ресурсов для перехода на 
новое вооружение. В XIV в. сложилась струк-
тура войска Османской империи, которая 
просуществовала до первой трети ХІХ в. Она 
делилась по способу комплектования. Войско 
капыкулы – основная часть вооруженных сил, 
включало в себя пехоту, конницу, артиллерию 
и флот. Внедрение артиллерии в османской 
армии было связано со многими сложностя-
ми. В первую очередь – это осознание необ-
ходимости в ее широкомасштабном примене-
нии через свою кровь, огромные потери от 
артобстрелов противника.  

Барон де Toтт, бывший непосредственно 
очевидцем событий в качестве военного эми-
ссара, писал: «Артиллерия русских убивала 
турок сотнями, а они ничего не могли сделать, 
лишь в бессильной злобе обвиняли русских в 
трусости. Они подавляют нас, кричали турки, 
превосходством своего огня, который дейст-
вительно не давал возможности даже прибли-

зиться к их позициям, но пусть они оставят 
свои батареи и выйдут на честный бой, как 
мужчины, лицом к лицу, и тогда мы увидим, 
смогут ли неверные противостоять убийст-
венным клинкам правоверных. Их начальни-
ки, получив информацию о том, что гаубицы 
разят наповал турецкую кавалерию, спросили 
меня, что это такое, поскольку о таком виде 
артиллерии в Константинополе не знали. 
Уничтожение или по крайней мере обращение 
в бегство турецкой армии в Кагуле уже заста-
вило его высочество поверить, что быстрый 
огонь русской артиллерии был главной при-
чиной всех трудностей турецких войск» [7, 
с.123–124]. Даже М. Сервантес писал в то 
время, что «дьявольское изобретение артил-
лерии дало возможность трусам отнимать 
жизнь у храбрецов» [7, с.128]. 

Благодаря своей близости к Европе мусу-
льмане познакомились с западной артиллери-
ей, когда она находилась еще в зачаточном 
состоянии, и быстро ее позаимствовали. Ког-
да они начали впервые использовать артилле-
рию, точно сказать трудно. Здесь мы сталки-
ваемся с теми же трудностями, которые 
встречаем и при установлении истоков евро-
пейской артиллерии: неясность текстов, не-
правильное использование технических тер-
минов, противоречащие друг другу заявления 
разных хронистов и т.д. Одно несомненно, в 
этот период Запад опережал Восток в разви-
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тии артиллерии, значительно продвинувшись 
вперед особенно с середины ХV в. (см. рис.1). 

Одним из феноменов XIV–XV вв. явилось 
появление пушек-гигантов. Когда обыкно-
венная пушка заняла прочное положение сре-
ди орудий войны, чугунолитейщиков стало 
заботить создание сверхоружия. Турки, как и 

многие другие народы, стали буквально оде-
ржимы орудиями больших размеров. В спе-
циально построенной в Адрианополе пушеч-
но-литейной мастерской Урбан с помощни-
ками изготовлял из бронзы чудовищные не-
обычайно большие осадные орудия. 

 

 

 
Рис.1. Типы артиллерийских орудий, производимых в мастерских Топханы 

(в районе Галата в Стамбуле)  во второй половине XV в. 
 

Пушка «Дарданеллы» (см. рис.2) была от-
лита именно так. Имеющая длину 17 футов и 
весящая более 17 тонн, она многие годы про-
лежала, нацеленная на Дарданелльский про-
лив. При необходимости орудие могло стре-
лять через это водное пространство, посколь-
ку имело дальность стрельбы около мили. Ее 
каменные ядра, если верить турецким источ-

никам, весили до 1200 футов. Она не принад-
лежит к числу самых больших турецких пу-
шек, и все же она имела калибр 25 дюймов, 
толщину ствола 5,5 дюйма. В 1867 г. Султан 
Абдук Азиз подарил пушку королеве Викто-
рии. В 1929 г. она была перевезена в лондонс-
кий Тауэр, где стала доступна для всеобщего 
обозрения [5, с.159]. 

 

 
 

Рис.2. Дарданелльская Пушка – аналог «Базилики», отлита в 1464 г. и ныне хранящаяся в форте Нельсон. 
 

Артиллерия XV в. была хороша только 
для разрушения стен, но именно это качество 
сделало ее привлекательной для турок. Мусу-
льманские армии всегда превосходили своих 
западных соперников в открытом поле. Их 
преимущество основывалось на большей чис-
ленности войск, лучшей дисциплине и прево-
сходной тактике, основанной на высокой мо-

бильности их легкой кавалерии. 
Серьезные трудности возникали при пе-

ревозке таких махин, но султаны и здесь на-
шли выход – решили изготавливать пушки на 
месте. Во время больших наступательных ка-
мпаний турки везли артиллерию с собой в ос-
новном в виде сырья, чтобы изготовить ору-
дия в поле. При осаде Родоса в 1480 г. Моха-
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ммед приказал изготовить на месте 16 боль-
ших пушек длиной 18 футов, калибром от 24 
до 30 дюймов [7, с.77]. 

Тесно связанным с производством орудий 
было изготовление ядер. С течением времени 
появились самые разнообразные типы пушеч-
ных ядер. В XV в. турки вместо чугунных 
ядер широко применяли каменные, изготов-
ленные из черных камней Черного моря. Оно 
своими прибоями само обтачивало и полиро-
вало большие камни [5, с.78]. Чугунные ядра 
выливались в Киги около Ерзерума и из Тра-
пезунда отправлялись морем в северные про-
винции [3, с.145]. 

Организационно почти вся артиллерия 
османов входила в состав пехоты Капыкулу 
Аскерлери (султанской армии). Это был тре-
тий корпус пехоты – топчу оджакы. Название 
корпуса происходило от слова «топчу» – пу-
шкарь. Он состоял из двух частей. Одна часть 
занималась изготовлением пушек, другая – 

исполняла обязанности артиллеристов. Этот 
корпус, как и два первых, формировался из 
числа аджеми-огланов, которых направляли в 
Топхана – место, где располагался аджак в 
районе Галата в Стамбуле [1, с.39].  

Аджеми-огланов обучали искусству про-
изводства пушек, после чего они становились 
мастерами: «тамирчи», «бургуджу», «йама-
джи», «декюджю», «делиджи» и др. В мастер-
ских Топханы отливались орудия и ядра раз-
личных калибров, в том числе и пушки, кото-
рые стреляли каменными ядрами [2, с.74]. 
Производились пушки следующих типов: 
«зарбазен», «шаклоз», «прангы», «баджалош-
ка», «еждердехен», «хаван» и др. [6, с.243]. 

Личный состав оджака состоял из 72 орта. 
Командовал корпусом топчу баши, после него 
по рангу шел кетхуда и дёкюджюбаши [1, 
с.39]. Артиллеристы два дня в неделю упраж-
нялись в стрельбе по целям из орудий под на-
блюдением мастеров в Топхане. 

 

 
 

Рис.3. Османская артиллерия XV–XVI вв. 
 

С артиллерией был связан и четвертый 
корпус пехоты султанской армии – топ араба-
джылары оджакы. Этот оджак предназначался 
для перевозки орудий и боеприпасов. Орудия 
и боеприпасы перевозились на верблюдах и 
мулах. Как писал Константин из Островицы, 
корпус насчитывал 300 верблюдов для пере-
возки орудий. Кроме верблюдов были и мулы 
[4, с.91–92]. Командиром этого оджака был 
арабаджыбаши. 

Представляет интерес, что артиллерийские 
части имелись не только в составе отдельного 
корпуса топчу, но и в составе янычарского 
оджака. 16-я и 18-я орта янычарского оджака 
были артиллерийскими (топчу орта). Вероятно, 
эти оджакы имели на вооружении легкие поле-
вые пушки, сопровождавшие янычар, в то вре-
мя как орудия корпуса топчу обычно устанав-
ливались на заранее подготовленных стацио-
нарных огневых позициях [1, с.45]. 

Таким образом, артиллерийские подраз-

деления появились в Османской армии в 
XIV в. С XV в. ее артиллерию можно условно 
разделить по назначению на «осадную» (топ-
чу оджакы) и «полевую» (топчу орта). Пер-
вые, из-за их размеров, могли изготавливаться 
и в полевых условиях. Вторые, скорее всего, 
отливались в мастерских в Топхане и других 
местах. Полевые орудия перевозились вместе 
с войском и сопровождали янычар в бою, тог-
да как осадные – устанавливались на предва-
рительно подготовленных позициях. Для из-
готовления и транспортировки были созданы 
специальные подразделения. «Артиллерийс-
кое искусство» породило новый тип воина – 
хладнокровного, технически грамотного че-
ловека, которому в разгар сражения приходи-
тся выполнять измерения и расчеты. Этот но-
вый тип воина совсем не похож на своего 
предшественника – солдата прошлого, кото-
рый отважно бросается в схватку, имея в ру-
ках флаг и меч. 
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Чорна Т.В. Артилерія армії Османської імперії в другій половині XV сторіччя 

У XV ст. Османська імперія расширює свої володіння, в тому числі і за рахунок українсь-
ких земель. У зв’язку з появою і розповсюдженням вогнепальної зброї відбувається реформу-
вання її збройних сил. Одним з нових підрозділів, що з’явився в Османській армії, є корпус арти-
леристів – капикулу. Автор статті коротко аналізує формування, структуру виробництва 
артилерії Османської імперії в другій половині XV ст. Дослідження цих питань є актуальною 
проблемою з точки зору визначення воєнної організації Порти на українських землях у XV ст. 

Ключові слова: Османська імперія, артилерія, капикулу, гармати, організація артилерії, 
виробництво гармат. 
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ПІДВОДНЕ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ В РОСІЇ ПІСЛЯ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ  
(1853–1876 рр.) 

 
Автором висвітлено питання розвитку теорії і практики підводного кораблебудування в 

Росії від Кримської (Східної) війни 1853–1856 рр. до середини 1870-х рр. Проведено аналіз прое-
ктування підводних човнів та їх діючих зразків вітчизняних і зарубіжних винахідників, їх внесок 
у справу розвитку підводного суднобудування, водолазної справи, корабельної зброї та перших 
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Кримська (Східна) війна 1853–1856 рр. 
значним чином вплинула на розвиток воєнно-
го та воєнно-морського мистецтва усіх країн і 
продемонструвала величезну роль воєнно-
економічного потенціалу держав у веденні во-
єнних дій [1, с.180], засвідчивши про завер-
шення епохи вітрильних бойових кораблів, які 
продемонстрували повну нездатність конку-
рувати з паровими. Крім єдиного суттєвого 
бойового зіткнення вітрильної ескадри адмі-
рала П. Нахімова у Синопській битві 15 лис-

топада 1853 р., вітрильні кораблі були вико-
ристані частково як протикорабельне загоро-
дження в Севастопольській бухті, а частково 
залишалися в базах, заблоковані ворожими 
кораблями [3, с.69]. Уподовж війни народили-
ся перші прийоми бойового застосування вій-
ськових парових суден, які з часом були роз-
винуті в струнку систему тактики парового 
броненосного флоту [1, с.181].  

Досвід цієї війни продемонстрував, що у 
воєнно-морському мистецтві з’явилися нові 
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тенденції у тактиці використання зброї та за-
стосування сил, яка започаткувала тривалу 
боротьбу артилерії з бронею, підтвердила, що 
гладкоствольна артилерія пережила себе [2, 
с.5]. З появою броні намітилися кілька шляхів 
вирішення проблеми боротьби з нею: збіль-
шення вогневої потужності корабельної арти-
лерії і таранний удар [2, с.16], а поява мінної 
зброї додала до небезпеки ураження надвод-
ної частини кораблів (суден) загрозу уражен-
ня підводної частини та створила можливість 
обмежити маневр кораблів у бою штучно 
створеними перешкодами [2, с.6]. Під час вій-
ни було набуто досвід у галузі оборони війсь-
ково-морських баз і взаємодії армії та флоту 
[1, с.182].  

