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Кривошея І.І., доктор історичних наук, доцент, завіду-
вач кафедри історії культури та методики навчання гу-
манітарних дисциплін Уманського державного педагогі-
чного університету імені Павла Тичини (м. Умань) 

 
 

КОМПУТИ 20-х РОКІВ XVIII ст. ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ  
БУНЧУКОВОГО ТОВАРИСТВА 

 
Автор розглядає історію бунчукового товариства Гетьманщини 20-х років XVIII ст. че-

рез призму відомих компутів товариства. У статті характеризуються основні реєстри бун-

чукових товаришів зазначеного періоду та їх інформативні можливості. Компути важливі для 

встановлення персонального складу товариства, його динаміки, дослідження генеалогії окре-

мих родин і кар’єрного зростання представників вищого чину неурядової старшини Гетьман-

щини. За допомогою віднайдених компутів і наративних джерел вивчено реалізацію військової 

функції товариства у походах 20-х років XVIII ст. 

Ключові слова: неурядова старшина, бунчукове товариство, компут, реєстр, похід, вій-

ськова функція, Гетьманщина. 
 

Неурядова старшина була невід’ємною 
складовою козацької старшини Гетьманщини. 
У XVIII ст. вона складалася з трьох чинів, 
найвищим з яких було бунчукове товариство. 
Його статус визначався близькістю до гетьма-
на та виведенням з-під юрисдикції полковни-
ка при проживанні й «прописці» в одному з 
полків. Чисельність бунчукових товаришів ра-
зом в усіх полках у 20-х роках XVIII ст. коли-
валася в межах 110–140 осіб. Дослідження пе-
рсонального складу бунчукового товариства 
залишається і на сьогодні актуальною про-
блемою. Її вирішенню особливо сприяють та-
кі джерела, як компути товариства, що укла-
далися Генеральною військовою канцелярією 
(далі – ГВК). 

Дослідження історії бунчукового товарис-
тва й, певною мірою, його персонального 
складу започаткував Л. Окіншевич, який ввів 
до наукового обігу чимало списків товариства 
[3]. Велику увагу різноманітним реєстрам 
приділяла В. Панашенко. Дослідниця опублі-
кувала багато списків, серед яких один ком-
пут бунчукового товариства 1729 р. [4]. Спис-
ки бунчукового товариства наступного деся-
тиліття у своєму дослідженні оприлюднив 
О. Репан [5–6]. Проте комплексно, як джерело 
історії бунчукового товариства, масив компу-
тів 20-х років XVIII ст. залишився поза ува-
гою дослідників.  

Мета статті – охарактеризувати компути 
бунчукового товариства 20-х років XVIII ст. 
як важливе джерело початкової історії бунчу-
кового товариства.  

Компути укладалися з метою контролю за 
виконанням основної функції неурядової ста-
ршини – військової. Перші з них були складе-
ні ГВК на основі гетьманського списку 1722 
року при підготовці до Гілянського походу. У 
Гілянський похід у 1725 р. згідно з наказом 
Петра І мав виступити корпус чисельністю 
близько 2000 осіб. Бунчукове товариство у це 
число не входило. Готуючи списки бунчуко-
вих товаришів до Гілянського походу, ГВК за 
відправні взяла реєстри товариства 1722 і 1723 
років, мотивуючи рішення тим, що, крім цих 
компутів, більше ніяких у канцелярії немає 
[15, арк.439]. Дуже виразний момент для ар-
гументації щодо часу появи самого інституту 
бунчукових та їх компутів. Чому в 1724 р. у 
ГВК немає жодного компуту бунчукового то-
вариства ранішого 1722 р., якщо припустити, 
що ця інституція сформувалася ще за часів ге-
тьмана І. Мазепи? Навіть якщо зважити на 
втрати канцелярії в пожежі 1708 р. у Батурині, 
то де компути часів гетьмана І. Скоропадсько-
го? Перше пояснення, що спадає на думку, це 
безлад у ГВК і повільне виконання канцеляр-
ської роботи. Тому цілісні компути бунчуко-
вих товаришів Гетьманщини так і не було 
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укладено до появи нагальної потреби такого 
реєстру. Ймовірно, існували неповні списки 
товариства окремих полків, що управлялися 
відповідальнішими урядниками. Вірогідно, 
що такий загальний реєстр бунчукового това-
риства був укладений лише тоді, коли у геть-
мана І. Скоропадського виникла потреба в 
1721 р. розкласти 10 тисяч рублів на віднов-
лення Успенського собору Києво-Печерської 
лаври після пожежі 1718 р. Тому реєстр 1722 р. 
виявився першим, якщо не рахувати присяжні 
списки 1718 р. Дуже виразною є його назва: 
«Компут Войскового товариства которое все-
гда под бунчуком службу отправовати долж-
ни и до жадного суду кроме Войскового Ене-
рального не надлежат...» [15, арк.84]. Першим 
йде традиційне звання «військове товарист-
во», далі уточнення про службу під бунчуком, 
а отже було військове товариство, що служи-
ло під іншим знаком або в традиційному зва-
нні без прив’язки до знаку. Список І. Скоро-
падського містився на чотирьох аркушах, мав 
особистий підпис гетьмана й був ретельно 
описаний канцеляристом Матвієм Себастіа-
новичем у 1724 р. (всі підтерті місця, нові 
вписані імена) [15, арк.566]. Однак реєстр не-
датований. Його особливості, зокрема грошо-
ва квота, вказана щодо більшості товариства, 
дозволяє датувати його проміжком між 
06.1721 та 07.1722 (дата смерті гетьмана). Пе-
рша дата визначається повторним указом Пе-
тра І від 20.05.1721 щодо збору 10 тис. рублів 
на відновлення собору зі старшини згідно з 
квотами, встановленими гетьманом [7, с.122–
123; 8, с.250–251]. За першим указом зібрана 
сума мала бути значно більшою. Вона перед-
бачалася проектом, складеним у листопаді 
1720 р. Великий кошторис, що не покривався 
бюджетними коштами, змусив прийняти рі-
шення про збір грошей зі старшини. Вірогід-
но, реєстр було укладено в кінці 1721 – на по-
чатку 1722 р. За царським указом, гетьман мав 
зібрати гроші «по пропорції» згідно з майно-
вим станом старшини, не залучаючи «поспо-
льства». Перші значні внески від старшини 
почали надходити лише в кінці 1723 р. [7, 
с.123]. Враховуючи повільність канцелярської 
бюрократичної машини, варто датувати геть-
манський список 1722 роком. 

Гетьманський реєстр бунчукових товари-
шів 1722 р. дає унікальну можливість, окрім 
уточнення персонального складу товариства 
на цей рік, з’ясувати й зіставити майнове ста-
новище верхівки неурядової старшини. Особ-
ливість сучасної документальної бази не до-

зволяє точно визначити розмір володінь і су-
купного багатства кожного бунчукового това-
риша. На заваді стають не лише документаль-
ні втрати, а й особливості тодішніх практик. 
Часто товариство служило з нерозділеного 
майна (батько з синами чи брати). Саме май-
но, про яке нині відомо дослідникам, складно 
оцінити й співставити через різну вартість 
дворів, млинів, земельних угідь, промислів 
тощо. Список І. Скоропадського з його квота-
ми за пропорцією дозволяє визначити ієрар-
хію бунчукового товариства в майновому ви-
мірі. Всього в списку 111 товаришів, із них 
щодо 10 – квота не вказана. 

Генеральна військова канцелярія провела 
ретельну роботу з укладення компута бунчу-
кового товариства, яке служило в 1724 р. Для 
цього в канцелярії співставили існуючі списки 
й уклали новий, враховуючи надіслані полко-
вими канцеляріями. Такі списки ГВК за нака-
зом Малоросійської колегії (далі – МК) нама-
галася зібрати з полків ще з квітня 1723 р., ко-
ли й розпочалася основна діяльність з упоряд-
кування управління Гетьманщиною. Ця спра-
ва швидко не просувалася. Колегія направила 
до ГВК кілька промеморій від 29.04., 3.05., 
10.05. та 5.06.1723 з вимогою скласти списки 
бунчукових, значкових товаришів та козаків у 
полках і надіслати їх у колегію. 12.06.1723 р. 
ГВК відповіла, що надсилає в Колегію реєстр 
товариства бунчукового, належного до знаку 
гетьманського, але списків значкових і коза-
цьких доведеться зачекати тому, що в полки 
направлені ревізори [10, арк.2–7]. У серпні ре-
візія все ще продовжувалася. Та й зі списками 
бунчукових все було непросто. У липні 
1723 р. ніжинський полковник П. Толстой, 
відповідаючи на лист ГВК (19.06) про пред-
ставлення списку бунчукових зазначав, що 
вже надсилав списки з походу, але тепер має 
уточнити їх станом на липень 1723 р. [9, 
арк.1]. Пізніше російські чиновники вимагали 
від ГВК уточнити подані списки бунчукових 
товаришів (1722, 1723 і 1724 рр.) і пояснити 
відмінності між ними. Загалом, це свідчить як 
про повільність бюрократичної машини, а по-
декуди й відкрите ігнорування наказів, так і 
про об’єктивну причину затримки – постійну 
плинність особового складу бунчукового то-
вариства.  

Незважаючи на труднощі, ГВК до кінця 
1724 р. уклала власний список, додавши туди 
осіб, що мали маєтки, так званих гетьмансь-
ких протекціоністів. Згідно з цим реєстром 
ГВК викликала на огляд перед походом всіх 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 7 

бунчукових товаришів. Але в списках бунчу-
кових, які мали вийти в похід і з’явилися «на 
смотр» в лютому 1725 р., бачимо лише 60 то-
варишів із 121 із загального списку ГВК 
1724 р. Додалося на той момент ще 5 «ново-
уписних» товаришів, які виявили бажання 
служити під бунчуком і мали для цього відпо-
відні статус і можливості. Скільки ж бунчуко-
вих товаришів виступило в Гілянський похід? 
Навіть маючи два списки ГВК, створені в під-
готовці до походу, доволі складно визначити 
реальне число товариства в поході. Відомо, 
що 9 травня 1725 р. полки в похід все ще не 
виступили, хоча згідно з указом військо мало 
прибути до фортеці Святого Хреста в березні 
1725 р. [15, арк.317, 603], а в кінці травня де-
які товариші вже наздоганяли військо. Протя-
гом червня посланці ГВК вишукували това-
ришів, які з різних причин не пішли в похід, і 
відправляли їх навздогін головним силам. Бі-
льшість хворих і старих ГВК зобов’язала ви-
ставити собі заміну або йти самотужки. Серед 
таких, наприклад, опинився 70-річний Опанас 
Дорофійович Грушинський, який мав одного 
хворого сина, тому сам виступив у похід. 
Полковник Єропкін у своєму донесенні в жо-
втні 1726 р. писав, що 17 хворих товаришів 
одразу залишено в 1725 р. в Астрахані, й вони 
жили там «праздно» більше року. А в 1726 р. 
генерал-майор Кропотов відправив до Астра-
хані ще 6 хворих бунчукових товаришів на 
огляд штаб-лікаря Іоганна Бриля. 16 жовтня 
1726 р. полковник Єропкін отримав наказ від-
пустити хворих і старих бунчукових товари-
шів додому. Ситуація з прибуттям до зони бо-
йових дій осіб, які не могли воювати через вік 
чи хворобу, страшенно дратувала полковника, 
й він просив Генеральну військову канцеля-
рію більше таких вояків не направляти [16]. 
Проте додому згадані товариші виїхали лише 
в січні 1727р. разом з двома партіями хворих 
бунчукових. 

Повертаючись до проблем під час підго-
товки походу, варто звернути увагу на рішен-
ня Колігії (25.04.1725) не направляти у похід 
Г. Милорадовича, А. Кондзеровського, 
О. Грека та А. Афендика [15, арк.519–520]. 
Своє рішення про відправлення у похід зазна-
чених товаришів Генеральна канцелярія мо-
тивувала тим, що вони були під гетьманською 
протекцію, дехто по наданню І. Скоропадсь-
кого володів військовими селами, отже, пови-
нні служити. Малоросійська колегія, зістави-
вши остаточні списки з гетьманським (1722) і 
старшинським (1723) і не знайшовши вказа-

них осіб серед бунчукових (хоча в деяких во-
ни вписані), звільнила їх від походу. Від по-
ходу 9.05.1725 звільнено Тризнича Миколу, 
якого призначено вибельським сотником у 
1724 р. [15, арк.607], а також Григорія Іванен-
ка, який був у поході 1722 р. і «буде призна-
чений полковником». Рішення Малоросійсь-
кої Колегії за деякими донесеннями невідоме. 
Зокрема 70-річний П. Уманець повідомив до-
несенням про свою хворобу, в похід не висту-
пив і помер у листопаді 1726 р. [13, арк.2]. 
2.04.1725 Солонина Кирило повідомив, що 
був у Низовому поході в 1722 р., розорився і 
тепер вийти у похід не може [15, арк.574]. 
Проте пізніше бачимо його в Сулаку з корпу-
сом бунчукових. Красномовною стала справа 
бунчукового товариша Стародубського полку 
А. Заруцького, вписаного в компут товариства 
для походу, але на момент відправлення вже 
наставленого священиком. ГВК провела роз-
слідування, при якому розглядалася служба 
предків, надання від гетьманів і царів. Справа 
розглядалася кілька місяців, і спочатку було 
вирішено направити за А. Заруцьким солдатів 
і насильно вислати його в похід. Проте 
з’ясувалося, що за царською грамотою воло-
діння Заруцьких надані за заслуги довічно, а 
батько фігуранта був протопопом Новгород-
Сіверським (помер бл. 1721 р.). Батько і син 
Заруцькі ніколи не служили бунчуковими то-
варишами, а були під гетьманською протекці-
єю й обороною, тому потрапили у списки бу-
нчукових. Найцікавішою видається відповідь 
самого А. Заруцького на запитання, чому він у 
донесеннях підписувався бунчуковим, хоча не 
служив під бунчуком: «тому, що так мене на-
зивали в партикулярних листах» [15, арк.350–
363]. Деякий час стосовно А. Заруцького рі-
шення не приймалося, видається, що в обох 
інстанціях (ГВК і МК) чиновники розгубили-
ся. У квітні 1725 р. було вирішено не відправ-
ляти Заруцького у похід [11–12].  

Простежується формальний підхід Мало-
російської колегії до вирішення питання про 
приналежність особи до бунчукового товари-
ства, адже основним критерієм вважалася її 
наявність чи відсутність у компуті бунчуково-
го товариства. ГВК при вирішенні подібних 
справ керувалася ще й іншими критеріями: 
«против прежнего обыкновения», володіння 
військовими маєтностями, перебування під 
гетьманською протекцією й обороною. Але й 
тут запис у компуті був основним. Гетьмансь-
ким протекціоністам вдалося довести, що во-
ни ніколи не служили бунчуковими товари-
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шами, й навіть вибороти відставку від походу. 
Та надалі всі вони все ж стали бунчуковими й 
фігурують у списках кінця 20-х – середини 30-
х років. Починаючи саме з цього періоду, ста-
ршина мала для себе вирішити остаточно, чи 
ризикуватиме вона своїм привілейованим ста-
тусом, уникаючи запису в компут і військової 
служби, чи погодиться на нові умови. Відпо-
відь очевидна, судячи з наявності протекціо-
ністів у наступних реєстрах. 

Незважаючи на численні та об’ємні спра-
ви про підготовку до походу бунчукового то-
вариства, в них відсутня кількість і персона-
льний склад товариства, що, врешті, виступи-
ло в Гілян. Всі згадані в донесеннях чи рішен-
нях ГВК і МК бунчукові товариші прибули на 
«смотр» 18.02.1725 й внесені в число 65 това-
ришів, готових до походу. У списку ж, скла-
деному ГВК в 1724 р., числиться 121 бунчу-
ковий товариш, а указ Петра І наголошував на 
відправці в похід усіх представників верхівки 
неурядової старшини. Видається, що в люто-
му 1725 р. бунчукове товариство традиційно 
проігнорувало наказ, але в похід більша час-
тина все-таки виступила. Про це свідчить спі-
вставлення списку бунчукового товариства, 
відправленого додому з Астрахані зі списка-
ми, складеними при підготовці до походу. Із 
22 товаришів, які мали повернутися додому, в 
списку 1725 р. відсутні 14 осіб. Із них у попе-
редніх реєстрах вписано 13 товаришів. Ще 6 
товаришів були в усіх списках. Значною мі-
рою справу прояснює щоденник Я. Маркови-
ча [1–2], в якому протягом Гілянського похо-
ду (1725–1727 рр.) згадано імена 101 бунчуко-
вого товариша. Причому частини з них не бу-
ло в списку Правителів 1724 р.  