Разом з тим, Кримська війна сприяла по-
дальшому розвитку підводного кораблебуду-
вання, зокрема в Росії. Ще на початку ХІХ ст. 
за кордоном було збудовано кілька підводних 
човнів для воєнних цілей – Монжері (1825 р.), 
Кастера (1826 р.), Жана Пті (1834 р.) – у 
Франції, Севері – в Іспанії [4, с.41]. У Росії в 
першій половині ХІХ ст. попутно з розвитком 
парових суден з’являються і проекти підвод-
них човнів К. Черновського (1829 р.), О. По-
долецького (1831 р.) [4, с.25], підводний човен 
для берегової оборони К. Шільдера (1834 р.), 
озброєний міною, яка підривалася від гальва-
нічної батареї, та двома тритрубними станка-
ми для запуску ракет [4, с.40] та ін. Утім, усі 
збудовані зразки були дослідницькими і слу-
гували базою для подальшої розробки цього 
виду зброї. 

Загибель російського вітрильного флоту 
під час Кримської (Східної) війни 1853–
1856 рр. підштовхнула багатьох патріотів до 
винаходу засобів, здатних, на їх думку, повер-
нути батьківщині її минулу морську могут-
ність. У числі найрізноманітніших пропози-
цій, направлених до уряду, було чимало прое-
ктів підводних човнів – В. Андрєєва, О. Герна, 
О. Лазарєва, М. Полєвого, М. Спірідонова, 
О. Тіткова, А. Шпігоцького, винахідника, що 
підписав свій винахід ініціалами Г. Г. [3, с.69; 
4, с.43; 5, с.36, 55], І. Александровського, а та-
кож пропозиції німецького інженера Бауера 
[4, с.43].  

Так, проект М. Полєвого передбачав ви-
користання для руху самохідної міни (бранде-
ра) повітряної (пневматичної) машини, що 
знайшло своє відображення у подальших про-
ектах інших винахідників. Самохідна міна 
М. Полєвого у певному сенсі стала прообра-
зом сучасної торпеди [4, с.43]. 

Вирішити проблему руху під водою за до-
помогою механічної сили у своїх досліджен-
нях спробував О. Герн, військовий інженер. 
Штабс-капітан Отомар Герн (1827–1882 рр.) 
під час перевірки готовності фортеці Ревель 
(нині – Таллінн) до відбиття очікуваного на-
паду англо-французького флоту в 1854 р. за-
пропонував використовувати для прихованого 
нападу на ворожі кораблі «підводний бран-
дер». Цей проект отримав схвалення військо-
во-інженерного відомства, на яке на той час 
було покладене завдання берегової оборони 
приморських фортець [3, с.69]. У майстернях 
Ревельського порту в 1854 р. за його проектом 
було побудовано невеликий дерев’яний під-
водний човен з ручним приводом гребного 
гвинта, команду якого складали 4-и особи. За-
нурення «брандера» відбувалося за рахунок 
набору в трюм забортної води, при цьому над 
поверхнею залишалися оглядовий ковпак і 
вентиляційні труби на спеціальних поплавках, 
які утримували човен на фіксованій глибині 
2 м, чого, на думку конструктора, було цілком 
достатньо для того, щоб в умовах обмеженої 
видимості непомітно підкрастися до корабля 
противника. Разом з тим, така глибина забез-
печувала безпеку екіпажу від артилерійського 
обстрілу противника, а поплавки не дозволяли 
човну «провалитися» на небезпечну глибину. 
Для зринання воду з трюму відкачували руч-
ним насосом. У носовій частині човен мав мі-
ну, яка, маючи позитивну плавучість, відділя-
лася з подальшим закріпленням її до дна ата-
кованого корабля, і після відходу «брандера» 
на безпечну відстань підривалася по дроту за 
допомогою гальванічної батареї. 5 вересня 
1854 р. у порту Ревеля були проведені випро-
бування човна, які продемонстрували його 
погану керованість і недостатню герметич-
ність корпусу. У результаті, офіційна комісія у 
складі кількох військових інженерів вважала 
проект перспективним і запропонувала конс-
труктору створити металеву модель човна бі-
льших розмірів. Незабаром після випробувань 
корпус човна з метою забезпечення таємності 
був розібраний [3, с.69].  

Наступного року, 5 вересня винахідник 
спустив на воду другий човен, збудований на 
Механічному заводі братів Фрікке на Василь-
євському острові в Санкт-Петербурзі. Водо-
тоннажність човна склала 8 т, довжина – 5, 
ширина – 1,1, висота – 2,5 м. Корпус був 
склепаний з 3-мм залізних листів, без набору, 
з’єднаних у пазах і стиках. Конструктивно він 
складався з двох частин, при цьому нижня ча-
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стина мала на кінцях гострі обводи, а верхня – 
плоскої форми. На рівні з’єднань частин були 
прилаштовані дві дерев’яні платформи для 
розміщення екіпажу з 4-х осіб. Рух здійсню-
вався за допомогою дволопаткового гвинта, 
який приводився в рух двома матросами за 
допомогою маховика, керування по курсу 
здійснювалося шляхом вертикального стерна, 
штуртроси від румпеля якого були заведені до 
штурвалу у центрі човна [3, с.69]. 

У середині верхньої частини над вирізом 
корпусу був скляний оглядовий ковпак, ого-
роджений решіткою, він же використовувався 
як вхідний люк. У нижній частині корпусу 
між двома поперечними переділками розмі-
щувалася шлюзова камера з оглядовими ілю-
мінаторами, у дні якої був вмонтований люк 
для виходу водолаза і ніша для підводного 
якоря. При зануренні водяний баласт прийма-
вся, як і у першої моделі, безпосередньо в 
трюм через забортний клапан. Глибина зану-
рення змінювалася шляхом додаткового при-
йому або відкачки води з трюму. Зброєю була 
порохова міна у формі конусу, яка прикріп-
лювалася в носовій частині човна, з плавучіс-
тю трохи більше від нульової. За задумом ви-
нахідника, водолаз мав би за допомогою ко-
ловорота прикріпляти міну до підводної час-
тини ворожого корабля, а після відходу від 
нього на безпечну відстань міна підривалася 
електричним імпульсом від гальванічної бата-
реї по дроту (як у першої моделі). Надхо-
дження свіжого повітря в корпус забезпечував 
поршневий насос, який працював від гребного 
валу [3, с.70]. 

Проведені у середині вересня 1855 р. екі-
пажем човна на чолі з капітан-лейтенантом 
П. Крузенштерном, онуком прославленого 
адмірала І. Крузенштерна, двотижневі випро-
бування на Малій Неві показали, що корпус 

човна негерметичний. Після підйому на при-
чал Галерного острова він простояв там понад 
рік і тільки взимку 1857 р. був доставлений на 
Іжорський завод, де триміліметрову сталь за-
мінили на грубшу. Повторні випробування, 
що відбулися в Санкт-Петербурзі лише восе-
ни 1861 р., цього разу продемонстрували доб-
ру керованість субмарини та її герметичність. 
Але швидкість човна була замалою, а прикрі-
плення міни до дна судна-мішені виявилося 
практично неможливим. Проект човна був ви-
знаний безперспективним і пізніше його безу-
спішно намагалися переобладнати у водолаз-
ний дзвін [3, с.70]. 

Отримавши чергову пропозицію керівни-
цтва військово-інженерного відомства пере-
робити проект, О. Герн наприкінці 1861 р. 
приступив до розробки проекту свого третьо-
го підводного човна (рис.1) з механічним дви-
гуном єдиного ходу. Будівництво субмарини 
водотоннажністю 16 т, тривало на Іжорському 
заводі з весни 1863 р. до кінця 1864 р., її зага-
льна схема внутрішнього облаштування за-
лишилася такою, як і була. Головна новизна 
полягала у бажанні О. Герна встановити на 
човні сконструйований військовим хіміком 
полковником М. Петрашевським (племінни-
ком відомого революціонера) газовий двигун, 
який мав працювати на зрідженому аміаку. 
Проте, під час стендових випробувань була 
виявлена його недосконалість і небезпека для 
екіпажу човна, тому автору довелося відмови-
тися від ідеї установки механічного двигуна і 
повернутися до м’язового приводу гвинта. 
Розроблений М. Петрашевським спеціальний 
водяний поршневий насос з приводом від гре-
бного вала для осушування баластної цистер-
ни і принципово нова система примусової ве-
нтиляції були використані на удосконаленому 
човні [3, с.70].  

 

 
 

Рис. 1. Підводний човен О. Герна з паровим двигуном 1867 р. [4, с.98]. 
 

Під час випробувань на ставу в Колпіно 
човен показав добру керованість, але приріст 

швидкості ходу, незважаючи на збільшення 
кількості матросів (з двох до восьми) для обе-
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ртання гвинта, склала всього 0,5 вузла. Неви-
сока швидкість та примітивність мінної зброї 
обумовили непридатність і цього човна для 
практичного застосування. Урешті-решт, три-
валий час простоявши на причалі в Кроншта-
дтському порту, він був розібраний на метал 
[3, с.71]. 

Утім, набутий власний досвід і результати 
експериментів Буржуа і Брюна, винахідників 
човна «Le Plongeur», на випробуваннях якого 
у Франції О. Герн був присутній [3, с.97], до-
зволив йому приступити до розробки проекту 
нового металевого підводного човна водотон-
нажністю близько 25 т [5, с.55].  

Його будівництво тривало на Олександ-
рівському ливарно-механічному заводі у 
1864–1867 рр. на кошти, виділені військово-
інженерним відомством. У жовтні він був 
спущений на воду [3, с.97; 5, с.56]. Корпус чо-
вна сигароподібної форми, утворений заліз-
ними листами, прикріпленими до 16-ти шпан-
гоутів – набору, – мав запас плавучості 64%, 
довжину 12 м, діаметр – 2 м. Дві переділки з 
люками, які герметично закривалися, розділя-
ли корпус на три відсіки. Конусоподібний за-
лізний носовий обтікач, заповнений дереви-
ною, виконував роль амортизатора у випадку 
зіткнення з перешкодою. Напівсферична пе-
реділка обмежувала носовий (водолазний [5, 
с.56]) відсік (об’єм 3 м3), який слугував шлю-
зовою камерою, у ньому знаходилися баласт-
на цистерна (1,6 т), клюз підводного якоря та 
тросовий привід до його лебідки [3, с.97]. 

Між напівсферичною і плоскою переділ-
ками розміщувався центральний пост управ-
ління (об’єм 11 м3), в якому знаходилися дві 
ручні помпи, лебідки кінгстонів і підводного 
якоря, вирівнювальна цистерна, стерно верти-
кального керма, нактоуз магнітного компаса. 
Над центральним постом О. Герн розташував 
оглядовий ковпак, що слугував своєрідним по-
плавком, який за допомогою гвинтового меха-
нізму міг висуватися з корпусу і прибиратися 
всередину, що збільшувало або зменшувало 
плавучість човна і змінював глибину його за-
нурення. Разом з тим, цей ковпак використову-
вався для вентиляції внутрішнього простору і 
як вхідний люк. У трюмі під центральним по-
стом знаходилася система регенерації повітря, 
що складалася із цистерни з вапном, вентиля-
тора, що прокачував повітря через цю цистер-
ну і трьох балонів з киснем, що періодично до-
давався в очищене повітря [3, с.98]. 

У третьому відсіку знаходилося машинне 
відділення (об’єм 11 м3), в якому були встано-

влені: паровий котел, двоциліндрова парова 
машина потужністю 6,8 к.с.; приводи верти-
кального і горизонтального стерен; повітря-
ний компресор і вдувний вентилятор з приво-
дами від гребного валу; ящики для деревного 
вугілля, дров або брикетів спеціального пали-
ва, балон із стиснутим повітрям і бак для ски-
пидару [3, с.98]. Під платформою влаштована 
баластна цистерна для прийому забортної во-
ди і камера для зберігання запасу стиснутого 
повітря [5, с.56]. 

Занурення субмарини відбувалося за ра-
хунок заповнення баластної цистерни, а мане-
врування по глибині – за допомогою горизон-
тальних стерен, наділених приладом для ав-
томатичного утримання заданої глибини, 
принцип якого був побудований на зміні гід-
ростатичного тиску води на різних глибинах. 
При зануренні човна нижче встановленої межі 
зовнішній тиск діяв на поршень приладу, який 
переміщувався і змінював кут нахилу стерен 
[3, с.98; 5, с.57].  