Після реформ 1723 р. діловодство Геть-
манщини значно покращилося. ГВК ретельно 
зберігала і копіювала компути бунчукового 
товариства. У 1729 р. в ГВК було складено 
звід компутів бунчукових товаришів за 
1729 р. і попередні роки [14]. У справі міс-
титься 11 недатованих чорнових і чистових 
компутів, лише один з яких опублікувала 
В. Панашенко [4, с.320–324]. На титульній 
сторінці та на початковій першого з реєстрів є 
дата 20 березня 1729 р., причому в компуті 
вона дописана пізніше. Проаналізувавши пер-
сональний склад товариства в полках і співс-
тавивши реєстри між собою та відомими ра-
ніше, можемо стверджувати, що з 11 компутів 
8 були попередниками компуту, датованого 
20 березня 1729 р., а два списки в справі були 
пізнішими. Можливо, що останній був скла-

дений вже 1730 р. Основна проблема полягає 
у відсутності дат, тому хронологію реєстрів 
визначено за відомими датами життя й служ-
би окремих товаришів і деякими подіями. У 
зводі реєстрів бунчукового товариства, зроб-
леного ГВК у 1729 р., міститься й вищезгада-
ний гетьманський список для збору коштів на 
відновлення Успенського собору Києво-
Печерської лаври. Відмінність між двома ко-
піями цього списку стосується Стародубсько-
го полку, й то лише в сумах. Видається, що 
внаслідок помилки переписувача цифри зміс-
тилися на одну особу. Відхилення незначне, 
але варто більше довіряти попередній копії зі 
справи про підготовку Гілянського походу, 
зробленій кількома роками раніше. 

Цікавим є блок компутів, складених у 
1725 р. на основі реєстру 1723 р. (проте ні 
один із ним повністю не збігається). Вартий 
уваги реєстр, укладений у період з лютого до 
червня 1723 р., перехідний за персональним 
складом між гетьманським (1722) і старшин-
ським (09.1723) реєстрами. Два чорнові ком-
пути початку 1725 р. поєднували товариство з 
кількох компутів, включаючи померлих і при-
значених на уряди. Ці списки радше характе-
ризують стан діловодства в ГВК, ніж сприя-
ють встановленню кількості й персонального 
складу бунчукового товариства за конкретний 
рік. Один із наступних компутів точно повто-
рює список Правителів ГВК 1724 р. і містить 
правку кінця 1726 р. чи початку 1727 р. Най-
ціннішим із реєстрів 1725 р. є той, що містить 
наказ, згідно з яким усім товаришам, внесе-
ним у список (окрім померлих і канцелярис-
тів), належало направити наказ про виступ у 
похід. Це один із найповніших варіантів спис-
ку, складений перед відправкою до Гілянсько-
го походу (до нього вписано 156 осіб, вклю-
чаючи померлих і призначених на уряди) [14, 
арк.5–7зв]. 

Окрему групу складають чотири реєстри 
1729 р. [14, арк.8–13, 40–45]. Вони дещо різ-
няться між собою як за чисельністю, так і за 
персональним складом. З 4-х компутів 1729 р. 
три перших містили старі частини списків, що 
включали давно померлих товаришів. Саме 
тому реєстр, опублікований В. Панашенко 
значно чисельніший, ніж інші (162 товариші) 
[4]. Та й наступний список мав перехідний ха-
рактер тому, що був чорновим і містив дані 
про вік, службу одночасно батька й сина, мав 
багато викреслених товаришів, які зайняли 
уряди (146 товаришів). Отже, послідовно чо-
тири списки 1729 р. мали відповідно чисель-
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ність 121, 162, 146 і 109 товаришів в остан-
ньому реєстрі. Хронологічно останній з реєст-
рів, 1729 р. (109 осіб), демонструє оновлений і 
омолоджений склад товариства під бунчуком, 
що залишається відносно сталим протягом 
наступного десятиліття. Наступний реєстр за-
гальною чисельністю 134 особи датується 
приблизно кінцем 1730 р. або 1731 р. [17]. 
Аналіз його персонального складу свідчить, 
що попередній список 1729 р. був неповним, і 
тут знову бачимо осіб, які фігурували в 20-х 
роках. Є згадка про реєстр усіх бунчукових 
товаришів Гетьманщини 1733 р. в якому на-
раховувалося 112 осіб [3, с.90].  

Отже, завдяки вищезазначеним компутам 
і спискам присяг (1718 і 1732 рр.) маємо дуже 
точні дані про персональний склад бунчуко-

вого товариства в полках Гетьманщини про-
тягом 1718–1732 рр. Списки товариства слу-
гують своєрідним контрольним джерелом для 
визначення належності особи до бунчукових 
на визначеному проміжку. Вони містять бага-
то додаткової інформації генеалогічного хара-
ктеру (дані про родинні зв’язки, вік товари-
шів, стан здоров’я) та даних про службові до-
ручення старшин у той чи інший рік. Важли-
вість такого джерела як компут товариства 
складно переоцінити, тому дослідники рете-
льно відшукують в архівах і запроваджують 
до наукового обігу різноманітні списки уряд-
ників та неурядової старшини Гетьманщини. 
Публікація такого роду джерел значно розши-
рює можливості дослідників історії України 
XVII–XVIII ст. 
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ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ У НІМЕЧЧИНІ ТА АВСТРО-УГОРЩИНІ 
НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
Автор статті аналізує систему підготовки офіцерів в арміях Німеччини і Австро-

Угорщини напередодні Першої світової війни. Показано організаційні засади діяльності війсь-
ково-навчальних закладів різних рівнів підготовки двох провідних країни Європи початку ХХ 
століття. 

Ключові слова: Німеччина, Австро-Угорщина, кадетська школа, військове училище, вій-
ськова академія, Вища атестаційна комісія.  
 

Історичний досвід свідчить, що найдієві-
шим засобом формування професійної армії є 
підготовка офіцерських кадрів, які обрали вій-
ськову справу своїм фахом. Сьогодні, коли ві-
тчизняна історична наука щойно відзначила 
100-річчя подій Першої світової війни, ми ма-
ємо звернути увагу на досвід підготовки офі-
церських кадрів у військово-навчальних за-
кладах тих армій, які взяли найактивнішу 
участь у воєнних діях на українських землях. 
Випускники цих закладів відіграли важливу 
роль у керівництві арміями, що воювали на 
Південно-Західному фронті в роки Першої 
світової війни. 

Аналіз історіографії даної проблематики 
засвідчив, що досвід підготовки професійних 
кадрів для російської армії вже достатньо ви-
вчений. Підтвердженням цьому є наукові 
праці С. Волкова [2], А. Каменєва [6], В. Сви-
ридова [9]. Водночас, питання військової осві-
ти у Німеччині та Австро-Угорщині напере-
додні найбільшого мілітарного конфлікту по-
чатку ХХ ст. залишаються для вітчизняної на-
уки маловідомими. Враховуючи вищезазна-
чене, метою нашої статті є аналіз систем під-
готовки офіцерів у військово-навчальних за-
кладах Німеччини та Австро-Угорщини на-
прикінці ХІХ – початку ХХ століть.  

Варто відмітити, що у зазначений істори-
чний період у більшості провідних країн світу 
(Німеччина, Австро-Угорщина, Російська ім-
перія, Японія) системи підготовки майбутніх 
офіцерських кадрів були схожими за своїми 
головними ознаками. Насамперед спільним 
було те, що вони складалися з трьох рівнів 
професійної військової освіти – початкової, 
середньої і вищої. Так, традиційно, початкова 

військова освіта давалася в навчальних закла-
дах кадетського типу, середня – у військових 
училищах і вища – в академіях [5, с.555]. Вод-
ночас, незважаючи на такі спільні риси в сис-
темах військової освіти різних держав, у них 
існували істотні організаційні особливості, які 
детально розглянемо в цій статті. 

Переходячи до розгляду системи підго-
товки офіцерських кадрів у Німеччині за-
значимо, що рівень загальної грамотності міс-
цевого населення і відповідно особового 
складу армії був дуже високим. Так, напри-
клад, на початку ХХ ст. кількість безграмот-
них військовослужбовців становила лише 
0,04% від їх загальної чисельності [6, с.23]. 
Очевидним є той факт, що рівень освіти та 
професійної підготовки німецького офіцера 
мав відповідати високим вимогам визначено-
го державного стандарту. 

Перший ступінь військової освіти майбу-
тні офіцери отримували в 4-річних підготов-
чих кадетських школах, розташованих у різ-
них регіонах держави. Як і в Російській імпе-
рії, там навчалися сини офіцерів і військових 
чиновників, але на відміну від росіян, німецькі 
діти вже до вступу в кадетську школу мали 
засвоїти курс елементарної освіти. Після за-
кінчення цих шкіл їх випускники ще два роки 
продовжували свою початкову освіту у Голо-
вному кадетському корпусі в містечку Грос-
Ліхтерфельді (поблизу Берліна), при цьому ті 
з них, хто особливо відзначився своєю успіш-
ністю, за рішенням керівництва корпусу мали 
право залишитися на навчання в спеціальному 
класі “Selecta”, де викладався військово-учи-
лищний курс [8, с.71]. Однак таких вихован-
ців було менше 20%, а переважна більшість 



ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 11 

кадетів здавала іспити на отримання звання 
підпрапорщика і поступала на піврічний тер-
мін служби у стройові військові частини. 

Крім колишніх кадетів, кандидатами на 
отримання офіцерського звання могли стати і 
цивільні юнаки, за умови наявності в них по-
вної середньої освіти і закінченого 1-го курсу 
в одному з університетів. Для цього вони ра-
зом з колишніми кадетами на півроку вступа-
ли на військову службу. 

У військовій частині всі кандидати стано-
вили окрему групу, що навчалися окремо від 
рекрутів. За короткий проміжок часу вони за-
своювали службу солдата і унтер-офіцера, пі-
сля чого самі вчилися навчати і командувати 
іншими. Німецьке військове керівництво 
справедливо вважало, що час служби у стро-
йовій частині дає можливість командуванню 
вивчити майбутнього офіцера, виховати в 
нього необхідні для служби життєві погляди, 
а також надати властивий кожному німецько-
му офіцеру зовнішній вигляд. Важливо від-
значити, що в цей період офіцери військової 
частини з особливою обачністю вивчали пи-
тання про те, чи гідний конкретно взятий кан-
дидат бути членом офіцерського середовища. 
Предметом особливої уваги були дані про йо-
го матеріальне становище і моральні якості. 
Завдяки цим заходам забезпечувалося виклю-
чення випадків потрапляння в офіцерське се-
редовище так званих сумнівних особистостей 
[5, с.29]. 

Після закінчення служби у військових ча-
стинах, де юнаки мали отримати позитивні 
атестації від командування, вони вступали у 
військові училища для подальшого навчання. 
Важливо зазначити, що колишні кадети мали 
звання підпрапорщика, а їх товариші з циві-
льних шкіл отримували звання портупей-
юнкера. Таким чином, у військовому училищі 
всі учні набували практичного досвіду війсь-
кової служби. 

У досліджуваний період у Німеччині було 
11 військових училищ, в кожному з яких в се-
редньому навчалося понад 100 учнів [5, с.28]. 

Важливо зазначити, що на відміну від бі-
льшості провідних західних країн, курс на-
вчання в німецькому військовому училищі 
був коротким і складався з 35 тижнів, що ста-
новило близько 10 місяців. Розрахунок війсь-
кового міністерства полягав у тому, щоб за 
2 роки ці училища здійснили три випуски 
майбутніх офіцерів [8, с.71]. Завданням цих 
навчальних закладів було озброєння учнів 
знаннями з загальних військових наук, а та-

кож розвиток практичних умінь, попередньо 
набутих у військах. Таким чином, в училищі 
створювався своєрідний фундамент військо-
вослужбовця, на якому у подальшому під час 
служби та самостійної підготовки мали розви-
ватися військові пізнання офіцера. 

Цікавим є те, що військові училища за 
своєю організацією не були стройовими час-
тинами з суворою дисципліною, а нагадували 
швидше за все звичайні навчальні заклади, 
тому вихованці жили не в казармах, а в окре-
мих кімнатах. При цьому щоб привчити май-
бутнього офіцера до самостійного життя, вну-
трішній порядок закладу відрізнявся віднос-
ною свободою. 

Курс військового училища складався з те-
оретичного та стройового навчання, а також 
практичних занять у польових умовах. Упро-
довж навчального тижня час розподілявся та-
ким чином: на теоретичні навчання приділя-
лося 25 год. і 10 год. – на практичні. Щоденно 
проводилося шість занять − чотири теоретич-
них і два стройових, на яких основна увага 
зверталася на методичну підготовку юнкерів 
навчати та командувати підлеглими. Також 
організовувалися ротні і батальйонні тактичні 
навчання, вивчалися дії зі зброєю під час вог-
невої підготовки. 

Перелік дисциплін і розподіл часу типо-
вого навчального тижня для юнкерів наведено 
в табл. 1. 

Як побачимо найбільше уваги приділяло-
ся вивченню юнкерами тактики і топографії, а 
у практичному відношенні стройовій і вогне-
вій підготовкам. 

Важливо зазначити, що між тогочасними 
російськими та німецькими військовими учи-
лищами існувала суттєва різниця у станов-
ленні їх випускників. У російському училищі 
юнкер останнього курсу складав випускні іс-
пити і ще в стінах училища отримував перше 
офіцерське звання. У Німеччині прийом випу-
скних іспитів здійснювала єдина постійно ді-
юча “Вища атестаційна комісія”, яка по черзі 
об’їжджала всі училища і проводила так звані 
офіцерські випробування. Таким чином, мо-
жемо зробити висновок, що від майбутніх 
офіцерів була потрібна цілком однорідна під-
готовка, не дивлячись на те, який навчальний 
заклад вони закінчили − військове училище 
чи повний курс кадетського корпусу. Після 
цього всі, хто успішно здав іспит, поверталися 
до своїх частин підпрапорщиками і очікували 
на присвоєння чергового військового звання 
підпоручика по мірі відкриття вільних вакан-
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сій і схвалення їх кандидатур громадою офі-
церів.  

Принагідно зазначимо, що для подальшої 
підготовки у військовій частині всі офіцери 
під керівництвом старших начальників по-

стійно тренувалися стрільбі, фехтуванню та 
верховій їзді. Крім цього, в спеціально визна-
чені дні проводилися військові бесіди, влаш-
товувалися військові ігри, польові поїздки, 
вивчалися іноземні мови [8, с.8]. 

Таблиця 1 
Розподіл часу  

щотижневих військових дисциплін у німецькому військовому училищі [5, с.31]. 

Теоретичні дисципліни Кіл-ть годин Практичні дисципліни Кіл-ть годин 

Тактика 7 Верхова їзда і іпологія 3 
Вивчення зброї 5 Гімнастика і фехтування 3 
Фортифікація 4 
Топографія і креслення 6 
Організація німецької армії 2 
Службове діловодство 1 

Стройова і вогнева підготовка 4 

Усього: 25 
для бажаючих:  
Російська мова 2 
Французька мова 2 

Разом: 10 

 

Окремої уваги заслуговує діяльність спе-
ціальних шкіл, куди регулярно відряджали 
офіцерів для вивчення відповідної галузі вій-
ськової справи та розширення своєї спеціаль-
ної освіти. Так, для курсової підготовки піхо-
тних офіцерів діяли дві школи: в Шпандау й 
Аугсбурзі, при чому в першій готували тих, 
хто служили в усіх регіонах Німеччини, а в 
другій – тільки офіцерів з Баварії. У цих за-
кладах щорічно організовувалися декілька ку-
рсів для різних категорій слухачів – від 1,5-
місячних для молодших офіцерів, до 2-тиж-
невих для командирів військових частин.  

Кавалерійські офіцери проходили підго-
товку в спеціальних школах Ганновера, Мюн-
хена і Дрездена. Курсова підготовка станови-
ла 1–2 роки, де навчалися як кавалеристи, так 
і офіцери польової артилерії.  

Окремі дві школи для підготовки фахівців 
польової і пішої (важкої) артилерії діяли в 
Ютеборзі. Перша школа готувала діючих і 
офіцерів запасу, навчання яких, як правило, 
тривало 6 тижнів, виняток становили лише 
старші офіцери Генерального штабу, які на-
вчалися 4 тижні. У школі важкої артилерії на-
вчальний процес був довшим − щорічно орга-
нізовували два курси по 4 місяці кожен. 

Варто зазначити, що для найбільш широ-
кого теоретичного курсу, необхідного офіце-
рам спеціальних родів військ, існувала З’єд-
нана артилерійсько-інженерна школа в Берлі-
ні, що доповнювала курс військових училищ. 
Для артилеристів навчання становило 2 роки, 
а для військових інженерів 3–4 роки. Останні, 
крім цього додатково, відвідували лекції у 
Вищому технічному інституті цивільного ві-

домства [8, с.71–74]. 
Таким чином, з вищезазначеного можна 

зробити висновок, що спеціальну освіту німе-
цькі офіцери отримували вже поза стінами 
військових училищ. Поясненням цьому був 
своєрідний віковий фактор офіцера. Вважало-
ся, що офіцери віком 23–24 роки, які вже мали 
практичний досвід військової служби, є більш 
підготовленими до вивчення спеціальних на-
ук, ніж молоді 17-річні юнкери, які не здатні 
практично застосовувати наукові відомості, 
які їм викладалися [7, с.63]. 

Для отримання вищої військової освіти 
офіцерів і підготовки їх до служби в Генера-
льному штабі функціонувала військова ака-
демія в Берліні. Вступати до неї могли офіце-
ри, які прослужили у військах понад 3 роки. 
При цьому вони мали успішно скласти визна-
чені іспити при штабі армійського корпусу та 
бути фізично здоровими і матеріально забез-
печеними. 

Специфіка навчання (тривало три роки) 
полягала в тому, що після щорічної підготов-
ки слухачі відряджалися на три місяці до тих 
родів військ, в яких вони не служили до ака-
демії. Якщо протягом року слухачі займалися 
переважно теоретичною підготовкою, то вліт-
ку вони практикувалися в топографічній зйо-
мці, брали участь у польовій поїздці. 

На завершальному етапі навчання, на ко-
жного випускника робилася атестація, де вка-
зувалася його придатність до подальшої слу-
жби – в генеральному штабі, топографічному 
відділенні державної зйомки, ад’ютантом або 
викладачем. І хоча офіцери після випуску з 
академії поверталися до своїх військових час-
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тин, через деякий час при наявності вакансій 
на вказаних місцях служби їх туди відряджа-
ли. Так, наприклад, для переведення на по-
стійне місце служби до генерального штабу, 
призначений туди офіцер мав пройти там 2-
річне стажування і протягом цього часу вико-
нати кілька тактичних завдань [5, с.145–146]. 

Таким чином, характерною рисою німе-
цької системи підготовки офіцерського кор-
пусу був однаковий ступінь освіти всіх офіце-
рів тактичної ланки кожного роду військ. Для 
отримання офіцерського звання кожний кан-
дидат мав відповідати вимогам загальної про-
грами навчання і оцінювався єдиною для всіх 
інстанцією. Важливим аспектом підготовки 
можна вважати ту обставину, що ніхто не міг 
отримати звання офіцера, якщо раніше не пе-
ребував на службі, яка відповідала умовам ря-
дового складу армії. 

Австро-угорська система підготовки 
офіцерів лише за окремими ознаками була 
схожою на німецьку. Офіцерський корпус по-
повнювався з двох джерел − випускників вій-
ськових училищ (що називалися академіями) і 
прапорщиків, які отримали попередню підго-
товку в кадетських школах. 

В Австрії діяли два військових училища − 
у Вінер-Нейштадті та Відні, при цьому перше 
(Терезіанська військова академія) готувало 
кадри для піхоти і кавалерії, а друге (Технічна 
військова академія) − для артилерії, інженер-
них військ і військ сполучення. До них при-
ймали юнаків віком 17–20 років. Курс на-
вчання тривав три роки і всі, хто успішно його 
пройшов отримували перше офіцерське зван-
ня підпоручика вже після закінчення училища 
[3, с.23]. Слід зазначити, що щорічна кількість 
випускників військових училищ складала 
близько 150 офіцерів, яка задовольняла по-
треби армії лише на 20% [7, с.69]. 

Головним джерелом поповнення кадрів, 
що давало 80% щорічної потреби в офіцерах, 
були кадетські школи. Не дивлячись на таку 
назву, вони не входили до складу початкових 
навчальних закладів, а спеціалізувалися лише 
на підготовці майбутніх кадрів конкретного 
роду військ. Із 18 таких шкіл, що дислокува-
лися по всій території Австро-Угорщини,  
15 були піхотними, а 3 готували кадри для ка-
валерії, артилерії та інженерних військ відпо-
відно. 

Навчання у кадетській школі тривало 4 
роки, а їх випускники отримували звання пра-
порщика і для набуття практичного досвіду 
поступали на службу до регулярних військо-

вих частин. Умови отримання прапорщиком 
офіцерського звання були схожими з німець-
кою системою підготовки офіцерів. Отже, в 
полку необхідно було прослужити не менше 
одного року, заслужити позитивну атестацію 
від керівництва і отримати згоду на прийняття 
в полк від громади офіцерів. Зазвичай, прапо-
рщики в очікуванні присвоєння першого офі-
церського звання служили в частині 2–3 роки 
[3, с.23].  

Варто зазначити, що рівень підготовки 
вихованців військових училищ був значно 
вищим, аніж випускників кадетських шкіл. 
Саме цим пояснювався той факт, що вони 
згодом легше вступали і навчалися у вищому 
військово-навчальному закладі імперії і зреш-
тою становили більшість у генеральному, ар-
тилерійському та інженерних штабах австро-
угорської армії [3, с.25]. 

Важливо зауважити, що надходили у вій-
ськові училища та кадетські школи юнаки, які 
до цього навчалися у початкових військово-
навчальних закладах − військово-реальних 
училищах, де їх виховували в дусі військової 
дисципліни, отримували перші практичні на-
вички у стройовій підготовці, гартувалися фі-
зично. Їх підготовка проходила поетапно: ни-
жчі військово-реальні училища готували своїх 
вихованців упродовж 4 років за відповідною 
програмою класичної гімназії для вступу в ка-
детські школи. У той же час їх кращі випуск-
ники продовжували подальшу підготовку у 
вищих військово-реальних училищах, де на-
вчання тривало 3 роки за програмою старших 
класів класичної гімназії. Випускалися вони у 
військові училища [3, с.169]. 

Ще однією характерною особливістю авс-
тро-угорської армії була наявність широко 
розвиненої мережі різних курсів і шкіл. За 
своєю діяльністю вони нагадували подібні 
структури німецької армії, що описані вище. 
Школи призначалися для розширення круго-
зору та удосконалення спеціально-професій-
них знань і навичок офіцерів. Вражає їх різ-
номанітність − від корпусних шкіл для підго-
товки командирів рот до автомобільних, пові-
троплавних, телеграфних, а також курсів бігу 
на лижах. При цьому, якщо офіцери імперсь-
кої армії і австрійського ландвера навчалися в 
одній системі курсів, то для удосконалення 
підготовки офіцерів угорського гонведа була 
своя мережа шкіл і курсів [3, с.29]. На особли-
ву увагу заслуговує діяльність вищої військо-
вої школи (м. Відень), яка давала офіцерам 
вищу освіту і комплектувала своїми випуск-
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никами генеральний штаб. 
Для вступу до неї необхідно було про-

служити 4 роки офіцером (з них 3 роки в 
стройових частинах), мати дуже добру атеста-
цію, вік до 28 років, бути неодруженим, не 
мати боргів, знати кілька мов – німецьку, одну 
іноземну і одну з мов імперії (угорська, чеська 
та ін.). Слід звернути увагу на високі наукові 
вимоги до кандидатів спочатку в штабах кор-
пусів, а потім у самій школі. У штабі корпусу 
вони вирішували тактичну задачу, екзамену-
валися з політичної історії, географії, вогневої 
підготовки та польової фортифікації. У самій 
школі вони також вирішували тактичну зада-
чу, потім писали твір на загальну тему, здава-
ли іспити з усіх статутів, військової адмініст-
рації та однієї іноземної мови. 

Курс навчання складав 3 роки і вимагав 
від слухачів наполегливої праці. Протягом ро-
ку вони вивчали тактику, оперативну та зага-
льну службу генерального штабу, воєнну іс-
торію, військову географію, фортифікацію, 
фортечну війну, артилерію, топографію, вій-
ськову адміністрацію, морську тактику, зага-
льне і міжнародне право. Проходження теоре-
тичного курсу супроводжувалося значною кі-
лькістю практичних робіт, а вивчення тактики 
мало винятково прикладний характер. Крім 
цього, всі слухачі посилено готувалися верхо-
вій їзді, на яку в школі звертали серйозну ува-
гу. 

Літній період присвячувався практичним 
заняттям – зйомці і вирішенню тактичних за-
вдань на місцевості, польовим поїздкам, озна-
йомленню із залізничною і телеграфною слу-
жбами. Після практичних занять офіцери пе-
рших двох курсів відряджали до стройових 
частин інших родів військ, де знаходилися до 
осінніх зборів військ, а третьокурсники про-
ходили стажування у військових штабах, де 
несли службу генерального штабу. 

Важливо зазначити, що питання про пере-
ведення офіцерів у наступний клас і право за-
рахування до генерального штабу вирішували 
на конференції школи, при цьому бралися до 

уваги не тільки успішність офіцера в науко-
вому відношенні, але й загальна їх відповід-
ність для служби в генеральному штабі [3, 
с.179–180]. Крім цієї школи у Відні, діяли ви-
щі артилерійська та інженерна школи, де офі-
церів готували для служби в артилерійському 
і інженерному штабах відповідно. Принципи 
їх діяльності були такими ж, як і у військовій 
школі. 

Завершуючи аналіз підготовки офіцерсь-
кого корпусу австро-угорської армії, необхід-
но звернути увагу на такий аспект, як розмаїт-
тя національного складу його представників. З 
одного боку, це мало негативний вплив, ре-
зультатом якого була відсутність єдиної згур-
тованості в офіцерському середовищі, а з ін-
шого – великої розрізненості між офіцерами 
через відмінності в національних переконан-
нях не було. Пояснювалося це, по-перше, дже-
релом комплектування офіцерів, а по-друге, 
системою їх виховання у військово-навчаль-
них закладах. 

Переважно корпус офіцерів комплектува-
вся синами офіцерів і чиновників, тобто пред-
ставниками класів, вихованих на ідеї віддано-
сті монарху. З таких сімей майбутні офіцери в 
юному віці вступали до закритих військово-
навчальних закладів, де їх виховували в дусі 
відданості монархії, і, що важливо, поза наці-
ональною ворожнечею, що була притаманна 
цивільному середовищу імперії того часу [4, 
с.105].  

Таким чином, німецька та австро-угорська 
системи підготовки офіцерів складалися з 
трьох рівнів освіти – початкової, середньої і 
вищої. Об’єднувало їх те, що отриманню уч-
нями необхідних офіцеру знань передував 
практичний досвід, попередньо набутий під 
час служби на посадах рядових у військах. Це 
робило знання та вміння майбутніх офіцерів 
більш ґрунтовними. У свою чергу, підтриман-
ню необхідного для служби рівня підготовки 
ефективно сприяла розвинена мережа різно-
манітних шкіл і курсів, де офіцери набували 
високу професійну кваліфікацію. 
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УЧАСТЬ ДУХОВЕНСТВА В БОЙОВИХ ДІЯХ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ  
У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

 
У статті висвітлено участь духовенства у бойових діях російської армії в 1914–1918 рр. 

з метою використання позитивних рис духовної опіки над воїнами у виховній роботі в Збройних 

Силах України. Вивчення та використання досвіду діяльності військових священників в умовах 

війни є особливо актуальним у сьогоденні, під час проведення антитерористичної операції на 

Сході України. 

Ключові слова: військове духовенство, бойові дії, душпастирська опіка, нагороди, полко-

вий священик, храми військового відомства, похідна церква, судновий храм. 
 

У лютому 2003 р. у Києві відбулася зна-
кова подія – друга Національна конференція 
Всеукраїнського міжконфесійного релігійного 
християнсько-військового братства, присвя-
чена питанням об’єднання зусиль у сфері ду-
шпастирської опіки військовослужбовців, від-
родження духовного просвітництва, вихован-
ня військових і членів їх сімей у дусі христи-
янської моралі. Делегати конференції обгово-
рили питання створення системи спеціальної 
підготовки священиків, які займаються опі-
кою військових, а також перспективи ство-
рення служби військових священиків. Питан-
ня взаємодії релігійних громад із державою й 
армією вийшло на загальноприйнятий у світі 
цивілізований шлях. Зазначена тема має стій-
кий інтерес як серед дослідників, так і серед 
читачів періодичних видань. Насамперед за-
вдяки тому, що за радянських часів вона існу-
вала хіба що в контексті “атеїстичної пропа-
ганди” [1].  

Ролі та місцю церкви в державі, її впливу 
на національну безпеку присвячена дисерта-
ційна робота С.В. Сьоміна у галузі політичних 
наук, декілька надзвичайно пізнавальних ста-
тей опублікувано В.А. Мандрагелею в журна-
лі “Віче”, дослідженням взаємин церкви та 
армії займається Т.М. Євсєєва [6], Р.М. Коха-
нчук [8] та інші [3–5]. 

З практичної точки зору внаслідок напо-
легливої праці ряду ентузіастів, народилося 
декілька документів Міністерства оборони 
України. Зокрема 21 квітня 2006 р. було під-
писано директиву Міністра оборони України 
№Д-25 “Про впорядкування питань задово-
лення релігійних потреб військовослужбовців 
Збройних Сил України”. Наступним кроком 
стало підписання 10 листопада 2008 р. Мініс-
терством оборони України та уповноважени-
ми представниками Церков і релігійних орга-
нізацій України Меморандуму про співпрацю 
у справах душпастирської опіки військовос-
лужбовців Збройних Сил України, яким іні-
ціювалося створення Ради у справах душпас-
тирської опіки військовослужбовців Збройних 
Сил України. Нормативно-правовою базою 
щойно створюваної Ради стало “Положення 
про Раду у справах душпастирської опіки при 
Міністерстві оборони України”, затверджено-
го наказом Міністра оборони України від 
17 березня 2009 р. за №115. 

Шість років копіткої праці увінчалися на-
родженням представницького міжконфесій-
ного консультативно-дорадчого органу, що 
діє на громадських засадах при Міністерстві 
оборони України та включає представників 
Української православної церкви, Української 
православної церкви Київського Патріархату, 
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Української греко-католицької церкви, Римо-
католицької церкви в Україні, Всеукраїнсько-
го союзу об’єднань євангельських християн-
баптистів, Української автокефальної право-
славної церкви, Духовного управління мусу-
льман України [3].  

Отже, духовною опікою Збройних Сил 
нині переймаються служителі різних конфе-
сій, причому виключно на добровільних заса-
дах. Майже всі священики, залучені до душ-
пастирської роботи, мають певну підготовку з 
ряду військових дисциплін, ознайомлені з те-
орією та практикою задоволення релігійних 
потреб в іноземних арміях, проходять курс 
етики міжконфесійних взаємин, курси міжна-
родного гуманітарного права [5]. Так гаранту-
ється право людей у погонах сповідувати 
будь-яку релігію, задовольняти свої духовні 
потреби. Водночас дотримується принцип не-
втручання у сферу специфічної діяльності ко-
мандування військових частин (підрозділів) і 
навпаки. Безпосереднім керівним документом 
для такої діяльності слугує “Концепція душ-
пастирської опіки у Збройних Силах Украї-
ни”, затверджена наказом Міністра оборони 
України від 22 квітня 2011 р. за № 220 [3].  

Наступив 2014 рік, на терени України 
прийшла війна, до лав Збройних Сил вступи-
ли тисячі мобілізованих. Одне з основних за-
вдань душпастирської опіки над військовос-
лужбовцями – виховання готовності до само-
пожертви заради Батьківщини і ближніх – 
стало не просто декларативним. Проведені 
соціологічні опитування серед призваних вій-
ськовослужбовців вказують на стійку потребу 
у присутності священнослужителів безпосе-
редньо у зоні бойових дій – там, де воїн пере-
буває на межі життя та смерті. Окремо взятий 
військовий підрозділ будь-якої країни в усі 
часи був складною системою, призначеною 
для дій в екстремальних умовах та насиченою 
людьми, зброєю та військовою технікою [1]. 
Відповідно існує реальний ризик для здоров’я 
та життя як самих вояків, так і цивільного на-
селення, навіть у мирний час. Антитерористи-
чна операція, що відбувається на сході Украї-
ни в своєму наслідку має сотні загиблих і по-
ранених. Тому вивчення досвіду діяльності 
священнослужителів безпосередньо на полі 
бою у теперішній час є дуже актуальним. 