Енергетична установка цього човна, до 
проектування якої залучився відомий російсь-
кий інженер-теплотехнік О. Шпаковський, 
складалася з невеликого парового котла і паро-
вої двоциліндрової машини потужністю 6 к.с. 
для обертання гребного гвинта. Паровий котел 
був пристосований як для вугілля, так і для 
рідкого палива – скипидару, який розпилював-
ся у топці за допомогою форсунки, сконстру-
йованої О. Шпаковським. У надводному по-
ложенні для руху в котлі спалювалося вугілля, 
у підводному – скипидар, горіння якого забез-
печувалося стиснутим повітрям з балонів. При 
цьому продукти згоряння виводилися за борт, 
залишаючи за собою пінистий бульбашковий 
слід [3, с.98; 5, с.56–57]. За розрахунками 
О. Герна, запасів пального мало вистачити на 
5 годин підводного плавання [3, с.98]. 

Прагнучи удосконалити спосіб руху свого 
човна у підводному положенні, О. Герн за-
пропонував спалювати в топках особливу го-
рючу суміш, яка не вимагає у процесі горіння 
доступу атмосферного повітря, оскільки до її 
складу входив кисень. О. Герн передбачив та-
кож резервну можливість переведення парової 
машини на роботу замість пару стиснутим по-
вітрям із запасних резервуарів у режимі пнев-
матичного двигуна [3, с.98; 5, с.56–57].  

Як зброю для свого човна конструктор у 
1872 р. на заводі Д. Берда в Санкт-Петербурзі 
побудував великогабаритну торпеду (довжина 
7 м, діаметр 1 м, маса 6 т) з пневматичним 
двигуном. Вона кріпилася до нижньої частини 
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корпусу човна спеціальним захватом [3, с.98]. 
Кілька років О. Герн самостійно випробо-

вував свій підводний човен і усував різні не-
доліки. Тільки в серпні 1871 р. він продемонс-
трував човен комісії, призначеній Військовим 
міністерством, а також продемонстрував їм 
винайдену горючу суміш, що підтвердило 
можливість створення єдиного двигуна і ви-
кликало повне схвалення членів комісії та їх 
високу оцінку оригінальності проекту [5, 
с.57–58]. Утім, головний із недоліків – мож-
ливість плавання човна у підводному поло-
женні тільки під пневмомотором через немо-
жливість надійно герметизувати топку котла, 
– усунути не вдалося [3, с.98].  

Відтак, запас часу, що появився у зв’язку з 
удосконаленням конструкції та перенесенням 
чергових випробувань з вересня–жовтня 
1871 р. через негоду та недосвідченість ко-
манди на літо 1872 р., винахідник планував 
використати для установки на човні електро-
двигуна, але цю ідею йому здійснити не суди-
лося. На прохання О. Герна про надання кош-
тів для її втілення, подане в 1876 р., генерал 
Е. Тотлебен, заступник головного інспектора 
інженерних військ (керівник інженерної обо-
рони Севастополя під час Кримської війни), 
вважав справу підводного плавання надміру 
небезпечною, висловив сумнів у можливості 
підготувати для плавання на підводних чов-
нах відповідних фахівців, а проект підводного 
човна О. Герна визнав недосконалим і запро-
понував використовувати його як надводне 
судно за прикладом Пруссії. Човен був витяг-
нутий на берег і забутий, а пропозицію вина-
хідника про побудову дослідних підводних 
човнів кожних два роки з урахуванням остан-
ніх удосконалень залишено поза увагою [3, 
с.99; 5, с.58].  

Хоча розробки О. Герна поступалися то-
гочасним зарубіжним проектам, проте він 
зробив вагомий внесок у вітчизняне підводне 
суднобудування, першим у Росії розділивши 
човен на водонепроникні відсіки, що підви-
щувало його живучість; використав на підво-
дному човні гребний гвинт; першим у Росії 
намагався застосувати силову установку, зда-
тну працювати за комбінованим циклом та 
створив комплексну систему регенерації пові-
тря, а також створив пневматичну торпеду 
власної конструкції. Все це ставить О. Герна 
на один щабель з іншими, більш відомими 
першовідкривачами підводного плавання. 

Паралельно з О. Герном, російський ме-
ханік, офіцер флоту М. Спірідонов у жовтні 

1855 р. надав до Морського Вченого Комітету 
проект підводного човна на 60 осіб екіпажу, 
озброєного 15 гарматами особливого влашту-
вання. Човен, який мав вертикальне стерно 
звичайної конструкції та горизонтальні стер-
на, розташовані попарно в носі та кормі з при-
водами всередині корпусу, мав рухатися за 
допомогою гвинта від повітряних машин, на 
які подавалося б стиснуте повітря, яке збері-
галося у сталевих балонах. При цьому відпра-
цьоване повітря з машини відводилося у чо-
вен для забезпечення дихання екіпажу, а за-
лишок – за борт. Морський Вчений Комітет 
відхилив наданий проект головним чином че-
рез нездійсненність установки на човні гармат 
[4, с.43]. 

Проект О. Тіткова розвивав ідею застосу-
вання горизонтальних стерен, запропонованих 
М. Спірідоновим [4, с.43].  

Паралельно, у жовтні 1855 р. до Морсько-
го Вченого Комітету надійшов проект росій-
ського винахідника Г.Г., який передбачав 
створення «приспособление различных раз-
рушительных для подводного действия 
средств» – по-суті, напівпідводний корабель, 
екіпаж якого під час атаки противника не ізо-
лювався від поверхні моря. Під час плавання 
човна під водою люди надягали каучуковий 
одяг зі свинцевими підошвами, для дихання 
використовувалося стиснене повітря, яке під-
водники вдихали через шланги, що суттєво 
обмежувало їх рухливість. Для погодження 
дій, управління та переговорів Г.Г. запропо-
нував гідроакустичний пристрій. Корпус чов-
на, який виступає на 1,5 фута над водою, ви-
готовлявся з покрівельного заліза товщиною 
1/16 дюйма довжиною 48, шириною 5 і висо-
тою 5 футів, розділений на 7 відділень. Уз-
довж корпусу – три коридори, у бокових роз-
міщуються люди. Для руху човна швидкістю 
4,5 верст на годину в кормі встановлений «ар-
хімедів» гвинт, обертання якого здійснювало-
ся вручну. Винахідник розраховував, що чо-
вен буде спроможний пошкоджувати ворожі 
кораблі поблизу берега на якорі під час пере-
ховування у шторм і вважав за можливе здій-
снювати на човні тривалі плавання. Утім, 
Морський Вчений Комітет, розглянувши про-
ект, визнав його незрілим і непрактичним, че-
рез що його відхилив [4, с.43–44]. 

Вільгельм Бауер, баварець за походжен-
ням, з метою перешкодити діям данського 
флоту, який під час дансько-прусської війни 
1848–1850 рр. зруйнував чимало прибережних 
міст, побудував на Кільській корабельні свій 
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перший човен – «Пірнаючий брандер». Під 
час проведення випробувань у лютому 1851 р. 
у Кільській бухті човен унаслідок раптового 
переміщення ковзаючого вантажу, який регу-
лював диферент (поздовжній кут нахилу кор-
пусу човна) та швидкість занурення, зазнав 
аварії і ліг на дно на глибині 60 футів (18,3 м), 
у корпус через тріщини від удару об дно стала 
надходити вода. Завдяки самовладанню конс-
труктора та його знанням члени екіпажу «бран-
дера» (В. Бауер, коваль Томсен і тесля Вітт) 
дочекалися вирівнювання внутрішнього тиску 
із забортним і, відкривши вхідний люк, здійс-
нили перший у світі вихід з аварійного підво-
дного човна [3, с.58]. 

Після кількох невдалих спроб побудувати 
новий човен в Баварії, Австрії та Англії вина-
хідник звернувся до російського уряду. У 
зв’язку з невдачами у Кримській війні та тех-
нічну відсталість російського флоту, що стало 
причиною відмови вести боротьбу на морі, 
уряд Росії виявив велику зацікавленість до 
пропозиції баварця, оскільки підводний човен 
міг бути використаний проти флоту союзни-
ків [4, с.45]. Навесні 1854 р. німецький вина-
хідник прибув до Росії [3, с.62]. Відтак, 20 че-
рвня 1855 р. уряд уклав контракт з В. Бауером 
на побудову підводного човна за його проек-
том та під його наглядом [3, с.63; 4, с.46].  

Будівництво, що велося на заводі герцога 
Ліхтенбергського у Санкт-Петербурзі й обійш-
лося урядовій казні в 74 тис. рублів, було заве-
ршено на початку 1855 р. Завдяки протекції 
великого князя – рідного брата царя Олександ-
ра ІІ – Костянтина Миколайовича 2 листопада 
човен, який автор назвав «Морський чорт» 
(See Teufel), офіційно прийняли представники 
Військового міністерства [3, с.64].  

Човен, який зовнішнім виглядом нагаду-
вав перший виріб В. Бауера, мав розміри: до-
вжина 16, ширина 3,8 і висота 3,4 м; водотон-
нажність – 47 т. Корпус – залізний, набір – 
еліпсоподібні шпангоути. У носовій і середній 
частинах корпусу були вмонтовані ілюміна-
тори з кришталю і товстого скла для освітлен-
ня. Система занурення складалася з трьох ци-
ліндрів, які заповнювалися водою. Перші два 
довжиною 2 і діаметром 1,4 м слугували для 
погашення майже усього запасу плавучості, 
третій – для погашення залишкової плавучості 
і регулювання її прийомом певної кількості 
води. Для зринання вода з циліндрів відкачу-
валася двома ручними насосами. У середній 
нижній частині корпусу розміщувалася каме-
ра для виходу водолазів у підводному поло-

женні. Зміна глибини на підводному ходу до-
сягалося зміною диференту човна шляхом пе-
реміщення вантажу за допомогою черв’яч-
ного вала, встановленого уздовж корпусу [4, 
с.46]. Передбачалося, що човен буде витриму-
вати тиск води на глибині до 45 м. Для руху 
човна був установлений гребний гвинт діаме-
тром близько 2 м, котрий через зубчату пере-
дачу з’єднувався з 4-ма ступінчастими коле-
сами, які обертали 2 матроси, наступаючи на 
східці коліс [3, с.64].  

Човен В. Бауера був озброєний 30-пудо-
вою (480-кг) міною [3, с.64], закріпленою у 
носовій частині корабля на спеціальному май-
данчику. Для прикріплення її до дна ворожого 
корабля були пристосовані два зовнішні гу-
мові рукави для рук [4, с.46]. Але проведені 
занурення показали, що тиск води вдавлює їх 
всередину кабіни. Тоді В. Бауер вирішив, що 
установку міни буде здійснювати водолаз, для 
чого у центральній частині човна він улашту-
вав шлюзову камеру, через яку мав виходити 
водолаз, який, прикріпивши до кіля ворожого 
корабля міну, що мала мінімальну плавучість, 
повертався до човна [3, с.64]. 

З готовністю човна до випробувань на ньо-
го призначили команду з 8 матросів, конструк-
тора і одного офіцера – мічмана П. Крузенште-
рна, якого у травні 1856 р. змінив лейтенант 
П. Федорович [4, с.47]. За іншими даними екі-
паж складався з 10 матросів, одного котельни-
ка, В. Бауера та офіцера – усього 13 осіб. Після 
переведення човна у Кронштадт 28 (за іншими 
даними – 26 [3, с.64]) травня 1856 р. розпоча-
лися його випробування, що супроводжували-
ся низкою спеціальних спостережень учених 
Ленца та Фріша, які проводили різноманітні 
досліди з дихання людей і горіння свічки у чо-
вні, положення стрілки магнітного компаса, 
видимості предметів під водою через ілюміна-
тори тощо [4, с.47]. Упродовж літа 1856 р. у 
Кронштадтській гавані було проведено 133 ус-
пішних занурення на глибину до 19 футів – 
5,8 м (під час одного з них човен пробув у під-
водному положенні 8 годин), здійснені різно-
манітні маневри по напрямку і глибині, та серія 
дослідів у галузі підводної акустики, візуально-
го спостереження, забезпечення екіпажу повіт-
рям. Зокрема В. Бауер установив, що для нор-
мальної життєдіяльності в човні людині доста-
тньо 31 фут3, а не 180, як передбачалося раніше 
[3, с.64–65].  