Українцям за роки незалежності в зоні 
бойових дій доводилося бувати доволі часто – 
18 тисяч військовослужбовців брали участь у 
миротворчих операціях у Лівані, Косово, Бос-
нії та Герцеговині, Конго, Придністров’ї. 

Український батальйон радіаційного, хімічно-
го та бактеріологічного захисту діяв на тери-
торії Кувейту, окремі механізовані бригади – в 
Іраку. А ще підрозділи українських Збройних 
Сил постійно беруть участь у міжнародних 
миротворчих навчаннях. Відрядження війсь-
кових священиків – капеланів, як експеримен-
ту, було здійснено один єдиний раз, у складі 
5-ої механізованої бригади під час виконання 
завдань миротворчої місії в Іраку. Експери-
мент був визнаний невдалим унаслідок 
суб’єктивного фактора, оскільки військове ке-
рівництво направило одночасно двох предста-
вників різних православних конфесій, з метою 
порівняння ефективності впливу на військо-
вослужбовців. Зважаючи на протистояння 
священнослужителів, що доходило до бійки, 
тодішній Міністр оборони України А.С. Гри-
ценко відмовився від ідеї запровадження по-
сад капеланів до штату військових частин 
Збройних Сил України [2].  

Найближчим довготривалим досвідом ді-
яльності духовенства під час бойових дій на 
території сучасної України є їх діяльність у 
роки Першої світової війни. Православні вій-
ськові і морські священики Російської імперії 
на початку ХХ ст. були підпорядковані Війсь-
ковому та Морському міністерствам. Під час 
війни для нагляду за духовенством признача-
лися обер-ієромонахи або обер-священики на 
чолі з головним військовим священиком – 
протопресвітером військового і морського ду-
ховенства Г. Шавельським. Полковий свяще-
ник перебував у подвійному підпорядкуванні: 
у церковних справах підпорядковувався про-
топресвітеру, в інших питаннях – військовому 
керівництву.  

Крім православного духовенства штати 
Військового міністерства передбачали наяв-
ність духовенства інших християнських, а пі-
зніше – і нехристиянських сповідань. Відпові-
дно мала місце потреба у визначенні обов’яз-
ків та місця проведення богослужінь. В обо-
в’язки військового священика входило: від-
правляти богослужіння; у визначений час го-
тувати військовослужбовців до сповіді; здійс-
нювати таїнства для військових; керувати це-
рковним хором; настановлювати військових 
православної віри; втішати та настановлювати 
у вірі хворих; ховати померлих; викладати за-
кон Божий та проводити позабогослужбові 
бесіди на цю тематику. А також повинні були 
проповідувати слово Боже “усердно и вразу-
мительно … внушать любовь к вере, госуда-
рю и Отечеству и утверждать в повиновении 
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властям”. Крім того, вони були зобов’язані 
допомагати лікареві перев’язувати поранених; 
опікуватись винесенням з поля бою вбитих та 
поранених; сповіщати рідних про загибель во-
їнів; організовувати в своїх частинах товарис-
тва допомоги родинам загиблих та інвалідів 
війни; опікуватися підтриманням порядку на 
військових могилах і кладовищах; влаштову-
вати похідні бібліотеки. До обов’язків шпита-
льного священика входило служити Літургію 
якомога частіше та щодня обходити палати 
поранених, утішаючи та настановлюючи. По-
за основними обов’язками, у 1914–1918 рр. 
полковий священик мав збирати відомості про 
подвиги військовослужбовців своєї частини 
усіх рангів. Військові священики вели різно-
манітну офіційну документацію [6].  

У 1915 р. головний військовий священик 
уточнив тематику проповідей “Предметами 
для бесед с нижними чинами должны слу-
жить: огромное значение нынешней войны, 
решающее участие народов; высота воинско-
го служения вообще и в особенности в насто-
ящее время; святость воинского подвига или 
клятва именем Божиим; преступность нару-
шенной клятвы и наказание клятвопреступ-
ников по суду божескому и человеческому; 
любовь к Царю и Отечеству; поведение воина, 
обязанного хранить чистоту души и беречь 
правду; преступность для воина грабежа, во-
ровства и всякого насилия; преступность доб-
ровольной сдачи в плен, наказываемая и здесь 
на земле жестоким обращением врагов с на-
шими пленными… и презрение честных гра-
ждан к добровольно сдавшимся в плен; пре-
ступность саморанения и пр.”. 

Що стосується місць відправлення церко-
вних служб, то під час бойових дій полки су-
проводжували похідні храми, за потреби бо-
гослужіння проводилися у спеціально облад-
наних палатках. На всіх великих кораблях 
військового флоту Росії діяв розбірний судно-
вий храм – церковне начиння після кожного 
богослужіння кріпили, аби не постраждало 
під час шторму або бою. Крім того діяли ста-
ціонарні культові споруди: при військових на-
вчальних закладах, шпиталях, портах, форте-
цях (наприклад, у легендарній Осовецькій фо-
ртеці, що витримала шестимісячну облогу) та 
звичайні парафіяльні храми, які знаходилися 
на території, що приєднувалася до Російської 
імперії під час воєн. Стаціонарні військові 
храми використовувалися для зберігання вій-
ськових реліквій: меморіальні дошки з імена-
ми загиблих, знамена, замки та ключі від за-

войованих фортець. Автор вважає, що за су-
часним тлумаченням, такі храми слугували 
місцем військово-патріотичного виховання. 

Що стосується безпосередньої участі свя-
щеннослужителів у бойових діях, то 83-є пра-
вило Св. Апостолів і 7-е правило ІV Вселен-
ського Собору забороняло їм брати участь у 
воєнних діях зі зброєю в руках. У 1915 р. Свя-
щенний Синод категорично заборонив свяще-
никам іти до армії на недуховні посади. Але 
серед духовенства знайшлося чимало бажаю-
чих служити добровольцями в армії зі зброєю 
в руках. Так, наприклад, з України до російсь-
кої армії було призвано до 1200 духовних 
осіб. Тільки з Києво-Печерської Лаври добро-
вольцями на фронт пішло 316 послушників і 
20 священиків [7].  

Багато духовних осіб разом офіцерами та 
солдатами перебувало в окопах, виявляючи 
солдатську відвагу. Упродовж війни священ-
нослужителі часто очолювали піші та кінні 
атаки, але без зброї, тільки з хрестом в руках у 
вирішальні хвилини надихали солдатів про-
довжувати бій, коли офіцери гинули або були 
важкопоранені, вели за собою бійців. Напри-
клад, такі подвиги ціною власного життя здій-
снили священик 318-го Чорноярського полку 
Олександр Тарноуцький; старець-ієромонах 
Богородицько-Площанської пу́стині Брянсь-
кого повіту, котрий служив у 289-му Корото-
якському піхотному полку, Євтихій (Тулу-
пов). Священик 9-го драгунського Казансько-
го полку Василь Шпичак на коні першим по-
вів полк в атаку.  

Мали місце інші військові подвиги. Так, 
священик 5-го Фінляндського стрілецького 
полку М. Семенов, у 1914 р. добровільно про-
віз дві двоколки з набоями на передову через 
відкриту ділянку під безперервним обстрілом 
важкої артилерії ворог, забезпечивши загаль-
ний успіх операції, за що був нагороджений 
орденом св. Георгія ІV ступеню. Священик 29-
го піхотного Чернігівського полку І. Соколов 
врятував у бою полковий прапор. Ігумен Не-
стор (Анісімов) у 1914 р. пішов добровольцем 
у діючу армію, організувавши санітарний поїзд 
“Первая помощь под огнем врага”. Він утішав 
останньою молитвою помираючих воїнів, а 
пораненим полегшував страждання надаючи 
оперативну медичну допомогу. Священик 
В. Морачевський допомагав на перев’язочному 
пункті, а під час бою 5 жовтня 1914 р. виніс з-
під вогню трьох поранених військовиків.  

На фронтах Першої світової православні 
священнослужителі виконували і функції про-
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пагандистів. Так, священик Царевський у лис-
топаді 1914 р. із хрестом у руці агітував біля 
окопів противника і домігся переходу в росій-
ський табір загону чехів. Священик 58-го пі-
хотного Празького полку Парфеній Холодний 
1914 р. разом з кількома вояками випадково 
зіткнувся з австрійцями, вийшовши наперед з 
іконою “Спас Нерукотворний” і продемонст-
рувавши витримку, умовив здатися у полон 23 
солдатів і 2 офіцерів противника. 

Іншим типом героїзму військового свяще-
ника вважалося виконання пастирських обо-
в’язків в особливих умовах війни, з ризиком 
для власного життя, під час ворожих обстрі-
лів. Наприклад, у 1915 р. ієромонах 311-го 
Крем’янецького піхотного полку Митрофан 
служив Літургію, снаряд потрапив у церкву, 
пробив дах та стелю вівтаря і впав праворуч 
від престолу. Отець Митрофан перехрестив 
снаряд і продовжив Літургію. 16 жовтня 1914 
р. мінний загороджувач “Прут” (Чорноморсь-
кий флот) прийняв нерівний бій з німецьким 
лінійним крейсером “Гебен”. На потопаючо-
му кораблі залишився судновий священик 
отець Антоній: він закінчив сповідувати по-
мираючих і розділив їх долю, віддавши мат-
росу своє місце в шлюпці [9].  

Зважаючи на численні подвиги та бого-
угодні діяння священнослужителів, варто за-
уважити на втратах серед них і те, як вони бу-
ли відзначені урядом. Так, за підрахунками 
К. Капкова, до літа 1917 р. у бойових діях за-
гинуло – 26 священнослужителів; померли від 
ран і хвороб – 54; поранені – 48; контужені – 
47; отруєні газами – 5; у полоні побували або 
продовжували перебувати 104 особи [7].  

Система нагород військового духовенства 
формувалася з церковних і світських (цивіль-
них) та мала певний порядок: спочатку “набе-
дреник”; куфія фіолетового кольору; камила-
вка фіолетового кольору; наперсний хрест від 
Священного Синоду; орден святої Анни ІІІ-го 
ступеню; сан протоієрея; орден святої Анни 
ІІ-го ступеню; орден святого Володимира ІV-
го ступеню; палиця; орден святого Володими-
ра ІІІ-го ступеню; золотий наперсний хрест з 
кабінету Його імператорської величності; зо-
лотий наперсний хрест з прикрасами з кабіне-
ту Його імператорської величності; орден свя-
тої Анни І-го ступеня; митра. Для чернецтва з 
наведеного переліку виключалися скуфія, ка-
милавка, сан протоієрея, але додавався сан 
ігумена (після отримання ордена святого Во-
лодимира ІV-го ступеня) і сан архімандрита 
(після отримання палиці або ордена святого 

Володимира ІІІ-го ступеня). Кавалери ордену 
святого Володимира ІV-го ступеня та вищих 
мали право отримати спадкове дворянство. 

У підсумку за Першу світову війну до 
1917 р. військовим священикам було вручено 
орденів св. Анни ІІІ-го ступеню з мечами – 
понад 300; без мечів – близько 5000; орденів 
ІІ-го ступеню з мечами – понад 300; без мечів 
– понад 200; орденів св. Анни І-го ступеня з 
мечами та без мечів – близько 10. Орденів 
св. Володимира ІІІ-го ступеню з мечами – по-
над 20; без мечів – близько 20; орденів 
св. Володимира ІV-го ступеню з мечами – по-
над 150; без мечів – близько 100. Наперсний 
хрест на Георгіївській стрічці з 1914 р. до бе-
резня 1917 р. отримали 243 священнослужи-
телі. Орденом св. Георгія за той же період на-
городжено 10 осіб. Ордени св. Георгія та на-
персні хрести на Георгіївській стрічці, як най-
вищі бойові нагороди, священнослужителі 
мали право носити на облаченні навіть під час 
богослужінь [7].  

Зважаючи на вищезазначене, очевидно – 
присутність священика у лавах воїнів під час 
бойових дій украй потрібна. Важко переоці-
нити його значення під час бойових дій, де в 
атмосфері смертельної небезпеки він стає по-
трібним навіть атеїстові. З досвіду Великої Ві-
тчизняної війни відомо, що у найтяжчі моме-
нти битви за Москву керівництво Комуністи-
чної партії та Радянської держави також звер-
нулося за допомогою саме до церкви. І воно її 
отримало [1].  

Природною і бажаною виглядає таємниця 
сповіді, щирі поради священика після неї та 
відпущення гріхів. Головним, на думку авто-
ра, в їх діяльності є те, що вони пропонують 
командирам ту чи іншу лінію поведінки, не 
розкриваючи джерел інформації, особливо 
якщо це зачіпає людську гідність, інтимні 
струни душі. Духовна особа зорієнтована на 
внутрішній світ людини. Вона має ширші мо-
жливості працювати із сім’ями військовослу-
жбовців, батьками, рідними, особливо, коли 
війська зазнають втрат вбитими та поранени-
ми. І це одна з головних переваг у священни-
ка, або на західний стандарт, капелана, порів-
няно зі звичайними офіцерами та молодшими 
командирами. 

Звичайно, створення штатної капелансь-
кої служби у Збройних Силах України поки 
що передчасне з причин організаційного та 
фінансового характеру насамперед. І все-таки, 
думаю, настане час, коли й у нас можуть 
з’явитися священики у погонах. 
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Одессы 1941 г. 411-я береговая батарея” 
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рии Мемориала “Героическая оборона Одессы 1941 г. 
411-я береговая батарея” (г. Одесса) 

 
 

ВНИМАНИЕ – “РОГАТАЯ СМЕРТЬ”! 
(минные поля на Чёрном море в 1941–1944 гг.) 

 
В статье рассматривается опыт советского Черноморского флота по постановке 

оборонительных минных заграждений и борьбы с минной опасностью в годы Великой Отече-
ственной войны. В этом контексте показаны планы сторон, типы морских мин, средства и 
способы их постановки, а так же особенности боевого траления в акватории Одесской воен-
но-морской базы в 1941–1945 годах. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Черноморский флот, морские мины, 

Одесская военно-морская база, Одесский морской порт, разминирование.  
 

Одесский морской залив имеет протяжён-
ность свыше 50 миль с охватом пространства 
Чёрного моря от Цареградского устья реки 
Дунай до Тендровской косы. Являясь военно-
морской базой Черноморского флота, круп-
ным транспортным узлом и промышленным 
центром юга страны, в момент нарастающей 
угрозы со стороны Германии и Румынии, в 
условиях надвигающейся войны Одесса при-
обретала важное стратегическое значение. 
Поэтому в планах захвата южных территорий 
Советского Союза немецкое командование 
определило приоритетность этого города. Од-

нако, по причине численного и качественного 
превосходства советского Черноморского 
флота, противник стремился захватить совет-
ские военно-морские базы (прежде всего 
Одессу и Севастополь) с суши.  

По договору 1940 г. Румыния согласилась 
войти в состав сил нападения на СССР, полу-
чая в случае успеха территорию между Днес-
тром и Бугом, включая Одессу. Советское ко-
мандование принимало меры по укреплению 
сил защиты города для отражения возможных 
атак. Подходы к Одесскому торговому порту 
были заминированы, а корабли заняли дозор-
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ные линии боевого охранения района. 
В подчинение военно-морской базе в 

Одессе был передан 1-й Черноморский отряд 
из двух дивизионов морских охотников, ра-
нее, в 1940 г. произошло образование системы 
охраны водного района, которая 15 июня 
1941 г. была изменена. Руководство группи-
ровкой было возложено на первого офицера 
охраны рейда с подчинением двух звеньев ка-
теров типа “МО” в количестве шести единиц. 
Вся оборона водного района военно-морской 
базы состояла из отряда сторожевых катеров – 
17 единиц, двух дивизионов тральщиков – 
10 единиц, дивизиона сторожевых кораблей – 
3 единицы, сводного отряда охраны рейда 
Одесского торгового порта и охраны рейда 
Очакова.  