Під час проведення чергових випробувань 
на Північному фарватері Кронштадтського 
рейду 2 (за іншими даними – 26 [3, с.65]) жов-
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тня 1856 р. унаслідок раптової появи значного 
диференту на корму і зачеплення гребним 
гвинтом за сторонні предмети на ґрунті екі-
паж човна врятувався шляхом виходу через 
люк, але через нього вода почала надходити в 
човен, який зазнав аварії і затонув на глибині 
17,5 футів. 18 лютого 1857 р. затонулий човен 
був піднятий і відбуксирований до Кронштад-
та. Утім, через значні ушкодження корпусу 
човна В. Бауер відмовився від подальших ро-
біт з ним [4, с.48]. Він зрозумів, що головна 
причина його невдач – недосконалість двигу-
на, що працював на м’язовій силі. Відтак він 
запропонував побудувати «підводний кор-
вет», озброєний 4 гарматами й оснащений 
двома двигунами: для надводного положення 
– парова машина, а під водою – пневматичний 
двигун на стисненому повітрі [3, с.65].  

Утім, за оцінкою результатів усіх дослі-
джень Морський Технічний Комітет конста-
тував, що винахід В. Бауера був визнаний та-
ким, що не відповідає висунутим до нього де-
сяти вимогам, а отже, недосконалим, і конт-
ракт про співпрацю із ним було розірвано [3, 
с.65; 4, с.49]. 

На відміну від наведених варіантів підво-
дного човна, рух якого здійснювався за допо-
могою сили м’язів, першим підводний човен з 
механічним двигуном створив талановитий 
вітчизняний інженер Іван Александровський. 
Маючи художній хист, він розпочавши свою 
трудову кар’єру живописцем, учителем ма-
лювання [3, с.117; 5, с.43], а згодом – став од-
ним із перших у столиці фотографів [4, с.52]. 
Проте його цікавив не тільки живопис, а й 
техніка, особливо кораблебудування [5, с.44]. 
Самостійно отримавши завдяки наполегливій 
праці необхідні знання з математики, механі-
ки, опору матеріалів, фізики, хімії, теорії ко-
раблебудування, він зацікавився військово-
морською технікою. Ідея побудови підводно-
го човна з’явилася у нього в 1853 р., коли він 
під час перебування в Англії у справах свого 
фотоательє побачив грізний флот, який готу-
вався до походу в Чорне море.  

Повернувшись на батьківщину, інженер 
розпочав роботу над своїм проектом, який за-
вершив у 1854 р. [3, с.117]. Спостерігаючи 
влітку 1856 р. у Кронштадті за випробування-
ми підводного човна В. Бауера, він визнав йо-
го недосконалим і врахував ці недоліки у 
своєму проекті, який після доопрацювання і 
представив на розгляд Морського Вченого 
Комітету 1 травня 1862 р. [4, с.52; 5, с.46]. 

Проект підводного човна І. Александров-

ського (рис. 2), завдяки підтримці відомого ін-
женера-кораблебудівника Бурачека 14 червня 
1862 р. був схвалений Морським Вченим Ко-
мітетом, проте тільки через рік вдалося викло-
потати фінансування на суму 140 тис. рублів і 
18 червня 1863 р. Балтійському заводу було 
надане замовлення на побудову субмарини [4, 
с.53]. Після спуску човна на воду у червні 
1865 р. та його «доведення», 19 червня 1866 р. 
у Кронштадті розпочалися його випробування 
[3, с.118]. Розміри човна складали: довжина – 
близько 33 м, ширина – 4 м, висота – близько 
3,6 м; водотоннажність – 365 т [4, с.53; 5, с.36]. 
Каркас човна складався із 17 стальних шпанго-
утів, обшитих листовою сталлю товщиною 
12 мм [3, с.118].  

Для зменшення швидкості занурення чо-
вен у поперечнику мав форму трикутника з 
опуклими боками, вершиною догори. Над не-
великим майданчиком-палубою в кормовій 
третині корпусу підвищувалася округла баш-
та-рубка. Ту же був розташований і люк для 
входу в корпус човна з комінгсом. Для руху 
човна були встановлені дві повітряні машини 
на два вали, для роботи яких стиснуте повітря 
запасалося в 200 балонах об’ємом по 6 м3 тис-
ком 60–100 атм., чого мало вистачити на 20–
30 миль плавання. Відпрацьоване повітря час-
тково надходило всередину корпусу для ди-
хання людей, надлишок – стравлювався за 
борт [4, с.53; 5, с.36].  

Для поповнення запасу стиснутого повітря 
на човні був установлений спеціальний елект-
ричний компресор високого тиску, сконстру-
йований уперше в Росії інженером С. Баранов-
ським. Занурення човна здійснювалося шля-
хом прийому забортної води в баластну цисте-
рну об’ємом 11 м3, розраховану на тиск 
10 кг/см2. Зринання човна на поверхню здійс-
нювалося продуванням водяного баласту стис-
нутим повітрям з балонів через регулювальний 
вентиль спеціального повітропроводу (на 
кшталт сучасної системи продування баласту). 
Крім баластної цистерни, на човні був розта-
шований міцний циліндр з поплавковим пока-
жчиком рівня води; вода в нього набиралася 
після заповнення баластної цистерни с метою 
погасити залишкову плавучість човна (прооб-
раз вирівнювальної цистерни на сучасних під-
водних човнів) [3, с.118; 4, с.54; 5, с.38].  

Для утримання човна на заданій глибині 
при підводному пересуванні І. Александров-
ський передбачив одну пару кормових гори-
зонтальних стерен. Вертикальне стерно було 
звичайне для суден того часу. Приводи стерен 
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знаходилися всередині човна. Винахідник 
уперше на своєму човні застосував магнітний 
компас, який працював задовільно; для змен-
шення на нього впливу оточуючого заліза він 
був розміщений у носовій частині корпусу, 
виготовленого з латуні, а з 1867 р. – з червоної 
міді [3, с.118]. Крім того, у носовій частині 
човна була облаштована спеціальна камера 
для виходу водолаза у підводному положенні; 
човен у цей час утримувався на підводних 
якорях. На випадок аварії човна і можливості 

підйому його своїми засобами, винахідник 
передбачив легкі понтони у вигляді шкіряних 
мішків, розташованих у верхній частині чов-
на, до яких було підведене стиснуте повітря 
від балонів. Човен озброєний двома мінами 
позитивної плавучості, зв’язаних між собою, 
які при зринанні мали б охоплювати кіль во-
рожого корабля, коли човен перебував під 
ним. Підрив міни здійснювався гальванічним 
струмом по дроту при відході корабля на без-
печну відстань [4, с.55; 5, с.48]. 

 

 
 

Рис. 2. Підводний човен І. Александровського 1865 р. після модернізації 1870 р. з пневматичним двигуном [4, с.119]. 
 

Урешті-решт у 1865 р. човен був спуще-
ний на воду, хоча і мав численні недоробки, 
які довелося усувати майже протягом року і 
19 червня 1866 р. у Середній гавані Кроншта-
дта у присутності представника Морського 
Технічного Комітету контр-адмірала О. Попо-
ва відбулося перше пробне занурення, яке ле-
две не призвело до аварії і застерегло, що на 
підводний човен не можна допускати людей, 
які не навчені управляти механізмами, систе-
мами та пристроями [3, с.118; 4, с.56–57]. 

Після полагодження ушкоджень замість 
командира військового інженера Рогулі на чо-
вен був призначений новий командир – капі-
тан 1 рангу Ердман і команда у складі 6 унтер-
офіцерів і 15 матросів. У 1870 р. Ердмана змі-
нив капітан 1 рангу Андрєєв [3, с.120].  

Протягом трьох років Морський Техніч-
ний Комітет випробовував човен, після чого 

здійснена ідея І. Александровського була ви-
знана «відважною» та «патріотичною» [4, 
с.57], а човен включений до складу флоту. 14 
вересня 1866 р. на випробуваннях субмарини 
був присутнім імператор Олександр ІІ, якого 
винахід настільки зацікавив, що він спустився 
всередину човна і визнав, що «чрезвычайно 
умно придумано». Відтак, Найвищим наказом 
по Морському відомству І. Александровський 
був нагороджений орденом Володимира 4-го 
ступеню і зарахований на службу «вільним 
механіком» у чині титулярного радника (рів-
ний морському чину лейтенанта) з річним жа-
луванням 5 тис. руб. і правом носіння мунди-
ру. У 1875 р. І. Александровський став уже 
надвірним радником, що відповідало чину ка-
пітана 2 рангу [3, с.119]. 

Оскільки більшу частину своїх обіцянок 
конструктор виконав, на подальше удоскона-
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лення човна Морське відомство асигнувало 
ще 50 тис. руб. і вподовж наступних 3-х років 
І. Александровський неодноразово вносив 
зміни до його конструкції. Так, до літа 1868 р. 
він трохи збільшив довжину човна (до 
120 футів – 36,5 м); замість однієї баластної 
цистерни об’ємом 400 фут3 він установив три 
цистерни по 120 фут3, розділивши їх на носо-
ву, центральну і кормову. Майданчик вхідно-
го люка він огородив леєром на стійках. З ме-
тою перевірки можливості стерновим керму-
вати у свіжу погоду в позиційному положенні 
улітку 1870 р. винахідник установив на кор-
пусі залізну башту висотою 6 футів (182 см) і 
діаметром 2,5 фути (76 см). Пізно восени 
1868 р. був проведений експеримент з трива-
лого перебування корабля на глибині 30 футів 
(9,1 м), за результатами якого команда у скла-
ді командира Ердмана, 6 офіцерів і 15 матро-
сів протягом 17 годин перебувала під водою 
без порушення функцій організму: «… никто 
не ощущал ни малейшего неудобства пребы-
вания лодки под водою», – звітував І. Алекса-
ндровський [3, с.120].  

У 1869 р. на найвищому огляді в Транзу-
нді човен пройшов дистанцію близько 300 
сажнів (трохи більше 640 м) на глибині 
14 футів (4,26 м). Дещо пізніше човен перед 
призначеною комісією пройшов дистанцію 
2,8 км від Лондонського маяка біля Кроншта-
дту до спеціально поставленого корвета «Гри-
день», проте кілька разів човен зринав вдаряв-
ся об дно [3, с.120]. При проведенні глибоко-
водних випробувань 22 червня 1871 р. у райо-
ні Бйорке-зунд човен зазнав ушкоджень і за-
тонув [5, с.50]. Тільки у 1873 р. він був підня-
тий, проте, Морським Технічним Комітетом 
був визнаний таким, що не підлягає віднов-
ленню [3, с.121; 4, с.58].  

Однак, І. Александровський наполегливо 
продовжував удосконалювати свій винахід, 
зокрема розробив проект напівпідводного су-
дна з установкою парової машини водотон-
нажністю до 630, а пізніше – 460 т [3, с.122]. 
Пізніше, у серпні 1876 р., винахідник запро-
понував установити на підводному човні па-
рові котли, що працювали на рідкому паливі, 
доступ якого можна було припинити миттєво, 
закривши доступ до форсунок, через які паль-
не вприскувалося в топку, а потім накопиче-
ним паром продовжувати приводити в рух па-
рову машину [5, с.52]. Проте, цю та подальші 
пропозиції щодо подальших робіт з перебудо-
ви підводного човна, подані І. Александров-
ським у 1878 та 1882 рр. Кораблебудівне від-

ділення Морського Технічного Комітету від-
хилило [4, с.59–60; 5, с.51–52]. 

Утім, заслуги І. Александровського в істо-
рії розвитку підводного плавання беззаперечні 
[4, с.61], вони доповнені винаходом нової зброї 
– торпеди, проект якої інженер створив у 
1865 р., задовго до того, як англієць Уайтхед 
оголосив про винайдену ним торпеду [4, с.63]. 
І. Александровський зрозумів, що ефектив-
ність застосування підводного човна значно 
зросте, якщо для цього застосувати саморушну 
міну – торпеду. Загалом, винайдення торпеди 
мало велике значення. На відміну від порохо-
вих мін, які підводний човен повинен сам до-
ставляти до борту корабля за умови його стоя-
нки на якорі, торпеда, випущена з апарата під-
водного човна на значній від корабля відстані, 
могла рухатися самостійно до обраної цілі, 
причому швидкість торпеди перевищувала 
швидкість корабля-цілі. Таким чином, поява 
торпеди для ураження озброєних кораблів ста-
ла великою подією у розвитку військово-
морської зброї [4, с.66], призвела до остаточно-
го розподілу мінної зброї на власне мінну та 
торпедну. Проте, керуючий Морським мініс-
терством адмірал Краббе, якому винахідник у 
1865 р. подав креслення та опис винайденої 
ним торпеди, відхилив цю пропозицію, бездо-
казово мотивуючи свою відмову тим, що «пе-
редчасно» розглядати проект торпеди, поки не 
готовий сам човен для озброєння якого вона 
призначена [5, с.48–49]. 