По германскому плану вторжения прове-
дение значительных морских операций на 
Балтике и северных морях не планировалось. 
На Чёрном море в начале войны немецких ко-
раблей вообще не было, что стало известно 
позже. Враг опасался ответных ударов совет-
ских кораблей по румынским нефтяным 
центрам, для чего проводил минирование по-
дступов советских портов и баз на случай вы-
хода советских эскадр в море. Отсутствие у 
немецко-румынского командования значите-
льного числа подводных лодок в водах Чёр-
ного моря для минного блокирования Одессы 
переложило выполнение задачи на авиацию. 
На постановку мин обычно вылетали две гру-
ппы самолётов, одна из которых отвлекала 
огонь противовоздушной обороны, а другая 
сбрасывала мины в воду. Мины с парашюта-
ми опускались с высоты 800–1000 м, или без 
парашютов – 30–100 м. 14 сентября 1941 г. 
немецкая авиация попыталась поставить мин-
ное поле на выходе из Одесского торгового 
порта, но реализацию этого плана сорвали со-
ветские лётчики. Хотя самолёты противника 
успели сбросить 15 мин, пять из которых упа-
ли в воду [9, с.131–132; 5, с.3–4, 7–8] 

Уже во второй половине дня 22 июня 
1941 г. Народный комиссар ВМФ СССР ад-
мирал Н.Г. Кузнецов приказал Военному со-
вету Черноморского флота немедленно при-
ступить к созданию оборонительных минных 
заграждений в районе Севастополя, постанов-
ка у берегов Одессы должна была произво-
диться по усмотрению командования. Комби-
нированные заграждения были выставлены в 
ограниченном количестве и образовывались 
на всю глубину позиций, что оказалось пре-
ждевременной мерой и мешало движению 

своих кораблей и транспортов. Результатом 
поспешного решения стала гибель экипажей 
двух советских подводных лодок типа “Ма-
лютка”, не знавших чёткого размещения мин-
ных полей вокруг Одесского торгового порта 
[18, с.13; 12, с.41, 45]. 

В контексте этого отметим, что первая в 
мире морская донная пороховая мина была 
создана в 1807 г. русским конструктором, 
преподавателем морского кадетского корпуса 
И. Фатцумом. Через пять лет изобретатель 
П. Шиллинг первый в мире испытал неконта-
ктные электрические мины с использованием 
изолированного подводного електрокабеля 
[17, c.V].  

Во времена Крымской войны 1853–
1856 гг. использовался новый тип минного 
взрывателя системы К. Власова – профессора 
Русской Инженерной Академии [19, с.30]. Ра-
зработки инженера Б. Якоби в области галь-
ванических токов, послужили основанием к 
проектированию разных моделей гальваниче-
ских и гальваноударных мин с массой взрыв-
чатого заряда в 40 кг [17, c.VІ–VІІ; 10, с.33]. В 
1889 г. русский военно-морской флот получил 
на вооружение первые шаровые мины. Новая 
форма корпуса позволяла увеличить вес бое-
вого заряда [17, с.260; 6, с.240]. Германские 
моряки располагали в те годы миной систе-
мой Герца, которая по своим характеристикам 
приближалась к русской мине образца 1883 г. 
Уже в 1914 г. немецкие военно-морские силы 
вооружались несколькими типами гальвано-
ударных мин с постановкой на глубине от 100 
до 125 м. В Первую мировую войну отечест-
венный флот оснащался минами образцов 
1905, 1908 и 1912 гг. с начинкой из тротила и 
оборудованием противотральных патронов 
конструкции Киткина [16, с.580–581; 15, с.37–
38; 7, с.21; 17, c.XVІІ; 2, с.250; 3, с.446]. 

К началу Второй мировой войны наибо-
льшее разнообразие минных образцов нахо-
дилось в армии Германии, к их числу относи-
лись гальваноударные антенные системы типа 
ЕМС, ЕМС/2 и UMA с боевой массой зарядов 
в 300, 13–20 и 30 кг. Для оснащения подвод-
ных минных заградителей и авиационных по-
становщиков Германия применяла мины типа 
TBM/S, UMA/D весом в 430–560 кг и 300 кг 
боевого заряда. 

В коллекции Одесского историко-крае-
ведческого музея находятся две морские ми-
ны выпущенных на германских заводах в на-
чале 1940-х годов. Первая – якорная ударно-
гальваническая мина типа Р.М.А с конусным 
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основанием и боевой массой в 650 кг. Её об-
наружили и обезвредили в апреле 1944 г. Уже 
8 мая 1948 г. от имени командования Одесс-
кой военно-морской базы мину передали в ра-
споряжение музея “Оборона Одессы 1941 г.”. 
С 27 апреля экспонат находился на открытых 
экспозиционных площадях Мемориала “Ге-
роическая оборона Одессы 1941 г. 411-я бере-
говая батарея”, а с 5 мая 1995 г. экспонируется 
в экспозиции Одесского историко-краевед-
ческого музея “Одесса и край в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945гг.”.  

Вторая – неконтактная мина магнитно-
акустического действия типа UMA с боевой 
массой в 856 кг, также обнаруженная и обез-
вреженная в апреле 1944 г. В 1948 г. произо-
шла её передача от имени представителей 
Одесской военно-морской базы. После экспо-
нирования в музее “Оборона Одессы 1941 г.” 
мина с 27 апреля 1984 г. по 5 мая 1995 г. на-
ходилась в Мемориале “Героическая оборона 
Одессы 1941 г. 411-я батарея”, ныне встречая 
посетителей во дворе Одесского историко-
краеведческого музея перед входом в экспо-
зицию “Одесса и край в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.”.  

Первой принятой на вооружение в совет-
ское время стала подлодочная мина ПЛ-150, 
далее появился образец мины М-26. Для за-
щиты от мин врага в 1926 г. создаётся минный 
защитник четырёхкратного действия М3-26 
по проекту контр-адмирала П. Киткина. В 
1931 г. проектируется большая корабельная 
гальваноударная мина КБ. Для неё впервые в 
мире применили автоматически сбрасывае-
мые в воде предохранительные колпаки с 
осуществлением её постановки даже в усло-
виях битого льда. Опыт Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. показал, что мина КБ 
с оснащением противопараванным прибором 
обр. 1942 г. “Чайка”, была самой современной 
системой того времени [16, с.569–572, 579, 
582–583]. 

Применение минного оружия в период 
1939–1945 гг. достигло невиданного ранее ра-
змаха. Всего по общей статистике было выс-
тавлено свыше 700 тыс. мин, ставших причи-
ной 20% всех потерь в кораблях и транспор-
тах воюющих государств.  

С 24 по 25 июня 1941 г. советские кано-
нерские лодки, крейсеры, два тральщика “Т-
16” и “Т-27” проводили постановку минного 
заграждения в Одесском заливе, выполняя ра-
боту в ночное время суток [12, с.41]. В июле 
1941 г. командование военно-морской базы 

приняло решение протралить часть загражде-
ний и образовать новый фарватер. Выполне-
ние задачи возложили на отряд из 12 морских 
охотников под командованием старшего лей-
тенанта П. Державина. Полоса траления сос-
тавляла 1,7 мили в ширину и 10 миль в длину. 
Выход катеров произошёл ночью, с рассветом 
были установлены тралы и отряд лёг на бое-
вой курс. Вдруг со стороны Тендровской косы 
появился румынский самолёт-разведчик, а 
спустя полчаса над Одессой были замечены 
бомбардировщики “U-87”. Кораблям приш-
лось открыть зенитный огонь и удалось сбить 
один самолёт атакующих. Морской охотник с 
номером “116” получил повреждения и по 
приказу командира отряда взял курс на Одес-
су. Несмотря на налёты самолётов врага груп-
па П. Державина выполнила приказ, обеспе-
чив новый фарватер для использования попо-
лнения частей, защищавших Одессу. 16 октя-
бря 1941 г., после ухода основных войск При-
морской армии в Севастополь, корабли в 
01.30 сразу же приступили к полному мини-
рованию входа в гавань. 

За весь длительный период оккупации 
Одессы захватчики даже не попытались унич-
тожить советские минные заграждения. На-
против, немецкие специалисты провели опе-
рацию по их совершенствованию, наводнив 
подступы к Одесскому торговому порту ми-
нами собственного производства, что проис-
ходило во второй половине 1943 г. Немецко-
румынское командование допустило ту же 
ошибку, что и командование Черноморского 
флота в 1941 г., рассчитывая отразить возмо-
жный десант с моря.  

В 1943 г. в западной и северо-западной 
части Чёрного моря начала активную деяте-
льность советская минно-торпедная авиация. 
С конца мая она приступила к постановке 
минных заграждений на путях возможной 
эвакуации румынских и германских войск с 
территории Крыма. На март 1944 г. припадает 
начало действий советских торпедных кате-
ров в составе небольших групп на немецких 
прибрежных линиях судоходства в районе 
Очакова и Одессы.  

Основой действий советских моряков во 
второй половине войны стало усиление про-
тивоминной обороны, вызванной обеспечени-
ем безопасности своих кораблей на подходах 
к портовым акваториям. Появление у врага 
минных систем неконтактного действия, с ра-
ботой по принципу влияния магнитных полей, 
затрудняло их обезвреживание. Кроме этого 
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неприятель ставил акустические гидродина-
мические мины с приборами кратности, сроч-
ности, определённой избирательности, пери-
одичности изменения глубины расположения. 

В апреле 1944 г. Одесса была освобожде-
на без участия советских кораблей, из-за сло-
жной минно-навигационной обстановки и во-
зможных потерь. Дальнейшие события подт-
вердили правоту такого решения. Прилегаю-
щая акватория оказалась сплошным минным 
полем с высокой плотностью и наводнением 
немецкими и советскими образцами, которое 
протянулось вдоль побережья с удалением от 
берега на 20–95 км. Уже в период проведения 
тральных работ с 1944 по 1946 гг. на минах 
подорвалось шесть тральщиков и две каноне-
рские лодки. Работы начались 11 апреля 
1944 г. силами дивизиона тральщиков под на-
чалом Охрименко-Якубовского. Корабли бы-
ли перевезены по железной дороге из Сталин-
града в Херсон, Запорожье, спущены на воду 
и проследовали через Николаев и Очаков в 
Одессу [11, с.155; 13]. 

В первую очередь прокладывался безопа-
сный путь между Одессой и Тендрой, для свя-
зи города с внешним миром морским путём. 
Кроме того, прокладывались пути между 
Очаковым, Николаевым, Херсоном и юго-
западным побережьем в сторону р. Дунай. 
Большие трудности возникли при тралении 
Одесского порта. У тральщиков не оказалось 
оборудования для траления неконтактных 
мин. Экипажи кораблей работали по 10–12 
часов для выполнения задачи включая и ноч-
ное время. Улучшение организации произош-
ло в середине июня 1944 г. после формирова-
ния 3-й бригады траления согласно приказа 
командующего Черноморским флотом [8, 
с.27]. 

К началу Ясско-Кишинёвской операции 
корабли Дунайской военной флотилии осу-
ществили поход в Одессу и далее через Дунай 
выполняя задачу по поддержке сухопутных 
частей советских войск. Одновременно по 
просьбе рыбаков была протралена акватория 
Тендровского залива, благодаря чему зарабо-
тал рыбный завод. Впервые на Чёрном море в 
зимнее время 1944–1945 гг. производилось 
ледовое траление от неконтактных мин. В по-
бедоносном 1945 г. экипажи тральщиков про-
должали напряжённый труд и порадовали 
одесситов открытием безопасного пути пла-
вания между Одессой и Тендрой [1, с.363; 4, 
с.1053–1054; 13].  

Из кораблей траления выделялись быст-

роходные тральщики специальной постройки 
типа “Трал”, остальные переоборудовались из 
рыболовных и торговых судов, вооруженных 
катерными тралами. Комбинированные за-
граждения из якорных и донных мин требова-
ли применение катерных, а далее обычных 
контактных и неконтактных траловых меха-
низмов. В особых случаях по минным полям 
производился залп из корабельных бомбомё-
тов калибра 430 мм. 

Следующим способом борьбы с донными 
минами была нейтрализация магнитного поля 
советских плавсредств. Уже в сентябре 1941 г. 
произошло образование плавучих станций ра-
змагничивания малых судов и подводных ло-
док с помощью противоминной обмотки, 
включающейся для прогревания за тридцать 
минут до выхода корабля в море с размагни-
чиванием корпуса судна [14, с.55, 57–58, 61]. 

Встречаясь с большим противодействием 
в уничтожении вражеских минных полей, со-
ветские моряки, в основном, выполнили эту 
нелёгкую задачу ещё в 1944 г., но минная опа-
сность не была снята полностью даже до на-
ших дней, о чём свидетельствуют смертонос-
ные находки в водах Чёрного моря. Опыт 
войны показал необходимость увеличения чи-
сла тральщиков, нехватка которых постоянно 
ощущалась. Появление трудновытравливае-
мых образцов мин потребовало разработки 
новых приборов борьбы акустического и ра-
диолокационного характера, которое облег-
чили решение проблемы. Образование минно-
тральных спецлабораторий позволило лучше 
изучить почти все образцы мин иностранного 
производства, с выработкой мер по их ликви-
дации. Но как показывает современная прак-
тика они тоже не срабатывали [8, с.27–28; 13]. 

Таким образом, история Великой Отечес-
твенной войны 1941–1945 гг. свидетельствует 
о важном значении минного и противоминно-
го вооружения, что особенно проявилось в 
морских районах с малыми глубинами. Кора-
бли Черноморского флота только в оборони-
тельных заграждениях выставили 8371 мин и 
1378 минных защитников [8, с.3, 6–7, 12, 31; 
12, с.41; 20, с.164]. Уничтожение минных за-
граждений было трудной и опасной работой, а 
воды Чёрного моря до сих пор преподносят 
опасные сюрпризы, борьба с которыми требу-
ет мастерства, выучки, мужества и отваги. 
Подвиги личного состава тральных отрядов 
стали героической страницей боевой летописи 
Краснознамённого Черноморского флота в 
жестоком поединке с “рогатой смертью”. 
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Прокоф’єв В.Ю., Прокоф’єва М.М. Увага – “рогата смерть”! (мінні поля на Чорному морі 
в 1941–1944 рр.) 

У статті розглядається досвід радянського Чорноморського флоту з постановок обо-

ронних мінних загороджень і боротьби з мінною небезпекою в роки Великої Вітчизняної війни. 

У цьому контексті показані плани флотів сторін, типи морських мін, засоби та способи їх по-

становки, а так само особливості бойового тралення в акваторії Одеської військово-морської 

бази в 1941–1945 роках. 

Ключові слова: Велика Вітчизняна війна, Чорноморський флот, морські міни, Одеська 

військово-морська база, Одеський морський порт, розмінування. 
 

Отримано: 10.01.2015 р.  
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ДІЇ ЕКІПАЖУ СКР-112 ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТВОРЕННЯ  
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
У статті на основі аналізу джерел та літератури розкриваються причини та обстави-

ни переходу корабля Чорноморського флоту Радянського Союзу СКР-112 з пункту базування 
Донузлав у порт Одеси в липні 1992 року та значення цієї події на становлення Військово-
Морських Сил України. 

Ключові слова: Військово-Морський Флот, Збройні Сили, Військово-Морські Сили  

України, Чорноморський флот. 
 

Актуальність даної теми дослідження по-
лягає в тому, що на сучасному етапі будівниц-
тва Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України (далі – ВМС ЗС України) постала по-
треба у вивченні історичного досвіду і дати 
правову оцінку подіям, які впливали на про-
цес створення національного флоту та його 
подальший розвиток. На наш погляд, саме рі-
шучі та впевнені дії екіпажів кораблів спону-
кали до прийняття відповідних рішень війсь-
ковим і політичним керівництвом країни. 

Проаналізувавши документальні джерела 
встановлено, що сторожовий корабель  
СКР-112 17-ї бригади кораблів охорони вод-

ного району Кримської військово-морської 
бази (далі – ВМБ) став першим кораблем 
ВМС України. 21 липня 1992 р. екіпаж  
СКР-112 (див. фото 1) здійснив сміливий пе-
рехід з пункту базування Донузлав у порт 
Одеси. Командування Чорноморського флоту 
роз-цінило цю акцію як заколот, і кілька кора-
блів намагалися його зупинити. Але завдяки 
рішучим діям екіпажу сторожовий корабель 
прибув у пункт призначення. Ця подія приве-
рнула увагу політичного і військового керів-
ництва держави до проблем створення націо-
нального флоту та вплинула на його подаль-
ший розвиток. 

 

 
 

Фото 1. СКР-112 у 1991–1992 рр. найбільш ходовий корабель у своєму з’єднанні... [11]. 
 

Слід зазначити, що ні командир СКР-112, 
ні офіцери штабу Кримської ВМБ, які знахо-
дилися на кораблі, не вважали свій вчинок 
“героїчним”. Навпаки, за словами командира 
СКР-112 капітан-лейтенанта С. Настенка (зго-
дом – капітан 1 рангу, командир фрегату “Ге-
тьман Сагайдачний”) це були несанкціоновані 
дії екіпажу корабля, але здійснені під приму-

сом неправомірних рішень командування Чо-
рноморського флоту [3].  

У той же час, за спогадами начальника 
штабу Кримської ВМБ Чорноморського фло-
ту капитана 1 рангу Е. Орлова (у подальшому 
віце-адмірал) “… никто из угонщиков, пре-
ступивших закон, к ответственности при-
влечен не был, хотя еще в начале сентября 
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адмирал И. Касатонов направил открытое 
письмо в адрес Генерального прокурора Ук-
раины, государственного советника юстиции 
В. Шишкина. Понятное дело: соответст-
вующей оценки факт, как кое-кто говаривал, 
“пиратства” не получил…” [3]. Але такий 
само вчинок помічника командира МПК-116 
старшого лейтенанта О. Коміссарова, який 
5 квітня 1992 р. “в знак протесту розподілу 
флоту” здійснив самовільний перехід з Дону-
злава до Севастополя, не вважався команду-
ванням Кримської ВМБ і Чорноморського 
флоту протиправним. Тому ми вважаємо за 
доцільне з’ясувати всі обставини, які переду-
вали цим подіям з тим, щоб надати їм правову 
оцінку. 

Відомо, що 23 червня 1992 р. у Дагомисі 
під час зустрічі президентів України і Росії 
була підписана “Угода між Україною і Росій-
ською Федерацією про подальший розвиток 
міждержавних відносин” (далі – Угода) та 
створено робочу групу з військово-політич-
них питань. Сторони домовилися про спільне 
використання системи базування і матері-
ально-технічного забезпечення ВМС України 
і Чорноморського флоту. Також, відповідно 
до статті 15 цієї Угоди військовослужбовці 
України і Росії, призвані для проходження 
військової служби в частинах, що входять до 
складу Об’єднаних Збройних Сил СНД, при-
сягають державі, громадянами якої вони є [3]. 

Але, у липні 1992 р. на Чорноморському 
флоті склалося важке становище. Незважаючи 
на Дагомиську угоду, на кораблях і в частинах 
посилився тиск на тих, хто склав присягу на 
вірність народу України.  

Відтак, напередодні переходу СКР-112 до 
Одеси, були усунуті з посади начальник шта-
бу 17-ї бригади кораблів охорони водного 
району капітан 2 рангу М. Жибарєв (у по-
дальшому – контр-адмірал, заступник дирек-
тора департаменту охорони Державного кор-
дону, начальник управління Морської охоро-
ни Державної прикордонної служби України), 
заступник командира бригади капітан 2 рангу 
Ю. Тарабукін, помічник командира дивізіону 
по роботі з особовим складом капітан-лейте-
нант В. Горобець. Від капітан-лейтенанта 
С. Настенка неодноразово вимагали подати 
рапорт на звільнення в запас. Офіцерам, які 
склали присягу на вірність народові України, 
безпідставно не присвоювались наступні вій-
ськові звання, їх виключали зі списків на от-
римання житла [4, с.554–555; 5, арк.46]. Отже, 
командування Чорноморського флоту всіляко 

перешкоджало прийняттю присяги на вірність 
народу України навіть погрожуючи офіцерам 
притягнути до кримінальної відповідальності 
[6, арк.5, 9]. Не витримуючи щоденного пси-
хологічного натиску, моряки-чорноморці, які 
присягнули Україні, вирішили здійснити не-
звичайний вчинок, який би привернув увагу 
до 17-ї бригади кораблів охорони водного 
району Кримської ВМБ, реагуючи у такий 
спосіб на пасивність керівництва Міністерства 
оборони України. Тому, 21 липня 1992 р. екі-
паж корабля СКР-112, що дислокувався в 
Донузлаві, підняв Державний прапор України, 
вийшов у море і направився в порт Одеси. 

Командування Чорноморського флоту 
намагалося зупинити екіпаж СКР-112. Протя-
гом 8-годинного переходу корабель СКР-112 
переслідували направлені з командного пунк-
ту Чорноморського флоту: ракетний катер  
Р-260, на чолі з командиром 296-го окремого 
дивизиону ракетних катерів капітаном 3 рангу 
(в подальшому капітан 1 рангу) В. Захаровим, 
малий десантний корабель на повітряній по-
душці МДК-184, на чолі з начальником штабу 
дивізіону кораблів на повітряній подушці 
капітаном 3 рангу С. Трушевим, малий проти-
човновий корабель МПК-93 та СКР “Рази-
тельный”, на чолі з начальником штабу 11-ї 
бригади протичовнових кораблів капіта-ном 
1 рангу О. Сіліним, з метою примусити до по-
вернення. До того ж, у цей час в повітрі зна-
ходилися два гідролітаки Бе-12, пілоти яких 
отримали наказ імітувати торпедну атаку по 
СКР-112. Командувач ВМС України Б. Кожин 
згадував, що “… незважаючи на всі спроби 
уникнути конфлікту, який міг призвести до 
людських втрат, протягом восьмигодинного 
переходу корабель СКР-112 переслідували 
направлені з командного пункту флоту 
кораблі МДК-184 і МПК-93 з метою приму-
сити “втікача” повернутися. Застосовувалося 
все: стрільба із артилерійської установки в 
повітря та по курсу корабля, небезпечне ма-
неврування із зближенням з метою навалу і 
нанесення пошкоджень, спроби висадження 
на корабель групи захоплення. Проте, ніякі 
заходи командування Чорноморського флоту 
не примусили екіпаж корабля СКР-112 змі-
нити свій курс і о 18 год. 50 хв. корабель при-
був до порту Одеса і пришвартувався біля пірсу 
бригади прикордонних кораблів України. 

Ще й досі, ми не можемо з впевненістю 
назвати всі причини, що призвели до такого 
відчайдушного кроку екіпаж корабля СКР-112. 
Це зумовлено тим, що дехто не хоче допусти-
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ти розголошення компроментуючих фактів. 
Але деякі з них все ж таки відомі. Як заявив 
сам командир корабля капітан-лейтенант 
Сергій Настенко, головною причиною, що 
примусила екіпаж до несанкціонованих дій, 
були неправомірні дії командування Чорно-
морського флоту в умовах відсутності рішень 
щодо флоту на рівні державних комісій” [8]. 

Таким чином, завдяки сміливим діям ко-
манди та втручанню Командувача ВМС 
України, сторожовий корабель досяг пункту 
призначення – Одеса і ошвартувався в Прак-
тичній гавані біля пірсу 18-ї бригади прикор-
донних кораблів України [4, с.558–559; 7]. 

Того ж дня командувач Чорноморського 
флоту адмірал І. Касатонов виступив із за-
явою для представників засобів масової інфо-
рмації, де звинуватив Міністерство оборони 
України, через односторонні дії якого стано-
вище на флоті продовжує залишатися вибу-
хонебезпечним. Через два дні після переходу 
бойового корабля у Севастополі зустрілися 
парламентські делегації Росії та України. 
Відтак, події, пов’язані з екіпажем СКР-112, 
вийшли на міждержавний рівень [9]. 

Адмірал І. Касатонов заявив протест пер-
шому заступнику голови Верховної Ради 
України В. Дурдинцю, який очолював україн-
ську державну делегацію на переговорах про 
флот, а також міністру оборони України гене-
рал-полковнику К. Морозову. При цьому 
І. Касатонов підкреслив, що самовільна пере-
дача корабля до складу ВМС України – це 
акція політичного характеру [4, с.565].  

Після цього в Севастополі відбулася не-
звичайна 4-годинна зустріч керівників делега-
цій на переговорах про Чорноморський флот – 
Ю. Ярова і В. Дурдинця. В обговоренні пи-
тань виконання Дагомиських угод, взяли 
участь офіцери організаційної групи ВМС 
України, члени військової ради Чорноморсь-
кого флоту, голова Верховної Ради Криму 
М. Багров, представник Президента України в 
Севастополі І. Єрмаков, голова Севастополь-
ської міської ради В. Семенов та інші офіційні 
особи. Особливість зустрічі полягала в тому, 
що вперше представники місцевої влади на-
магалися хоч якось вплинути на учасників 
переговорів про долю Чорноморського флоту 
[8]. 

У той час, Український флот був нероз-
ривно пов’язаний з політикою Росії, яка не 
могла спокійно поставитись до такого небез-
печного для неї інцеденту. Тому, вже 29 лип-
ня 1992 р., Міністерство закордонних справ 

Росії направило Міністерству закордонних 
справ України ноту такого змісту: “21 июля 
1992 года в результате грубого попрания во-
инской дисциплины и неправомерных дейст-
вий командования сторожевого корабля 
СКР-112, поднявшего Государственный флаг 
Украины, был совершен угон этого корабля с 
базы Черноморского флота на озере Донуз-
лав. Командир корабля не подчинился требо-
ваниям командования Черноморского флота 
о возвращении корабля на место постоянного 
базирования и осуществил переход в порт 
Одесса. Обращает на себя внимание, что вы-
сокопоставленные представители Воору-
женных Сил Украины отказались сотрудни-
чать с командованием Черноморского флота 
в пресечении и скорейшем урегулировании 
этого инцидента. Все это, равно как и факт 
нахождения корабля в сложившихся обстоя-
тельствах в порту Одесса, вносит дестаби-
лизирующий элемент в обстановку на Черно-
морском флоте и создает сложности в деле 
стабилизации Дагомысских соглашений меж-
ду Российской Федерацией и Украиной о 
дальнейшем развитии межгосударственных 
отношений от 28 июня 1992 года в части, ка-
сающейся Черноморского флота. Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации 
выражает озабоченность в связи с вышеиз-
ложенным и полагает, что интересам дос-
тижения общей поставленной Украиной и 
Россией цели – решения проблем Черномор-
ского флота путем переговоров - отвечало 
бы возвращение украинского корабля в состав 
Черноморского флота с проведением тща-
тельного расследования по факту угона  
СКР-112” [4, с.566–567]. 

Адже, в цій напруженій обстановці війсь-
кове керівництво Української держави вияви-
лося спроможним зайняти зрозумілу і тверду 
позицію щодо переходу СКР-112. Саме ця 
позиція чітко простежується в заяві Міністра 
оборони України генерал-полковника К. Мо-
розова з приводу становища, що склалося на 
Чорноморському флоті. По-перше, у заяві 
Міністерство оборони України заявило рішу-
чий протест командуванню Чорноморського 
флоту і поставило вимогу негайно припинити 
протиправні дії проти громадян України, які 
проходять військову службу в своїй державі. 
По-друге, міністр наголосив на тому, що 
Україна розглядає питання про флот на під-
ставі рішення Верховної Ради про цілісність, 
неподільність та недоторканість її території.  

Для вирішення цих проблем Міністр обо-
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рони України пропонував переглянути свої 
позиції людям, що причетні до питання про 
Чорноморський флот, переглянути з точки зо-
ру особистої відповідальності за нагнітання 
обстановки і можливі негативні наслідки. 
Наприкінці, К. Морозов заявив: “Ми не вхо-
димо у військові блоки, не розміщуємо свої 
війська на територіях інших держав. І на 
нашій території не повинно бути військ, 
підлеглих іншим державам… Ми готові на 
компроміси, готові проявити добру волю, але 
ділити Україну – ніколи! Вона неподільна і не-
доторкана!” 

Незабаром, наказом Міністра оборони 
України від 20 серпня 1992 р. за №144 СКР-
112 було включено до складу ВМС України та 
перейменовано в “U 132” [6, арк.118]. 
17 грудня 1992 р. СКР-112 повернувся до Се-
вастополя і увійшов до складу 1-ї бригади 
надводних кораблів ВМС України. Він став 
першим бойовим кораблем Військово-Мор-
ських Сил України. Однак, не зважаючи на 
включення корабля до складу ВМС України 
навколо нього продовжували нагнітати 
політичну ситуацію. Адмірал І. Касатонов 

став погрожувати про самостійне формування 
російського флоту у бухтах України. 

Але, наявність цього корабля у ВМС і йо-
го стоянка саме у Севастополі не подобалася 
не лише російським адміралам. У політич-
ному керівництві України також було багато 
занепокоєних тим, що СКР-112 не дозволяє 
успішно вирішувати проблему розподілу 
Чорноморського флоту. До штабу ВМС поча-
ли приходити обґрунтування недоцільності 
ремонту СКР-112, окремі фахівці і в штабі 
ВМС, особливо в управліннях оперативному і 
бойової підготовки, радо з цим погоджували-
ся – знімалося багато проблем, пов’язаних з 
його ремонтом і експлуатацією. 

Звичайно, корабель потребував середньо-
го ремонту, терміни якого давно пройшли. 
Однак, коштів на ремонт корабля у ВМС не 
було, і тому він три роки стояв в бухті Курина 
(див. фото 2) біля пристані, не виходячи в мо-
ре. Згодом, в 1995 р. у Міністерстві оборони 
України дійшли думки вчинити з СКР-112 
так, як більшовики вчинили з повсталим бро-
неносцем «Князь Потемкин-Таврический» – 
розібрати на метал [7]. 

 

 
 

Фото 2. СКР-112 в Інкермані (фото ЕМНИП ув. Костриченко) [11]. 
 

З боку Міністра оборони України В. Шма-
рова та головних управлінь оборонного відом-
ства почався відкритий тиск на командування 
ВМС України позбутися і списати корабель, 
наявність якого у Севастополі негативно 
впливала на російсько-українські стосунки. 
Враховуючи технічний стан СКР-112, від-
сутність коштів на його утримання та ремонт і 
наполегливі пропозиції Міністерства оборони 

України, командування ВМС України прий-
няло рішення про виведення його із списків 
флоту і доручило останньому командиру СКР-
112 капітану 3 рангу К. Жуку підготувати до-
кументи на списання корабля [10]. 

У цей же час у Севастополі багато гро-
мадських організацій хотіли бачити СКР-112 
як музей Військово-Морських Сил України. 
Зважаючи, що пропозиції утилізації корабля 
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перемагають громадську думку, у Севасто-
полі був навіть створений “Комітет захисту 
сторожового корабля СКР-112”, до якого до-
лучилися представники громадських органі-
зацій з багатьох областей України. 

На початку серпня 1996 р. в українських 
газетах, по радіо і телебаченню оголосили 
звернення “Комітету захисту сторожового ко-
рабля СКР-112”, до вищих посадових осіб 
держави з проханням не допустити знищення 
корабля. В цьому зверненні зазначалося: “Ми, 
представники громадських організацій і демо-
кратичних партій міста Севастополя, які утво-
рили “Комітет захисту сторожового корабля 
СКР-112”, глибоко стурбовані тим, що СКР-
112, військовий корабель, який першим 
підняв Український прапор, сьогодні прода-
ний комерційним структурам і має бути 
порізаним на металобрухт. Практично, на ме-
талобрухт відправляють нашу історію. Про-
симо вас не допустити цього святотатства. 
Ціна металу в сотні тисяч разів нижча за ціну 
нашого духу. Тому просимо вас дати розпо-
рядження про скасування рішення щодо про-
дажу СКР-112. Цьому кораблеві місце в музеї 
Військово-Морських Сил України. СКР-112 – 
це не металобрухт, це наша святиня. Її зни-
щення – це знищення нашого майбутнього. 
Просимо вас не допустити цього”. Це звер-
нення підписали Голова “Комітет захисту 
сторожового корабля СКР-112” К. Трубнікова, 
Голова Севастопольської організації «Про-
світа» М. Гук, Голова Севастопольського 
відділення товариства «Україна» П. Марчук, 
Голова Севастопольського Конгресу україн-
ських націоналістів О. Кравчук, Голова Сева-
стопольської організації Народного Руху 
України О. Подольний і Голова Союзу украї-
нок Севастополя Б. Процак [4, с.580–581]. 

Надходило також багато пропозицій і з 
інших приморських міст. Наприклад, запо-
рожці досить активно добивалися визначити 
місцем його “вічної стоянки” Дніпровську на-
бережну в Запоріжжі, де на його базі бажали 
створити діючий військово-морський музей, 
який служив би справі військово-патріотич-
ного виховання молоді. Подібні пропозиції 

поступали з Миколаєва і Одеси, особливо на-
полягала одеська громадськість, вважаючи 
СКР-112 своїм героєм. 