Учасник випробувань підводного човна 
В. Бауера, командир екіпажу лейтенант П. Фе-
дорович, ознайомившись із проектом човна 
І. Александровського, виступив у 1865 р. зі 
своєю пропозицією моделі підводного човна. 
На відміну від човнів Бауера й Александров-
ського, Федорович запропонував яйцеподібну 
форму корпусу човна. Для зміни глибини за-
нурення і регулювання її у підводному поло-
женні він пропонував застосувати два верти-
кальних гребних гвинти, розміщених у на-
скрізних циліндрах у середній частині корпу-
су човна зовні побортно. Оскільки це була 
тільки ідея, а не проект, пропозиція автора бу-
ла відхилена. А коли П. Федорович у березні 
1886 р. у журналі «Новь» №10, уже в чині 
контр-адмірала, побачив зображення підвод-
ного човна Норденфельда для данського фло-
ту з використанням його ідеї вертикальних 
гвинтів для зміни глибини занурення човна на 
підводному ходу, і звернувся до начальника 
Головного Морського Штабу з проханням на-
дати сприяння у продовженні робіт, проект 
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уже був визнаний застарілим [4, с.80].  
В архівах Головного інженерного управ-

ління Військового міністерства Російської ім-
перії зберігаються документи, присвячені роз-
робці проекту підводного човна відставного 
поручника О. Лазарєва, датовані 1869 р. [5, 
с.36]. Довжина човна – близько 7 сажнів (са-
жень – 1,83 м), ширина – близько 2 і висота – 
близько 1,5 сажні. Екіпаж разом з командиром 
нараховував 7 осіб [4, с.81]. Автор мав намір 
установити на своєму човні три перископи, 
названі ним камерами-обскурами, та вентиля-
ційну висувну трубу – прообраз сучасних пе-
рископів (командирського, зенітного та нічно-
го) та пристрою для роботи дизельного дви-
гуна під водою. Винахідником було запропо-
новано водонепроникні переділки, що розді-
ляли відсіки міцного корпусу, підвищували 
живучість човна і забезпечували безпеку осо-
бового складу при аваріях і бойових ушко-
дженнях [5, с.36]. При цьому вони сполучали-
ся між собою особливими герметичними кри-
шками, які б швидко захищалися засувками, і 
мали трубки, які показували наявність у відсі-
ках води [4, с.81]. О. Лазарєв планував втілити 
на своєму кораблі сміливу ідею «єдиного» 
двигуна для підводного і надводного ходу. 
Незважаючи на ці прогресивні й оригінальні 
ідеї, як і багато інших, цей проект вищим ке-
рівництвом був визнаний передчасним [5, 
с.36–37]. 

У підсумку, Кримська (Східна) війна 
(1853–1855 рр.) стала додатковим поштовхом 
для розвитку підводного кораблебудування в 
Росії. Численні патріоти і винахідники – 
В. Андрєєв, О. Герн, М. Полєвой, М. Спірідо-
нов, О. Тітков, А. Шпігоцький, О. Лазарєв, 
І. Александровський та інші, незважаючи на 
невдачі, що переслідували конструкторів під-
водних човнів протягом їх діяльності, – праг-
нучи сприяти захисту батьківщини від воро-
жого флоту, активно пропонували свої проек-
ти підводних човнів. Особливо долучилися до 
справи розвитку підводного кораблебудуван-
ня та підводної зброї в Росії інженери Бара-
новський, Петрашевський, Шпаковський, а 
також офіцери Федорович, Крузенштерн, Ро-
гуля, Ердман, Андрєєв та багато інших. 

Так, О. Герн першим у Росії розділив чо-
вен на водонепроникні відсіки, використав на 
підводному човні гребний гвинт; спробував 
застосувати комбіновану силову установку, 
створив комплексну систему регенерації пові-
тря, а також пневматичну торпеду власної 
конструкції. І. Александровський вирішив за-

вдання побудови великого металевого підво-
дного човна з механічним двигуном, причому 
уперше – двовального, а також уперше засто-
сував продування водяного баласту стисну-
тим повітрям і магнітний компас. Конструк-
тор творчо проник у сутність гідродинамічних 
явищ, супутніх руху човна у підводному сере-
довищі, передбачив необхідність установки 
кормових горизонтальних стерен. Крім того, 
він раніше англійця Уайтхеда у 1865 р. ви-
найшов торпеду й удосконалив її. О. Лазарєв 
розробив пристрій для роботи дизельного 
двигуна під водою, запропонував водонепро-
никні переділки між відсіками міцного корпу-
су, які мали сполучатися між собою гермети-
чними кришками із засувками, та трубки для 
показу наявності у відсіках води, а також ви-
словив ідею «єдиного» двигуна для підводно-
го і надводного ходу. Не можна не відзначити 
і заслуги німецького винахідника В. Бауера у 
розвитку вітчизняного підводного кораблебу-
дування, який винайшов спосіб занурення чо-
вна шляхом переміщення вантажу всередині 
його корпусу, який мав нульову плавучість, 
вирівнювальну цистерну для утримання човна 
на заданій глибині, створив систему регенера-
ції повітря, винайшов тепловий двигун єдино-
го ходу та спосіб аварійного зринання екіпажу 
із затонулого підводного човна. 

Таким чином, ідея прихованого зближен-
ня з кораблем противника для впливу зброєю 
на найбільш вразливу підводну частину його 
корпусу могла бути здійснена у результаті 
створення підводного корабля, який володів 
здатністю рухатися над водою і під водою, 
маневрувати під водою у двох площинах, мав 
би наступальну, достатньо ефективну зброю, 
засоби спостереження і зв’язку. Крім того, він 
мав би мати достатню морехідність, дальність 
плавання і задовільні умови мешкання, які б 
забезпечували боєздатність особового складу 
протягом всього часу перебування у морі. Ви-
конання кожної з наведених вимог було мож-
ливе тільки в результаті вирішення низки 
складних технічних проблем, що вимагало 
чимало часу. Але різні варіанти примітивного 
вирішення таких проблем не призводили до 
елементарного задовільного виконання осно-
вних вимог до бойового підводного корабля 
[2, с.123–124]. Тому спроби створення підво-
дних човнів уподовж двох десятиліть з почат-
ку Кримської війни були лише наполегливи-
ми, часом досить сміливими і дотепними по-
шуками вирішення важливих технічних про-
блем за умов браку коштів. 
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Наступна після Кримської (Східної) війни 
1853–1856 рр. російсько-турецька війна 1877–
1878 рр. також спонукала вітчизняних винахі-
дників до пошуку шляхів проектування та бу-
дівництва досконаліших підводних човнів, аж 

поки у роки російсько-японської війни були 
створені підводні човни, що брали безпосере-
дню участь у бойових діях на морі. Утім, це 
тема вже наступних досліджень. 
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Ця стаття є продовженням серії публікацій автора стосовно процесу створення, роз-

витку та застосування морських мін у збройному протистоянні на морі в історичній ретро-
спективі. У ній висвітлено розвиток мінної справи в Російській імперії після закінчення російсь-
ко-турецької війни 1887–1888 років до російсько-японської війни 1904–1905 років. Показано 
еволюцію морських мін, їх носіїв і способів постановки. 

Ключові слова: мінна справа, морська міна загородження, мінний загороджувач.  
 

Як зазначалося у попередній статті [11], 
період з початку 40-х років XIX ст. до росій-
сько-турецької війни 1877–1878 рр. був спри-
ятливим для розвитку мінної справи в усіх 
провідних морських країнах світу, при збере-
жені переваги Росії. Морська мінна зброя 
пройшла значний еволюційний шлях і першу 
практичну апробацію у збройній боротьбі на 
морі (Кримська війна 1853–1856 рр.). У цей 
період мінна справа виокремилася в окремий 
напрям діяльності флоту, розпочався актив-
ний і безповоротний процес її подальшого 
розвитку. Науково-технічні напрацювання у 
цій галузі реалізувалися під час застосування 
мінної зброї в російсько-турецькій війні 1877–
1878 рр., яка ще більше підняла значення мор-
ських мін не лише як засобу оборони узбе-
режжя, але й висвітлила тенденцію до їх ви-
користання проти переважаючого противника 
та в активних (наступальних) діях. 

Після закінчення російсько-турецької вій-

ни 1877–1878 рр. розпочався новий етап роз-
витку мінної зброї, її носіїв, способів постано-
вки і тактики використання. 

Досвід активних мінних постановок під 
час цієї війни, насамперед на р. Дунай, що 
проводилися в безпосередній близькості від 
місць базування кораблів противника і, не рі-
дко, при їх протидії, висвітлив певні констру-
ктивні та тактичні недоліки існуючих мін, що 
не відповідало вимогам морської війни: міни 
повинні відразу ж після їх скидання у воду ав-
томатично встановлюватися на визначену 
глибину незалежно від глибини в районі по-
становок, а так само володіти автономністю 
дії, тобто не залежати від мінних станцій на 
узбережжі, як гальванічні міни. Таким вимо-
гам відповідали ударні міни, але на той час 
вони не мали відповідного пристосування [8, 
c.XVІ]. 

Над вирішенням цієї проблеми працюва-
ли багато винахідників, зокрема Степан Оси-
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пович Макаров (27.12.1848 (8.01.1849) – 
31.03. (13.04).1904 рр., один із провідних дія-
чів російського флоту, майбутній відомий 
флотоводець і вчений, новатор у галузі мінної 
зброї і тактики її використання. Він провів 
значну роботу з удосконалення мін загоро-
дження та способів їх постановки. В 1882 р. 
С. Макаров винайшов гідростатичний спосіб 
автоматичної постановки мін на задану гли-
бину. Запропонована ним автоматична в’юшка 
з намотаним на неї мінрепом і мертвим стопо-
ром, що діяла за гідростатичним принципом, 
кріпилася під сфероконічною міною [8, с.229] 
(до цього міни виставлялися лише за заздале-
гідь зміряними глибинами місця). Але, незва-
жаючи на низку випробувань, що тривали до 
1886 р., запропонований С. Макаровим спосіб 
не був прийнятий головним чином через тру-
днощі при виготовленні на той час в’юшки [8, 
с.227]. Зазначимо, що цей спосіб використо-
вується і в наш час тому, що забезпечує най-
більшу точність і скритність установки на за-
дану глибину на різних глибинах моря. По-
становка міни у такий спосіб може здійснюва-
тися як з поверхні води (надводним кораб-
лем), так і під водою (підводним човном) [6].  

Досить простий і надійний спосіб поста-
новки мін на задану глибину був запропоно-
ваний у 1882 р. лейтенантом Миколою Мико-
лайовичем Азаровим (1852–1890 рр.), одним 
із відомих новаторів мінної зброї в російсько-
му флоті. Він розмістив механізми автомати-
чної постановки безпосередньо в якорі міни. 
Цей спосіб постановки, названий М. Азаро-
вим “автоматична в’юшка”, пізніше “автома-
тичний якір Азарова” або “штерто-вантаж-
ний”, з деякими технічними удосконаленнями 
також застосовується і в наш час [6]. Як за-
значалося у Звіті по Морському відомству за 
1879–1883 рр. “Про стан мінної справи на 
флоті” (1884 р.) “… Міни сфероконічні, що ви-
користовуються для загородження проходів і 
для самозагородження суден … за своїм уст-
роєм і дією визнаються задовільними, але 
треба було придумати пристосування для 
швидкої установки їх на місці і для того, щоб 
вони самостійно утримувалися на належній 
глибині від поверхні води. Завдання це з успі-
хом виконане Чорноморським навчальним мін-
ним загоном за допомогою застосування особ-
ливих якорів з автоматичними в’юшками, над 
проектуванням яких багато попрацювали ка-
пітан 1 рангу Макаров і лейтенант Азаров. 
Обидва вони виробили прилади, що досягають 
цілі, але перевага віддана приладу лейтенанта 

Азарова, як простішому за устроєм” [8, с.227]. 
В іноземних флотах подібний спосіб був роз-
роблений тільки роком пізніше, в 1883 р., лей-
тенантом австрійського флоту Пієтрускі, од-
нак цей винахід не витримав конкуренції з 
більш досконалим російським зразком [8, 
c.XVІ]. 