Але перемогла позиція нового Міністра 
оборони України генерала-лейтенанта (в по-
дальшому генерал армії) О. Кузьмука. Тому 
влітку 1996 року корабель було утилізовано та 
розібрано на металобрухт. Так було втрачено 
корабель-історію сучасних ВМС України [10]. 

Таким чином, перехід СКР-112 до Одеси 
продемонстрував світу суть флотської про-
блеми та заставив вище керівнитвово України 
і Росії, світову громадськість прискіпливо по-
глянути на факти, які супроводжували процес 
будівництва флоту в Україні. Екіпаж СКР-112 
у надзвичайно складній військово-політичній 
ситуації в Криму сміливо і виразно поборов 
спробу силової протидії відродженню націо-
нального флоту України. В той же час, історія 
з СКР-112 є яскравим свідченням того, що і в 
незалежній Україні ще існують впливові сили, 
які своїм завданням ставлять знищення 
національної пам’яті, історичних традицій в 
армії і на флоті. Підтвердженням цього є доля 
ще трьох сторожевих кораблів “Севастополь” 
(U 132, до 1 серпня 1997 р. – сторожовий ко-
рабель Чорноморського флоту “Разитель-
ный”), “Миколаїв” (U 133, до 1 серпня 1997 р. 
– сторожовий корабель Чорноморського фло-
ту “Безукоризненный”) та “Дніпропетровськ” 
(U 134, до 1 серпня 1997 р. – сторожовий ко-
рабель Чорноморського флоту “Беззаветный”), 
які відповідно до Угоди між Україною і Росій-
ською Федерацією про параметри поділу Чор-
номорського флоту від 28 травня 1997 р. 
увійшли до складу ВМС України в справному 
стані, а згодом були по-суті знищені. 

Ми вважаємо, що лише вітчизняні при-
клади патріотизму і вірності військовому 
обов’язку перед своєю країною незаперечно 
формують духовну складову воїна, без якої 
обороноздатність країни забезпечити не мож-
ливо. Саме тому, курс СКР-112 до Одеси ок-
реслив курс молодих ВМС в морське 
майбутнє та засвідчив незворотність процесу 
військово-морського будівництва в Україні.  
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
КАДРОВИХ ОРГАНІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
У статті розкривається процес становлення та розвитку системи підготовки фахівців 

кадрових органів Збройних Сил України, яка стала однією з основних проблем, що постала пе-
ред військовим керівництвом нашої держави. Вирішення завдань належної підготовки фахівців 
для кадрових структур впливає на прийняття рішень під час виконання завдань за призначен-
ням та є запорукою ефективної реалізації завдань кадрової політики у Збройних Силах України 
і забезпечує військові частини та підрозділи якісним персоналом.  

Ключові слова: кадрові органи, система підготовки, Збройні Сили України, Міністерст-
во оборони України, освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, 
кваліфікаційні характеристики, навчальні плани-програми. 
 

У сучасних умовах розвитку будь-яких 
збройних сил дієва система підвищення про-
фесійної компетентності фахівців з питань ка-
дрової роботи є однією з найважливіших 
складових ефективності виконання завдань 
щодо забезпечення належного рівня обороно-
здатності держави. Сьогодні вирішення за-
вдань належної підготовки фахівців для кад-
рових структур є, як ніколи актуальним і для 
Збройних Сил України (далі – ЗС України). 
Високий професіоналізм фахівців кадрових 
органів сприяє прийняттю виважених рішень 
під час виконання завдань за призначенням та 
є запорукою ефективної реалізації завдань ка-

дрової політики у ЗС України і як наслідок за-
безпечення військових частин і підрозділів 
якісним персоналом.  

З отриманням Україною незалежності та 
початком формуванням власних Збройних 
Сил проблема комплектування вітчизняних 
кадрових структур відповідними фахівцями та 
організація ефективної системи їх підготовки 
стала однією з основних проблем, що постала 
перед військовим керівництвом нашої держа-
ви.  

Питання підготовки військових кадрови-
ків розглядалися у працях науковців і військо-
вих фахівців В. Вєтрова [1], О. Тракалюка [2], 
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О. Кінь [3], А. Медвідь, І. Половінкіна [4], 
В. Вишнівського, Є. Литвиновського, О. Мі-
рошніченко [5], В. Малюги [6], О.М. Яцино 
[7] та ін. Комплексно в історичному аспекті 
систему підготовки військових фахівців в 
Україні досліджував та обґрунтував М. Неща-
дим [8]. Науковцями Науково-методичного 
центру кадрової політики МО України значна 
увага приділялася й питанням розвитку фахо-
вої компетентності посадових осіб кадрових 
органів (далі – ПОКО) ЗС України [9]. Разом з 
тим, проблема становлення та розвитку сис-
теми підготовки фахівців кадрових органів у 
ЗС України узагальненого висвітлення не 
отримала.  

Таким чином, мета статті полягає в роз-
критті процесу становлення та розвитку сис-
теми підготовки фахівців для кадрових орга-
нів ЗС України. 

З самого початку розгортання кадрових 
органів ЗС України фахівці для них готували-
ся Центральними офіцерськими курсами №1 
(далі – ЦОК). Загальний обсяг підготовки 
складав 80 годин і передбачав надання пер-
винних знань з питань кадрової (мобілізацій-
но-кадрової) роботи. Випускники курсів отри-
мували основні навички щодо оформлення 
відповідної кадрової документації (порядок 
оформлення особової справи, подань на при-
своєння військового звання та висування на 
іншу посаду, ведення обліку особового складу 
насамперед офіцерського складу та прапор-
щиків), призову (прийняття) на військову 
службу (роботу) та звільнення з неї, організа-
ції та проведенні атестування особового скла-
ду, організації мобілізаційної роботи у кадро-
вому органі тощо [10]. Вони призначалися на 
посади у кадрові структури ЗС України на 
підставі рішень керівництва вищих кадрових 
органів, але ні критеріїв оцінки, ні конкурсів і 
відбору ПОКО не здійснювалося. 

У той же час, аналіз змісту програми кур-
сової підготовки ПОКО ЗС України на ЦОК 
свідчить, що вона не повністю відповідала ос-
новним завданням і функціям кадрового ме-
неджменту, а забезпечувала лише початкову 
підготовку ПОКО з питань оформлення пото-
чної та перспективної документації [10].  

Окрім Центральних офіцерських курсів, 
професійне вдосконалення фахівців кадрових 
органів до 2012 року здійснювалося і в проце-
сі службової діяльності в загальній системі 
професійної підготовки військовослужбовців 
ЗС України, під час проведення інструкторсь-
ко-методичних занять з найважливsiих питань 

кадрової роботи та в ході обміну досвідом.  
Фактично, можна стверджувати, що як 

такої, професійної підготовки ПОКО у систе-
мі вищих військових навчальних закладів МО 
України, порівняно з підготовкою фахівців 
інших спеціальностей не існувало. Зміст та 
обсяг професійної освіти цих фахівців не були 
визначені. Практично, фахівці кадрових орга-
нів призначалися на посади, не маючи базової 
професійної освіти за напрямом діяльності.  

Хоча була спроба розпочати підготовку 
кадрових менеджерів у Військовому інституті 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (далі – ВІКНУ), де були 
розроблені всі необхідні галузеві стандарти та 
навчально-методичні матеріали за трьома мо-
жливими напрямками підготовки кадрових 
менеджерів. ВІКНУ був готовий розпочати 
підготовку кадрових менеджерів за економіч-
ною, психологічною чи соціологічною спря-
мованістю. Але через відсутність замовлення 
на фахівців за спеціальністю “кадровий мене-
джмент”, не визначенням місця та завдань, які 
повинен виконувати цей фахівець, підготовка 
не була відкрита [10]. 

З метою підвищення ефективності підго-
товки військових фахівців, у тому числі й кад-
рових органів ЗС України, Міністром оборони 
України 27.11.2008 р. був підписаний наказ за 
№593 “Про подальше вдосконалення системи 
підвищення кваліфікації військовослужбовців 
та державних службовців Міністерства обо-
рони України та Збройних Сил України” [11], 
яким у складі Вищих академічних курсів На-
ціональної академії оборони України (далі – 
ВАК НУОУ) передбачалося створення трьох 
груп за такими напрямами: з питань організа-
ції і проведення мобілізаційно-кадрової робо-
ти (група №9); з питань організації і прове-
дення кадрової роботи (групи №10 і №11). 

Як свідчить аналіз керівних документів, 
для підвищення кваліфікації фахівців кадро-
вих органів МО України та ЗС України, до на-
вчання у вищезазначених групах залучаються 
офіцери та державні службовці. 

Зазначимо, що на початковому етапі за-
провадження курсової підготовки кадровиків 
у НУОУ обсяг змісту навчання свідчить, що 
професійній (фаховій) компетентності ПОКО 
приділялося недостатньо уваги. Пріоритетом 
підготовки було надання знань з питань: спо-
собів застосування ЗС України; теоретичних 
основ і здатність організовувати та забезпечу-
вати виконання заходів оборонного плану-
вання; основ організації повсякденної діяль-
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ності (оперативної, мобілізаційної та бойової 
підготовки) військ (сил), підтримання їх бойо-
вої та мобілізаційної готовності; основ кадро-
вої роботи, уміння виявляти проблемні пи-
тання організації і проведення кадрової робо-
ти та визначати шляхи їх вирішення; вирішу-
вати проблемні питання управління кадровою 
роботою; основ і вміння реалізовувати вико-
нання заходів кадрової політики у ЗС Украї-
ни; проблемних питань, підготовки і комплек-
тування ЗС України особами офіцерського 
складу, рядового, сержантського і старшинсь-
кого складу, проходження служби у резерві та 
шляхи їх вирішення; основ морально-психо-
логічного, правового, фінансово-економічного 
забезпечення кадрової роботи; основ адаптації 
військовослужбовців до цивільного життя 
[10]. 

І на теперішній час аналіз діючих Квалі-
фікаційних характеристик випускника (далі – 
КХ) кожної з трьох груп ВАК НУОУ дає під-
стави стверджувати, що вони розроблені пе-
реважно для “узагальненого” посадовця кад-
рового органу будь-якого рівня. Так, аналіз 
визначених у пункті 7 кожного з цих КХ, пе-
реліків посад, з яких залучаються офіцери 
(державні службовці) для навчання на ВАК 
НУОУ засвідчив, що група №10 і частково 
№9 призначені для підвищення кваліфікації 
керівної ланки структурних підрозділів, а гру-
па №11 – для інших фахівців кадрових органів 
ЗС України [12–14]. Проте, переліки спеціалі-
зовано-професійних компетенцій, які, відпо-
відно до КХ, має мати випускник кожної з цих 
груп, мало чим відрізняються. 

Наприкінці 2012 – на початку 2013 років 
було внесено зміни та доповнення до КХ і на-
вчальних планів-програм підготовки (далі – 
НП-П) фахівців кадрових органів, у результаті 
чого було збільшено кількість годин саме на 
фахову підготовку кадровиків. Але аналізую-
чи вищезазначені документи та відгуки й по-
бажання самих випускників можна зробити 
висновок, що зміст цієї підготовки потребує 
вдосконалення.  

У системі вищої військової освіти з 
2011 р. у Національному університеті оборони 
України імені Івана Черняховського (далі – 
НУОУ) розпочато підготовку фахівців опера-
тивно-тактичного рівня для кадрових органів 
ЗС України. Згідно до вимог нормативних до-
кументів підготовка зазначених фахівців осві-
тньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спе-
ціалізації “Кадровий менеджмент у військах 
(силах)” здійснюється в межах спеціальності 

“Військово-соціальне управління”, що, на на-
шу думку, не зовсім відповідає потребам часу. 

Так, аналіз змісту галузевих стандартів 
вищої освіти, що регламентують вимоги до 
випускника НУОУ зі спеціалізації “Кадровий 
менеджмент у військах (силах)” та змісту його 
підготовки, а саме Освітньо-кваліфіфкаційних 
характеристик (далі – ОКХ) та Освітньо-про-
фесійних програм (далі – ОПП), дає підстави 
стверджувати, що їх нормативні частини в ці-
лому відповідають вимогам держави в особі 
замовника щодо підготовки фахівця освітньо-
кваліфікаційного рівня “Магістр” зі спеціаль-
ності “Військово-соціальне управління” [15–
18]. Але їх варіативні частини, що безпосере-
дньо стосуються змісту підготовки фахівців 
кадрових органів оперативно-тактичного рів-
ня управління, потребують удосконалення з 
урахуванням положень службових обов’язків 
і посадових інструкції та досвіду безпосеред-
ньої професійної діяльності відповідних груп 
(посад) фахівців кадрових органів ЗС України 
[6]. До того ж і перелік компетенцій, визначе-
ний у цих галузевих стандартах, на нашу дум-
ку, також потребує вдосконалення. 

З припиненням у кінці 2011 року діяльно-
сті Центральних офіцерських курсів 28 грудня 
цього ж року Міністром оборони України бу-
ло підписано наказ за №827 “Про внесення 
змін до Переліку курсів підвищення кваліфі-
кації військовослужбовців та державних слу-
жбовців Міністерства оборони України та 
Збройних Сил України у вищих військових 
навчальних закладах Збройних Сил України 
та військових навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладах України” [19]. Цим нака-
зом запроваджено здійснення підвищення 
кваліфікації фахівців органів кадрової роботи 
на Курсах підвищення кваліфікації фахівців 
організаційно-штатної, мобілізаційної та кад-
рової роботи органів військового управління 
Збройних Сил України при Академії сухопут-
них військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
(далі – АСВ). 

На Курси підвищення кваліфікації для 
підготовки за програмою фахівців органів ро-
боти з особовим складом з’єднань, військових 
частин, військових навчальних закладів, уста-
нов та організацій ЗС України за військово-
обліковою спеціальністю “Підбір та розстано-
вка особового складу, робота з питань ком-
плектування та обліку чисельності військ 
(сил)” залучаються офіцери та працівники ор-
ганів роботи з особовим складом з’єднань, 
військових частин, військових навчальних за-
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кладів, установ та організацій ЗС України. 
Зауважимо, що на сьогодні ці Курси жод-

ного випуску фахівців для кадрових органів 
ще не здійснили. Проте аналіз документів, що 
регламентують зміст підготовки даних спеці-
алістів свідчить про необхідність його удо-
сконалення з урахуванням функціональних 
завдань і безпосередньої діяльності фахівців 
структур кадрової роботи. 

Так, аналіз змісту КХ дає підстави ствер-
джувати, що випускники Курсів, на думку 
розробників цього документа, у своїй пода-
льшій професійній діяльності будуть викону-
вати лише одну функцію – управлінську, а 
відповідно і лише одну типову задачу – 
управління підбором і розстановкою особово-
го складу, роботою з питань комплектування 
та обліку чисельності військ (сил). 

Крім того, зміст КХ свідчить, що для за-
безпечення спроможності успішного вико-
нання випускниками вищезазначеної функції 
та типової задачі діяльності достатньо сфор-
мувати у них лише одну спеціалізовано-
професійну компетенцію – “Здатність плану-
вати заходи підбору та розстановки особового 
складу, організувати роботу з питань компле-
ктування та обліку чисельності військ (сил)”. 
Натомість, визначені у КХ знання та уміння, 
якими має оволодіти випускник, уже дають 
підстави стверджувати, що діяльність війсь-
кового кадровика виходить за межі виконання 
лише управлінської функції та однієї типової 
задачі [20]. 

Детальний аналіз нормативних докумен-
тів, що визначають зміст підготовки фахівців 
кадрових органів на ВАК при НУОУ та Кур-
сах підвищення кваліфікації фахівців органі-
заційно-штатної, мобілізаційної та кадрової 
роботи органів військового управління ЗС 
України при АСВ засвідчив, що їх зміст по-
требує доопрацювання з урахуванням як по-
ложень службових обов’язків і посадових ін-
струкції, так і безпосередньо досвіду профе-
сійної діяльності відповідних груп (посад) фа-
хівців кадрових органів ЗС України.  

Крім того, проаналізовані КХ, що затвер-
джені і діють у різних ВВНЗ, дещо відрізня-
ються одна від одної за структурою їх оформ-
лення. Так, наприклад, КХ випускника Курсів, 
що діють при АСВ структурно складається зі 
вступу, дев’яти розділів і двох додатків, а НП-
П підготовки слухачів на цих курсах – з п’яти 
розділів. Натомість структура КХ випускника 
ВАК НУОУ включає вступ, дев’ять розділів і 
три додатки, а НП-П підготовки слухачів – сім 

розділів і три додатки. До того ж, не лише кі-
лькість, але й назви деяких з розділів і додат-
ків також різні [12–14, 20–24].  