Удосконалюючи способи автоматичної 
постановки мін на задану глибину також роз-
роблялися й способи скидання мін з суден і 
шлюпок на ходу, які давали б змогу точно 
встановлювати найбільшу кількість мін у най-
коротший термін як в оборонних, так і актив-
них мінних постановках.  

Як зазначено у Звіті по Морському відом-
ству за 1884–1889 рр. “Про стан мінної справи 
на флоті” (1890 р.), такі досліди проводилися 
головним чином у Чорному морі зі сфероко-
нічними мінами і були досить вдалими [8, 
c.268]. Найцікавішим виявився спосіб запро-
понований лейтенантом М. Азаровим, що пе-
редбачав спускати міни не по рейці, а по леєру 
з дротового тросу, що відводив його убік від 
судна і унеможливлював зачеплення та по-
шкодження міни при її постановці. Також ви-
пробовувалися способи постановки мін з бар-
касу та напівбаркасу за допомогою стріл, що 
дозволяло брати на кожен з цих плавзасобів 
5–6 мін з якорями і ставити їх у недоступних 
великим суднам місцях. Враховуючи останню 
обставину був створений спеціальний мінний 
плотик, що складався з парового катера та 
гребної шлюпки. Розроблявся також спосіб 
постановки мін за допомогою спеціальних 
мінних балок, що значно прискорювало і по-
легшувало мінну постановку на ходу [1; 
8, c.265–267]. У цей же період також проводи-
лися роботи із забезпечення безпеки пово-
дження з мінами, підвищенні їх живучості та 
можливості постановки на велику глибину, 
що розширювало б райони їх застосування.  

З 1877 р. у Росії, за пропозицією С. Мака-
рова, міни почали споряджати не димним по-
рохом, який не забезпечував потрібної сили 
вибуху для надійного ураження броненосних 
кораблів, а піроксиліном, що значно збільши-
ло їх руйнівну дію [9, c.9]. Звернемо увагу, що 
для надійного забезпечення російського флоту 
піроксиліном, остаточно прийнятим для заря-
джання мін, а також для уникнення залежнос-
ті у цій справі від іноземних постачальників, 
що особливо важливо у воєнний час, було ви-
рішено влаштувати казенний піроксиліновий 
завод морського відомства (перший у Росії). 
Будівництво цього заводу розпочалося в 1879 
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році за проектом російського винахідника, 
фахівця у галузі вибухових речовин капітан-
лейтенанта Леоніда Гавриловича Федотова 
(1847–1894 рр.) і російського хіміка, виклада-
ча Мінного офіцерського класу Івана Михай-
ловича Чельцова (1848–1904 рр.), а вже в бе-
резні 1881 р. було виготовлено пробну партію 
піроксиліну, який за якістю нічим не поступа-
вся німецькому та англійському [8, с.228–
229]. 

Значний теоретичний і практичний інте-
рес являли дослідження капітана 2 рангу Ва-
силя Андрійовича Купріянова (1846–1883 рр., 
помічника редактора журналу “Морской сбо-
рник” [8, с.327]) стосовно поведінки мін на 
течії, у результаті яких у 1883 р. було розра-
ховано та практично випробувано нову форму 
корпусу – “еліпсоїдної чечевиці”, що забезпе-
чувала міні найбільшу стійкість [8, с.248]. 

При різних швидкостях течії міни відхи-
лялися від місця постановки менше, ніж зви-
чайні сфероконічні, що володіли більшою по-
зитивною плавучістю. Проте роботи з удоско-
налення таких мін унаслідок смерті винахід-
ника залишилися незавершеними, і лише під 
час Першої світової війни задум В. Купріяно-
ва був утілений у малій якірній міні типу “Ры-
бка” (1915 р.) чорноморського зразка [4; 8, 
c.XVІІ]. 

Російські мінери одними з перших почали 
розробки корабельної плаваючої міни, при-
значеної для активних дій. Перші такі міни 
з’явилися на флоті в кінці 70-х років XIX ст. 
під назвою “викидні міни” (рос. “бросатель-
ные мины”). Вони належали до типу гальва-
ноударних і підтримувалися на заданій гли-
бині (близько 8 футів) плаваючим на поверхні 
води буйком із кільцевим замикачем системи 
лейтенанта Євгена Павловича Тверетінова 
(19(31).05.1850 – 16.05.1920 рр. для підриван-
ня міни, відомого російського світлотехніка, 
який спеціалізувався в судновому освітленні, 
мінній та акумуляторній справах, приводах 
суднових механізмів, маяках тощо [3; 7]), спо-
лучених дротом із запальним пристроєм міни.  

Мала гальванічна батарея розміщувалася 
на корпусі міни, а сама міна вибухала при 
ударі корпусу корабля об буйок. Тактика по-
становки такої міни полягала в тому, що мі-
ноносець, озброєний міною, на повній швид-
кості йшов до корабля противника, якого ата-
кували, прагнучи “обрізати” йому ніс на мож-
ливо близькій відстані, і скидав перед ним мі-
ну. Зазвичай для збільшення ймовірності влу-
чення скидали дві міни, зв’язані між собою 

плавучим лінем. Основним недоліком цього 
типу мін було те, що великі за розмірами буй-
ки, що слугували для підтримки міни, були 
видні здалеку, що дозволяло кораблям проти-
вника легко ухилятися від них. Тому в кінці 
80-х років ХІХ ст. від них відмовилися [8, 
c.XX].  

Загалом можна констатувати, що яких-
небудь інших корінних змін у розвитку мін 
загородження аж до кінця XIX ст. практично 
не відбулося. Найсуттєвішим був лише пере-
хід від сфероконічних корпусів мін до куле-
подібних. Так, з початку 90-х років ХІХ ст. у 
російському флоті почали виготовляти міни у 
формі кулі (кульова гальваноударна корабе-
льна міна зразка 1898 р. вважалася кращою 
гальваноударною міною на той час і з успіхом 
використовувалася російським флотом під час 
російсько-японської війни 1904–1905 рр.). Це 
спростило спосіб їх виготовлення та дозволи-
ло збільшити вагу заряду до 3,5-ю пудів проти 
2-х пудів у сфероконічних мінах (із журналу 
№4 по мінній справі Морського технічного 
комітету “Про збільшення ваги заряду в мінах 
загородження до трьох з половиною пудів” 
(20 лютого 1896 р.) [8, c.257–258]. Така форма 
корпусу міни вперше була позитивно апробо-
вана ще в 1889 р. на р. Дунай (зі шхуни “Ре-
дут-Кале” зроблено 48 постановок) і до тепе-
рішнього часу є переважаючою для якірних 
мін (зі звіту по мінній справі Морського тех-
нічного комітету за 1890 р. “Про міни загоро-
дження і перші досліди з кульовою міною” 
(1891 р.) [8, c.256].  

Розробляючи способи якнайкращого ви-
користання мінної зброї, що розвивалася до-
сить швидкими темпами після російсько-
турецької війни 1877–1878 рр., а так само ви-
нахід автоматичного якоря, вимагало ство-
рення спеціальних кораблів-загороджувачів, 
за допомогою яких можна було забезпечити 
швидшу постановку мін, ніж з пароплавів 
“Веста”, “Владиміръ” та інших суден. 

У цій галузі заслуговує на увагу проект 
спеціального корабля – мінного загороджува-
ча (див. рис. 1 [8, c.269]), запропонованого у 
1889 р. флагманським мінним офіцером На-
вчального артилерійського загону лейтенан-
том Володимиром Олексійовичем Степано-
вим (майбутнім командиром мінного загоро-
джувача “Амуръ”, героєм російсько-японської 
війни 1904–1905 рр.). Загороджувач повинен 
мати водотоннажність 430 т, швидкість ходу 
17 вузлів і запас мін 230 шт. [8, c.269]. 

У 1892 р. за цим проектом були побудо-
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вані для Чорноморського флоту перші в світі 
надводні мінні загороджувачі спеціальної 
конструкції – мінні транспорти “Бугъ” (фо-
то 1 [2]) і “Дунай” (фото 2 [5]), кожен водо-

тоннажністю 1380 т, зі швидкістю ходу 
14 вузлів і запасом мін 400 шт. З того часу цей 
клас кораблів міцно увійшов до складу всіх 
флотів світу [8, c.XVІІ]. 

 

 
 

Рис. 1. Ескіз проекту мінного загороджувача лейтенанта В.О. Степанова (1899 р.) 
 

Окрім цього на мінних транспортах 
“Бугъ” і “Дунай” лейтенант В. Степанов ус-
пішно розробляв способи прискореної поста-
новки мін загородження на різних швидко-
стях ходу (5–10 вузлів), а також в умовах хви-
лювання моря. Запропонований ним спосіб 
дозволяв швидко ставити міни при 10-
вузловому ході (10 мін на хв.), точно через рі-
вні проміжки в 100 футів і при хвилюванні 
моря та був менше залежний від практичної 
підготовки команди (із журналу №44 по мін-
ній справі Морського технічного комітету 
“Про результати випробування постановки 
мін загородження за способом лейтенантів 

В. Степанова й О. Угрюмова” (22 грудня 
1892 р.) [8, c.271–272]. 

Одночасно зі В. Степановим у цьому на-
прямі працював лейтенант Олексій Петрович 
Угрюмов (6.01.1859 – 14.12.1937 рр., майбут-
ній російський віце-адмірал [10]), який запро-
понував декілька способів прискорення про-
цесу постановки мін із загороджувачів. За пе-
ршим, міна, що мала спеціальний якір, ви-
штовхувалася за борт вручну. При цьому, по-
ки якір падав у воду, вона підтримувалася 
електромагнітом, розташованим за кормою 
корабля. Коли якір досягав води, електромаг-
ніт відпускав міну [8, c.XX, 272]. 

 

  
 

Фото 1. Мінний транспорт “Дунай” у Кілен-бухті  
Севастополя 

 

Фото 2. Мінний транспорт “Бугъ” 

 

При другому способі, запропонованим 
винахідником у 1894 р., передбачалося скида-
ти міни за борт по рейковій колії, прокладеній 
по палубі від люка для подачі мін до гакабор-
ту на дерев’яних підкладках (зі звіту про до-
сліди по мінній справі на Практичній ескадрі 
Чорного моря в 1894 р. “Про випробування 
пристосування лейтенанта О.П. Угрюмова для 
постановки мін загородження” (1895 р.) [8, 

c.274]. Але, слід зазначити, що ця прогресивна 
ідея була здійснена лише після закінчення ро-
сійсько-японської війни 1904–1905 рр. з вина-
ходом спеціального якоря-візка для мін.  

Таким чином, у період після закінчення 
російсько-турецької війни 1877–1888 рр. і до 
російсько-японської війни 1904–1905 рр. у 
Росії, завдяки наполегливій праці вчених і ен-
тузіастів, мінна справа набула значного розви-
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тку. До початку війни з Японією Росія спро-
моглася створити власні передові зразки мін 
загородження, а також їх носії – перші у світі 
мінні загороджувачі, судна спеціальної конс-

трукції, що досить ефективно було апробова-
но російським флотом в оборонних і наступа-
льних діях безпосередньо під час самої війни. 
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КОМАНДНА РАКЕТНА СИСТЕМА «ПЕРИМЕТР»: 
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ПРИНЦИП ДІЇ 

 
У статті розглядається історія створення, концепція та принцип роботи радянської 

командної ракетної системи «Периметр» (15ПО11). Автором концептуально проаналізовано 
ймовірність існування автоматизованої компоненти системи – «машини судного дня». 

Ключові слова: командна система «Периметр», командна ракета 15А11, «машина суд-
ного дня», алгоритм роботи системи, рухомий командний комплекс «Сурма», «dead hand» (ме-
ртва рука). 
 

В умовах глобального геополітичного 
протистояння між СРСР і США у другій по-
ловині XX ст., що проявилося у вигляді холо-
дної війни, загострилася гонка ядерних озбро-
єнь. У 1970-х роках у США була розпочалася 

розробка віоєнної доктрини «Обмеженої яде-
рної війни», яка допускала ймовірність пер-
шого ядерного удару з боку Вашингтону [6, 
с.17–18.]. У відповідь на це Радянський Союз 
у 1974–1982 роках розробив «адекватну» від-
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повідь Пентагону у вигляді ракетної команд-
ної системи «Периметр», що передбачала не-
відворотній зустрічний ракетно-ядерний удар 
по США.  

За своєю суттю концепція системи «Пе-
риметр» є альтернативною командною систе-
мою для всіх родів військ, що мають на озбро-
єнні ядерні заряди. Вона була створена як ре-
зервна система зв’язку, на випадок, якщо 
ключові вузли командної системи «Казбек» та 
лінії зв’язку Ракетних військ стратегічного 
призначення (далі – РВСП) будуть знищені 
першим ударом відповідно до розробленої в 
США концепцією «Обмеженої ядерної вій-
ни». 

Метою даної статті є розгляд історії ство-
рення, концепція та принципи роботи радян-
ської командної ракетної системи «Периметр» 
(15ПО11). Концептуальний аналіз ймовірнос-
ті існування автоматизованої компоненти сис-
теми – «машина судного дня».  

Для забезпечення гарантованого виконан-
ня своєї ролі система була спочатку спроекто-
вана як повністю автоматична, і на випадок 
масованої атаки здатна прийняти рішення про 
удар у відповідь самостійно, без участі (або з 
мінімальною участю) людини. Існування по-
дібної системи іноді називають аморальним, 
проте вона по суті є єдиним фактором стри-
мування, що дає реальні гарантії відмови по-
тенційного противника від нищівного превен-
тивного удару. 

За твердженням В. Яринича, одного з роз-
робників системи, вона слугувала страховкою 
від прийняття вищим керівництвом країни 
поспішного рішення на основі неперевіреної 
інформації. Отримавши сигнал від системи 
попередження про ракетний напад, перші 
особи держави могли активувати систему 
«Периметр» і спокійно чекати розвитку подій, 
перебуваючи при цьому в повній впевненості, 
що навіть знищення всіх, хто має повнова-
ження віддавати команди про атаку у відпо-
відь, не зможе запобігти удару відплати. Тим 

самим повністю виключалася можливість 
прийняття рішення про удар у відповідь у разі 
помилкової тривоги [8]. 

Принцип роботи системи полягає в тому, 
що після наказу, отриманого від вищих ланок 
управління РВСП на спеціальний командний 
пункт (далі – КП), відбувається запуск коман-
дної ракети 15П011, на якій знаходиться 
СГЧ 15Б99, яка в польоті передає команди на 
пуск всім пусковим установкам (далі – ПУ) і 
командних пунктах РВСП, на яких знаходять-
ся відповідні приймачі.  

Командні пости системи є спорудами, 
аналогічними стандартним ракетним бунке-
рам РВСП. Містять необхідну для забезпе-
чення роботи системи контрольну апаратуру і 
системи зв’язку. Ймовірно інтегровані з ПУ 
командних ракет, проте, найімовірніше, вони 
розподілені на досить велику відстань для за-
безпечення кращого виживання системи. За 
непідтвердженими даними, є не менше чоти-
рьох самодостатніх КП, які дублюють функції 
один одного, головний з яких, за припущен-
нями західних військових експертів, розташо-
вані південніше від Москви. 

Командні ракети – єдиний широко відо-
мий компонент комплексу. Входять до ком-
плексу командної ракети 15П011 і мають ін-
декс 15А11, розроблені конструкторським 
бюро (далі – КБ) «Південне» в Україні на базі 
ракет 15А16 (МР УР-100У, фото 1). Оснаще-
ні спеціальною головною частиною 15Б99, що 
має радіотехнічну командну систему розроб-
ки ОКБ ЛПІ, яка призначена для гарантовано-
го доведення бойових наказів центрального 
КП до всіх КП і ПУ в умовах впливу ядерних 
вибухів і активної радіоелектронної протидії, 
при польоті ГЧ на пасивній ділянці траєкторії. 
Технічна експлуатація ракет ідентична екс-
плуатації базової ракети 15А16. ПУ 15П716 – 
шахтна, автоматизована, високозахищена, ти-
пу ОС, найімовірніше – модернізована ПУ 
ОС-84. Не виключається можливість базуван-
ня ракет і в інших типах пускових шахт. 

 

 
 

Фото 1. Ключовий елемент командної системи «Периметр» – стратегічна ракета УР-100 
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Розробка командної ракети розпочата на 
замовлення Міноборони СРСР у 1974 р. Льо-
тно-конструкторські випробування проводи-
лися на НДВП-5 (Байконур) з 1979 по 1986 рр. 
Всього проведено 7 пусків (6 успішних, 1 – 
частково успішний). Маса головної частини 
ракети 15Б99 – 1412 кг [10]. 

Приймальні пристрої забезпечують при-
йом наказів і кодів компонентами ядерної трі-
ади від командних ракет у польоті. Ними 
оснащені всі пускові установки РВСП, всі 
РПКСП і стратегічні бомбардувальники. Імо-
вірно, всі приймальні пристрої апаратно 
пов’язані з контрольно-пусковою апаратурою, 
забезпечуючи автономне виконання наказу на 
запуск. 

Автономна контрольно-командна систе-
ма – це міфічний компонент системи і ключо-
вий елемент «машини судного дня». Про її іс-
нування немає жодних достовірних відомос-
тей. Деякі прихильники існування такої сис-
теми вважають, що це складна експертна сис-
тема, оснащена безліччю систем зв’язку і дат-
чиків, що контролюють бойову обстановку. 
Ця система імовірно відстежує наявність та 
інтенсивність переговорів в ефірі на військо-
вих частотах, отримання сигналів телеметрії з 
постів РВСП, рівень радіації на поверхні та 
околицях, регулярне виникнення точкових 
джерел потужного іонізуючого й електромаг-
нітного випромінювання за ключовими коор-
динатами, що збігаються при цьому з джере-
лами короткотривалих сейсмічних збурень у 
земній корі (що відповідає картині завдання 
множинних наземних ядерних ударів), і, мож-
ливо, присутність на КП живих людей. На 
підставі кореляції цих факторів система, ймо-
вірно, і приймає остаточне рішення про необ-
хідність відповідного удару [9]. 

Інший передбачуваний варіант роботи си-
стеми – при отриманні інформації про перші 
ознаки ракетного нападу Верховний головно-
командувач переводить систему в бойовий 
режим. Після цього, якщо протягом певного 
часу КП системи не отримує сигналу на зупи-
нку бойового алгоритму, то відбувається пуск 
командних ракет. У неофіційному інтерв’ю 
журналу «Wired» один із розробників систе-
ми, В. Яринич, щодо алгоритму роботи сис-
теми «Периметр» повідомив таку інформацію: 
«Вона була розроблена так, щоб знаходитися 
в пасивному стані, поки високопосадова офі-
ційна особа не активує її в кризовій ситуації. 
Тоді вона почала б моніторити мережу дат-
чиків – сейсмічних, радіаційних, атмосферно-

го тиску – на ознаки ядерних вибухів. Перш 
ніж завдати у відповідь удар, система мала б 
перевірити чотири «якщо»: якщо система 
була активована, спершу вона спробувала б 
визначити, чи мало місце застосування ядер-
ної зброї по радянській території. Якби це ви-
явилося схожим на правду, система перевіри-
ла б наявність зв’язку c Генеральним штабом. 
Якщо зв’язок був, система б автоматично 
відключилася після деякого часу – від 15 хви-
лин до 1 години – минуло без подальших ознак 
атаки, в припущенні, що офіційні особи, зда-
тні віддати наказ про контратаку, як і рані-
ше живі. Але якщо б зв’язку не було, «Пери-
метр» вирішив би, що «Судний день» настав, 
і негайно передав право прийняття рішення 
про запуск будь-кому, хто в цей момент пере-
бував би глибоко в захищеному бункері, в обхід 
звичайних численних інстанцій» [8]. 

«Машина судного дня». 
Противники можливого існування у сис-

теми «Периметр» «машини судного дня» на-
водять такі аргументи: 

вся існуюча система запуску ракет орієн-
тована на те, щоб запобігти випадковому та 
несанкціонованому пуску. Ніякі комп’ютери в 
системі запуску не використовуються, пуск 
здійснюється практично вручну. Існування 
«машини судного дня» суперечить цій конце-
пції; 

ефективність і достовірність експертної 
системи з «безліччю систем зв’язку і датчи-
ків» залежить від систем зв’язку і датчиків. 
Однак працездатність систем зв’язку означає і 
наявність зв’язку між КП, що дає можливість 
людям прийняти рішення про завдання удару 
і без допомоги машини; 

за деякими даними, у разі завдання удару 
та відсутності зв’язку, команду на пуск ракет 
командування в центральному, запасному, 
мобільних та інших КП здатне віддати само-
стійно, без санкції вищого керівництва; 

в описі алгоритму роботи системи «Пери-
метр», зробленому В. Яриничом у неофіцій-
ному інтерв’ю журналу «Wired», система 
«Периметр» також не є «машиною судного 
дня», оскільки команда на запуск командної 
ракети віддається людиною [8]. 

Історія створення системи «Периметр». 
У ході «холодної війни» обома сторонами 

протистояння були створені високоефективні 
засоби радіоелектронного придушення проти-
вником засобів бойового управління РВСП, у 
результаті цього стала вкрай актуальною за-
дача гарантованого доведення бойових нака-
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зів від вищих ланок управління (Генштаб ЗС 
СРСР, Управління РВСП) до КП та окремих 
ПУ стратегічних ракет, що стоять на бойово-
му чергуванні, у разі повномасштабного кон-
флікту. У процесі конструкторських дослід-
жень виникла ідея як резервний канал зв’язку 
використовувати спеціальну командну ракету, 
оснащену потужним випромінюючим при-
строєм, який запускається в разі гарантовано-
го ураження вищих командних ланок РВСП і 
подає команди на запуск усіх ракет, що пере-
бувають на бойовому чергуванні, по всій те-
риторії СРСР. Роботи над темою особливої 
командної системи, що отримала назву «Пе-
риметр», були доручені КБ «Південне» 
(м. Дніпропетровськ), постановою радянсько-
го уряду від 30 серпня 1974 р. за №695–227. 
Спочатку передбачалося як базову використо-
вувати ракету МР УР-100 (індекс 15А15), 
проте згодом розробники зупинили свій вибір 
на ракеті МР УР-100УТТХ (індекс 15А16). 
Командна ракета перероблена в частині сис-
теми управління отримала індекс 15А11 (фо-
то 2), та грудні 1975 р. був виконаний її ескі-
зний проект [4]. 

 

 
 

Фото 2. Командна ракета 15А11 системи «Периметр» 
 

Замість штатної бойової частини на раке-
тах 15А11 встановлювалася особлива головна 
частина (індекс 15Б99), що включала в себе 
спеціально розроблену для цілей проекту ра-
діотехнічну систему в ОКБ ЛПІ. Для забезпе-
чення необхідних умов роботи радіоапарату-
ри головна частина мала б під час польоту 
зберігати постійну орієнтацію в просторі. Бу-
ла спроектована спеціальна система орієнтації 
та стабілізації, де використовується холодний 
стиснений газ, що суттєво скоротило її вар-
тість і терміни створення. Виготовлення спе-
ціальної головної частини було організовано 
на НВО «Стріла» в Оренбурзі. 

Після наземного відпрацювання техніч-
них рішень ракетного комплексу в 1979 р. по-
чалися льотно-конструкторські випробування 

командної ракети. На випробувальному полі-
гоні для цього були споруджені дві експери-
ментальні шахтні ПУ. Крім цього, був створе-
ний спеціальний КП, оснащений новою, уні-
кальною апаратурою бойового управління для 
забезпечення дистанційного контролю та пус-
ку командної ракети. Льотні випробування 
ракети проводилися під керівництвом Держа-
вної комісії на чолі з генерал-лейтенантом 
В.В. Коробушіним, першим заступником на-
чальника Головного штабу РВСП. Перший 
пуск ракети з експериментальною моделлю 
передавача був успішно проведений 26 грудня 
1979 р. У процесі випробувань були випробу-
вані складні алгоритми сполучення всіх сис-
тем, що брали участь у випробуваннях, мож-
ливість забезпечення ракетою заданої траєк-
торії польоту і функціонування всіх службо-
вих систем головна частина в штатному ре-
жимі, підтверджено правильність прийнятих 
технічних рішень. 

Для проведення льотних випробувань 
всього було виготовлено 10 ракет. У ході ви-
пробувань системи були проведені реальні за-
пуски міжконтинентальних балістичних ракет 
(далі – МБР) різних типів з бойових об’єктів 
за наказами, переданими командною ракетою 
15А11 під час польоту. Для цього на ПУ цих 
ракет були змонтовані додаткові антени і 
встановлені приймальні пристрої системи 
«Периметр». Пізніше подібним доопрацю-
ванням підлягали всі ПУ і командні пункти 
РВСП. У ході льотно-конструкторських ви-
пробувань всього шість пусків були визнані 
успішними, і один частково успішним. У 
зв’язку з успішним ходом випробувань та ви-
конанням поставлених завдань Держкомісія 
визнала за можливе задовольнитися 7-ма пус-
ками замість запланованих 10. Одночасно з 
льотними випробуваннями ракети проводили-
ся наземні випробування працездатності всьо-
го комплексу в умовах впливу вражаючих фа-
кторів ядерного вибуху. Випробування про-
водилися на полігоні Харківського фізико-
технічного інституту, в лабораторіях ВНІІЕФ 
(м. Арзамас-16, Росія), а також на ядерному 
випробувальному полігоні – острові Нова Зе-
мля. Проведені перевірки підтвердили праце-
здатність апаратури при рівнях впливу вра-
жаючих факторів ядерного вибуху, що пере-
вищують задані технічним завданням Мін-
оборони СРСР. Крім того, в ході випробувань 
постановою уряду було визначалося нове за-
вдання – розширити функції комплексу, з до-
веденням бойових наказів не тільки до об’єк-
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тів РВПС, але і для РПКСП, літаків дальньої і 
морської ракетоносної авіації на аеродромах і 
в повітрі, і пунктів управління РВСП, ВПС і 
ВМФ. Льотно-конструкторські випробування 
командної ракети були завершені в березні 
1982 р, і в січні 1985 р. комплекс «Периметр» 
був взятий на бойове чергування. 

У створенні комплексу брали участь бага-
то підприємств і організацій різних міністерств 
і відомств. Основні з них: ОКБ ЛПІ – НВО Ім-
пульс (В.І. Мельник), НВО АП (Н.А. Пілюгін), 
КБСМ (А.Ф. Уткін), ЦКБЕМ (Б.Р. Аксютін), 
МНІІРС (А.П. Біленко), ВНДІЗ (рос. – 
ВНИИС) (Б.Я. Осипов), ЦКБ Геофізика 
(Г.Ф. Ігнатьєв), НДІ-4 МО (Є.Б. Волков) [7]. 

Експлуатація системи та її сучасний стан. 
Після прийняття на бойове чергування ком-
плекс працює і періодично використовувався 
в ході командно-штабних навчань. Команд-
ний ракетний комплекс 15П011 з ракетою 
15А11 (на базі МР УР-100) перебував на бо-
йовому чергуванні аж до червня 1995 р., коли 
в рамках угоди СНТ-1 комплекс було знято з 
бойового чергування. За іншими даними, це 
сталося 1 вересня 1995 р., коли в 7-й ракетній 
дивізії (смт. Віползово, Росія) знятий з чергу-
вання і розформований 510-й ракетний полк, 
озброєний командними ракетами. Ця подія за 
часом співпала із завершенням виведення з 
бойового складу РВПС ракет МР УР-100, що 
розпочався в грудні 1994 р. процесом пере-
озброєння 7-ї ракетної дивізії на мобільний 
ракетний комплекс «Тополь» [1]. 

У грудні 1990 р. у 8-й ракетній дивізії 
(смт. Юр’я, Росія) на бойове чергування за-
ступив полк (командир – полковник С.І. Ар-
замасцев) з модернізованим командним раке-
тним комплексом, що отримав назву «Пери-
метр-РЦ», до складу якого входить командна 
ракета, створена на базі МБР РТ-2ПМ «То-
поль». 

Також є дані, що раніше до складу систе-
ми «Периметр» поряд з ракетами 15А11 вхо-
дили командні ракети на базі БРСД «Піонер». 
Такий рухомий комплекс з «піонерівськими» 
командними ракетами називався «Сурма». Ін-
декс комплексу – 15П656, ракети – 15Ж56. 
Відомо, принаймні, про один підрозділі 
РВСП, на озброєнні якого стояв комплекс 
«Сурма» – 249-й ракетний полк, що базувався 
в місті Полоцьк Вітебської області і входив до 
складу 32-ї ракетної дивізії (м. Постави), у пе-
ріод 1986–1988 рр. перебував на бойовому 
чергуванні з рухомим комплексом командних 
ракет. 

Організації, задіяні для виробництва ком-
плектуючих і технічного обслуговування 
комплексу, відчувають труднощі з фінансу-
ванням. Високоплинність кадрів, у результаті 
чого падає кваліфікація персоналу [3]. Незва-
жаючи на це, керівництво Російської Федера-
ції неодноразово запевняло іноземні держави, 
що ризику випадкового або несанкціоновано-
го запуску ракет не існує. У західній пресі за 
системою закріпилась назва «dead hand» (мер-
тва рука). 

За твердженням журналу «Wired» у 2009 
році, система «Периметр» функціонує і готова 
завдати удару у відповідь [8]. 

У якому функціональному стані насправді 
знаходиться зараз комплекс «Периметр», роз-
роблений ще у 1970-х роках, важко відповіс-
ти. Ще радянський ядерний щит і меч, який 
дістався Росії у спадок від СРСР, опинився у 
занедбаному стані. Міноборони Російської 
Федерації втратило останній геостаціонарний 
супутник Космос-2479 системи виявлення 
стартів балістичних ракет «Око-1», який є ча-
стиною системи попередження про ракетний 
напад. Це був останній супутник, який міг по-
передити всю Росію про початок ядерної вій-
ни з території США, що дозволяло завдати 
руйнівного зустрічного удару. Тепер Росія 
«осліпла» на своє останнє «Око» і може спо-
діватися лише на вправну роботу своїх назем-
них станцій дальньої радіолокації. Але ця сис-
тема, що мала кут обзору у 360º по всіх сторо-
нах світу, вся у «дирах». Адже після розпаду 
СРСР велика кількість радіолокаційних стан-
цій (далі – РЛС) опинилися в незалежних кра-
їнах. Так, лише в Україні було три таких стан-
ції, зокрема під Севастополем, Чорнобилем 
(відома Дуга-2, що припинила своє функціо-
нування у 1989 р.) та біля Мукачево. Замість 
цих станцій Росія будує нові РЛС типу «Во-
ронеж» – вже на своїй території, які дешевші 
та менші за потужністю. До того ж із цілого 
десятка запланованих станцій цього типу на-
разі працюють, включаючи дослідно-бойовий 
режим, лише чотири. Але все ж залишається 
під великим питанням, чим саме Росія у разі 
чого буде перетворювати на «фейковий» ки-
сельовський «радіоактивний попіл» півсвіту. 

Втрачену систему супутників «Око» Росія 
запланувала вже до кінця 2014 року замінити 
новою системою. Але якщо лише згадати стан 
«Роскосмосу», останні запуски ракет якого 
потрапляють у засоби масової інформації під 
заголовками «впала» через прикручені догори 
дригом датчики та проблеми з розгінними 
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блоками, реальність втілення цих планів ви-
глядає досить сумнівною. Особливо на фоні 
проблем з новою ракетою «Ангара», яка має 
замінити старий, токсичний та ненадійний 
«Протон». 

В умовах ведення війн «шостого поколін-
ня» на початку XXI століття, зокрема «асиме-
тричних війн» [5, с.45–52], а також сучасної 
«гібридної війни», розв’язаної Кремлем проти 
України та Заходу [2], використання ракетної 
командної системи «Периметр» видається 
проблемним! Сучасна американська адмініст-
рація Б. Обами та НАТО не збираються завда-

вати по Російській Федерації превентивного 
ядерного удару. Їх ефективна відповідь агре-
сору – економічні санкції, які у перспективі 
призведуть до економічного та політичного 
колапсу Російської Федерації.  

Таким чином, вже за кілька років у Росії 
цілком ймовірно не залишиться можливості 
скористатися своїм ядерним арсеналом, що 
може стати для Російської Федерації фаталь-
ним збігом обставин на тлі її агресивної мане-
ри вести міжнародну політику, яка підкріплю-
ється апокаліптичною вірою у здатність стер-
ти весь світ у попіл. 
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

 

“Воєнно-історичний вісник”: збірник наукових праць Національного університету оборони 
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-
вданнями; 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. 

Зазначені елементи можуть бути виокремленні як підрозділи, або не виділятися в тексті. 

Стаття подається в одному примірнику українською (російською, англійською) мовою з 
підписом автора на останній сторінці. Стаття оформляється за зразком: 

назва статті (великими літерами); 

над назвою статті через 2 інтервали вказується прізвище та ініціали автора, науковий сту-
пінь, вчене звання, посада та місце роботи; 

кваліфікаційний індекс Універсальної десяткової кваліфікації (УДК) статті розміщується 
перед відомостями про автора; 

анотацію подають мовою тексту публікації (у виданнях іншими мовами, крім української, 
анотацію повторюють українською мовою) під назвою через 1 інтервал; 

ключові слова вибирають із тексту публікації і подають окремим рядком безпосередньо пе-
ред їх текстом; 

список використаної літератури подається наприкінці статті та оформляється згідно вимог 
наказу № 63 ВАК України від 26.01.2008 р. і ДСТУ 7152:2010 (лист від 10.11.2010 р.); 

публікацію (статтю) супроводжують розширеною анотацією (резюме) із зазначенням назви 
статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, поса-
ди та місця роботи) англійською мовою та розміщують після списку літератури; 

формат сторінки – А 4. 

Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 друк. арк. (20 тис. друкованих знаків). 

До статті обов’язково додаються: 

а) її електронна версія на диску CD-R (CD-RW) чи на електронну пошту: mil-iv@ukr.net 
(окремим файлом, назва якого має містити прізвище автора, наприклад, “Петренко.doc”) у фор-
маті *.doc або *.rtf набрану в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Ro-
man, (кегель 12), міжстрічковий інтервал – 1, відступи зверху, знизу та справа – 2 см, зліва – 
2,5 см (малюнки, які супроводжують текст, мають бути у форматі PDF, JPEG, або збережені як 
документ Word; сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються; 

б) для здобувачів та ад’юнктів (аспіратів) обов’язково рекомендацію кафедри (відділу, 
управління, навчального закладу) оформлену витягом із протоколу засідання кафедри (відділу, 
управління, навчального закладу) та рецензію доктора або кандидата наук за фахом; 

в) як виняток, за відсутності рекомендації кафедри (відділу, управління, навчального закла-
ду) можна подати рекомендацію наукового керівника щодо публікації статті; 

г) довідка про авторів (для авторів з інших установ) на окремій сторінці. 

Погляди авторів статей можуть не співпадати з поглядами редакції збірника. 

Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент. 

Матеріали, що оформлені неохайно і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не 
розглядаються. Рукописи, не прийняті до друку або відхилені редакцією, авторам не поверта-
ються. 

 



Зразок оформлення статті 
 

УДК 
Прізвище й ініціали, науковий ступінь, вчене звання, по-
сада та назва установи (організації), де працює автор 
(місто, країна) 

 
 

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. 



 
 

Наукове видання 
 
 
 
 
 

ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ 
ВІСНИК 

 
 

Збірник наукових праць 
 
 
 

4(14) / 2014 
 
 
 
 

Міністерство оборони України 

Національний університет оборони України 
 
 
 
 

За достовірність викладених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей 

відповідають автори матеріалів. 

Редакція залишає за собою право на скорочення і літературне редагування  

матеріалів, за погодженням з авторами. 

Редакція не веде листування з авторами і читачами на сторінках збірника. 

Усі права захищені. Передруки і переклади матеріалів збірника дозволяються 

лише за згодою авторів і редакції. 

При передруку посилання на “Воєнно-історичний вісник” обов’язкове. 
 
 

Редактор     В. П. Шевчук 

Макет і комп’ютерна верстка  І. С. Печенюка 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 28.01.15.   Формат 30х42.   Ум. друк. арк. 14,92. 

Гарнітура Times New Roman.   Папір офсет.   Друк – різографія. 

Наклад 100 прим.   Зам. №30 

Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, тел. (044) 528-70-24 

Віддруковано ТОВ «ЦП «Компринт», свідоцтво ДК №4131 від 04.08.2011 р. 