Цей факт дозволяє стверджувати про від-
сутність у МО України єдиних поглядів і під-
ходів щодо відпрацювання подібного роду 
документів. 

З 2013 року, на заміну професійній підго-
товці, згідно з наказом Генерального штабу 
Збройних Сил України від 28.05.2013 р. за 
№125 “Про затвердження Тимчасової інстру-
кції з індивідуальної підготовки військовос-
лужбовців Збройних Сил України” [25], за-
проваджено нову систему індивідуальної під-
готовки військовослужбовців у ЗС України, в 
ході якої повинні здійснювати самоудоскона-
лення фахівці кадрових органів ЗС України. 
Проте, зважаючи на складність військово-
політичної обстановки на території України 
виконання завдань щодо практичної апробації 
даної системи у 2013 році та її остаточного 
впровадження у ЗС України, визначених цим 
наказом у повному обсязі не було завершено. 

Слід зазначити, що не дивлячись на наяв-
ність певної системи підготовки фахівців кад-
рових органів, підготовку фахівців тактичної 
ланки управління, яка б забезпечувала отри-
мання ними базових для цієї спеціальності 
знань, умінь і навичок, не здійснює жоден 
ВВНЗ.  

Підсумовуючи сказане можна стверджу-
вати, що на сьогодні у ЗС України існує певна 
система підготовки фахівців для кадрових ор-
ганів, яка функціонує згідно вимог норматив-
но-правових актів і нормативних документів. 
До її складу входять: Національний універси-
тет оборони України імені Івана Черняховсь-
кого, в якому здійснюється підготовка фахів-
ців кадрових органів оперативно-тактичного 
рівня освітньо-кваліфікаційного рівня “ма-
гістр” зі спеціалізації “Кадровий менеджмент 
у військах (силах)”; Вищі академічні курси 
при НУОУ, на яких здійснюється підвищення 
кваліфікації ПОКО з числа військовослужбо-
вців і державних службовців МО України та 
ЗС України; Курси підвищення кваліфікації 
фахівців організаційно-штатної, мобілізацій-
ної та кадрової роботи органів військового 
управління ЗС України при АСВ, на яких 
здійснюється підготовка та підвищення ква-
ліфікації фахівців органів роботи з особовим 
складом з’єднань, військових частин, військо-
вих навчальних закладів, установ та організа-
цій ЗС України, за військово-обліковою спеці-
альністю “Підбір та розстановка особового 
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складу, робота з питань комплектування та 
обліку чисельності військ (сил)”. 

Крім того, професійне вдосконалення фа-
хівців кадрових органів здійснюється і у про-
цесі службової діяльності в загальній системі 
індивідуальної підготовки військовослужбов-
ців ЗС України та під час проведення різнних 
семінарів та інструкторсько-методичних за-
нять. 

Аналіз діяльності цих складових дає під-
стави стверджувати про необхідність удоско-
налення зазначеної системи, оскільки, на на-
шу думку, в ній відсутня взаємоузгодженість. 
До того ж, аналіз нормативних документів, 
якими регламентована освітня діяльність 
структурних елементів цієї системи свідчить, 
що її зміст ще далекий від цілеспрямованої 
підготовки саме професійних кадрових мене-
джерів нового типу, у широкому розумінні 
цього значення. Для її вдосконалення необ-
хідно вирішити низку проблем, як організа-
ційного характеру, так і тих, що стосуються 
безпосередньо змісту навчання.  

Проблему формування й визначення зміс-
ту освіти ВВНЗ потрібно розглядати насампе-
ред виходячи з того, що: ВВНЗ повинні готу-
вати фахівців передусім в інтересах ЗС Украї-

ни; формування змісту навчання має узгоджу-
ватися з принципами відповідності сферам ді-
яльності військових фахівців за посадовим 
призначенням на основі компетентністного 
підходу. 

Ефективність підготовки фахівців у сфері 
кадрового менеджменту для ЗС України знач-
но залежить від правильного визначення рівня 
сформованості їх фахової компетентності, що 
спонукає до чіткого визначення критеріїв і 
показників, за якими можна діагностувати цю 
якість. Запровадження ж тактичного рівня 
підготовки фахівців кадрового менеджменту 
створить умови для підвищення якості підго-
товки магістрів з цієї спеціальності за рахунок 
вивільнення навчального часу, що витрача-
ється на вивчення базових навчальних дисци-
плін і перерозподіл його на поглиблене ви-
вчення саме фахових дисциплін. 

Окремого вивчення та обговорення по-
требує питання щодо доцільності продовжен-
ня підготовки військових кадровиків саме в 
рамках спеціальності “Військово-соціальне 
управління” чи відкриття окремої спеціально-
сті з орієнтовною назвою “Кадровий менедж-
мент й управління персоналом у сфері війсь-
кової служби”. 
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ВИКЛИКИ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ БЕЗПЕКОВІЙ СИСТЕМІ:  
РЕГІОНАЛЬНІ КОНФЛІКТИ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 
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. 
 

До недавнього часу політики і вчені схи-
льні були бачити в якості головної причини 
локальних збройних конфліктів сучасності 
майже виключно «національний екстремізм» 
однієї з конфліктуючих сторін. Проте міжна-
ціональні, чи міжетнічні збройні конфлікти в 
чистому вигляді в принципі не існують. У ко-
жному конкретному випадку мова йде про 
специфічні геополітичні, економічні та інші 
інтереси супротивних і навіть третіх сторін. 
Проблема вирішення таких конфліктів поля-
гає у глибокому розумінні всіх інтересів всіх 
сторін, що вимагає, відповідно, ретельного 
аналізу кожної складової конфлікту. 

За останні майже два з половиною деся-
тиліття на пострадянському просторі відбувся 
ряд збройних конфліктів (у хронологічному 
порядку): Карабах, Південна Осетія (1), 
Абхазія (1), Грузія, Північна Осетія, При-
дністров’я, Таджикистан, Чечня (1), Абхазія 
(2), Дагестан, Чечня (2), Південна Осетія (2) 
(російсько-грузинська війна), Схід України 
(Донбас). 

Деякі з цих регіонів почали боротьбу за не-
залежність на хвилі «параду суверенітетів» на-
прикінці 1980-х років, перед розпадом «єдино-
го і могутнього» Радянського Союзу, скорис-
тавшись «правом націй на самовизначення», 
закріпленому в Конституції СРСР. Але їхнє 
бажання бути незалежними наштовхнулося на 

небажання вже незалежних держав випускати 
їх зі свого територіально-адміністративного 
складу і впливу. Причини інших, більш пізніх 
конфліктів лежать дещо в іншій площині. Але 
всіх їх об’єднує одне: все це призводило до 
кривавих військових конфліктів в цих регіонах, 
в яких прямо або опосередковано брали участь 
Збройні Сили Російської Федерації. 

Дана проблематика розглядалась різними 
авторами і відображалась у різних формах – 
від жанрів кіномистецтва, мемуарної [8], пуб-
ліцистичної [2] літератури до фундаменталь-
них наукових досліджень [7]. Більшість з цих 
досліджень присвячені конкретній історичній 
події, її детальному аналізу, і, в ряді випадків, 
особливо стосовно російських авторів, носять 
суб’єктивних характер. 

Сучасний стан нашої держави, існуюча 
криза і виникаючі ризики, складний процес 
пошуку шляхів виходу із ситуації, що склала-
ся спонукали авторів звернутися до аналізу 
історичного досвіду. 

Деякі факти військової історії і геополіти-
ки Російської Федерації в регіонах Придні-
стров’я і Кавказу у кінці XX – початку XXІ ст. 
приведені у даному історико-аналітичному 
дослідженні, метою якого є проведення пев-
них історичних паралелей між подіями новіт-
ньої історії останніх десятиліть і сучасною си-
туацією на Сході України, розгляд можливого 
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подальшого розвитку подій та шляхів виходу із ситуації, що склалася. 

Придністровський конфлікт 1992 р. 

Придністровський конфлікт (Молдавсько-
придністровський конфлікт) – конфлікт між 
Республікою Молдова (РМ) і невизнаною 
Придністровською Молдавською Республі-
кою (далі – ПМР), які претендують на конт-
роль над рядом територій, прилеглих до річки 
Дністер (Придністров’я).  

В кінці 1980-х років етнонаціональне кри-
ло молдовської еліти мало за мету здобути в 
ході перебудови якомога більше автономії для 
республіки від союзного центра – аж до неза-
лежності Молдови, взявши курс на зближення 
із етнічно, мовно та історично близькою 
Румунією. 

Придністровська еліта формувалася не 
так за етнонаціональними ознаками, як за на-
ближеністю до радянської номенклатури (ба-
гато керівників підприємств Придністров'я 

були росіянами або українцями), тому відчу-
вала залежність від Москви та не бажала роз-
ривати економічних зв’язків із нею. 

Політичний конфлікт, що почався ще в 
радянський час (1989 р.), після здобуття Мол-
довою незалежності, переріс у збройне проти-
стояння, що призвело до численних жертв з 
обох сторін навесні і влітку 1992 року. Воєнні 
дії були припинені після втручання Росії [3, 
с.335]. Вона стала захисником інтересів міс-
цевої еліти та населення в ході конфлікту, що 
починався. Російські війська 14-ї гвардійської 
загальновійськової армії під командуванням 
генерала Олександра Лебедя втрутилися в 
конфлікт для захисту мирних громадян і при-
пинення кровопролиття та з метою збережен-
ня контролю Російської Федерації над страте-
гічно важливою територією [6].  

Історична довідка: 
На 19 листопада 1990 року 14-й гвардійська загальновійськова армія мала у своєму розпорядженні 229 танків, 

305 БМП і БТР, 328 гармат, мінометів і РСЗВ, а також 43 бойових і 31 транспортний вертольоти армійської 
авіації [9]. 

На початок 1991 року штаб 14-ї гвардійської загальновійськової армії розташовувався в м. Тирасполь (столи-
ця сучасної ПМР) Молдавської РСР. Управління армії, крім формувань «армійського комплекту», об'єднувало 59-у 
гвардійську мотострілецьку Краматорську та 180-ю мотострілецьу Київську дивізії, дислоковані в Тирасполі та 
Білгороді-Дністровському (Одеська обл. УРСР) відповідно. Після проголошення РМ і ПМР і розпаду СРСР 14-а ар-
мія виявилася дислокованою за кордоном Російської Федерації. Молдавська сторона, в свою чергу, неодноразово ви-
словлювалася за виведення російських військ з регіону. 

За допомогою російського озброєння 14 
армії придністровська влада здійснила «пов-
зучий путч», витісняючи з лівого берегу 
Дністра владу центру. Участь у збройному 
протистоянні на боці ПМР прийняли предста-
вники донського і кубанського козацтва, а та-
кож добровольці з УНА-УНСО. 

Збройні сили Молдови здійснили спробу 
розгромити військові формування в Придні-
стров'ї та встановити суверенітет Молдови 
над цією територією. Однак, співвідношення 
сил було не на користь молдовської армії. За-
гони армії ПМР мали у власному розпоря-
дженні важку зброю 14-ї армії, в той час як 
молдовські війська майже не мали важкої 
зброї. Їх наступ було швидко зупинено, лінія 
фронту стабілізувалася.  

24 червня 1992 року парламент Республі-
ки Молдова ухвалив постанову про загост-
рення ситуації в республіці у зв’язку з наяв-
ними даними про пряме і навмисне втручанні 
російської 14-ї армії в конфлікт у східних ра-
йонах країни. У ньому було вирішено зверну-
тися в ООН з проханням про негайне скли-
кання Ради Безпеки ООН у зв’язку з «відкри-
тою агресією Росії проти Молдови». Зона Лі-

вобережжя та Бендер визнавалися в постанові 
зоною, окупованій 14-ю армією. 

В районі Дубоссарів під артилерійський 
вогонь молдовських сил потрапили частини 
14-ї армії, керівництво якої заявило, що буде 
змушене наступного разу відповідати вогнем. 
В результаті цього 9 червня було досягнуто 
домовленості про припинення вогню. Пізні-
ше, в липні, збройні загони ПМР здійснили 
рейд на правий берег та заблокували в Бен-
дерах загони молдавської міліції, на що Мол-
дова відповіла наступом. 

Бій за Бендери став найбільшою битвою 
впродовж всього конфлікту. Наступ молдав-
ських військ був безсилим проти підтриманої 
російськими танками придністровської армії. 
Молдова почала пошук мирних рішень.  

21-го липня в Москві президентом Мол-
дови М.Снігуром та президентом Придні-
стров'я І.Смирновим у присутності російсько-
го президента Б.Єльцина було підписано уго-
ду про мирне врегулювання придністровсько-
го конфлікту та прийнято рішення ввести ми-
ротворчі сили і розділити молдавську армію з 
придністровськими збройними формування-
ми. 
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29 липня 1992 р. на аеродром міста Тира-
споль приземлилися 53 літаки військово-
транспортної авіації з російських десантника-

ми. Почалася операція по повному розведен-
ню сторін Придністровського конфлікту [9]. 

Історична довідка: 
Про гостроту минулих подій говорять історичні факти того періоду. Приміром, в ході бойових дій між 

збройними формуваннями РМ і ПМР влітку 1992 року тільки в м. Бендери (територія ПМР) загинуло не менше 489 
осіб, поранено 1242 особи, пропали безвісти – 87 осіб. Місту Бендери було завдано збитків на суму, що перевищує 
10 мільярдів рублів за цінами 1992 року [1]. 

За різними оцінками на середину липня 1992 року з обох сторін – РМ і ПМР – загинуло більше 1 тисячі чоловік, 
у тому числі близько 400 мирних жителів, близько 4500 було поранено. Тільки придністровська сторона втратила 
близько 500 чоловік загиблими, 899 було поранено, а близько 50 пропали безвісти, однак експерти вважають, що 
справжні втрати були більшими [1, с.52; 2, с.18; 6]. 

У ПМР у теперишній час крім російсько-
го підрозділу охорони складу боєприпасів (за-
лишки колишньої 14-ї гвардійської загально-
військової армії, яка в основному була виве-
дена з Придністров’я до 2004 року [9]) у При-
дністров’ї розміщені миротворці Росії чисель-
ністю близько 400 осіб (чисельність станом на 
грудень 2013 р.). Молдова на політичному рі-
вні намагається вирішити питання виведення 
російських миротворців і заміни їх натовсь-
кими, а Придністров’я, навпаки, за збережен-
ня російського контингенту і проти натовсь-
кого. 

У даний час безпеку в зоні конфлікту за-

безпечують Спільні миротворчі сили Росії, 
РМ, ПМР та військові спостерігачі від Украї-
ни. 17 вересня 2006 у ПМР відбувся 
референдум щодо незалежності республіки, 
на якому близько 97% населення висловилися 
за відокремлення республіки від Молдови та 
подальше входження її до складу Російської 
Федерації. Молдова, США, ЄС та ОБСЄ не 
визнали результати референдуму. В ході чис-
ленних переговорів за посередництва Росії, 
України і ОБСЄ досягти угоди з приводу ста-
тусу Придністров’я не вдалося. Відносини 
між сторонами конфлікту залишаються на-
пруженими.  

Карабахський воєнниий конфлікт 1991–1994 рр. 

Карабахський конфлікт – етнополітичний 
і етноконфессіоний конфлікт в Закавказзі між 
азербайджанцями (мусульманами за віроспо-
віданням) і вірменами (християнами за віро-
сповіданням) [4]. Його історичні коріння тяг-
нуться з глибокої давнини до теперішнього 
часу. Особливо загострився цей конфлікт в 
останні роки перед розпадом СРСР у період 
так званого «параду суверенітетів» його ко-
лишніх республік. У Нагірно-Карабахській 

автономній області (далі – НКАО), більшість 
населення якої становили вірмени) Азербай-
джанської РСР почався політичний процес за 
вихід зі складу Азербайджану і за отримання 
статусу незалежної держави, який посилився 
у кінці червня 1988 р. Це призвело, у свою 
чергу, до гонінь на азербайджанців з боку ві-
рмен у НКАО і Вірменській РСР і на вірмен з 
боку азербайджанців, відповідно, у Азербай-
джанській РСР. 

Історична довідка: 
Про гостроту етноконфессійного конфлікту між двома народами говорять наступні історичні факти. Бі-

женцями з Азербайджану, в основному до Вірменії, протягом кінця листопада 1988 року стали більше 200 тисяч 
вірмен. У Вірменії у відповідь на масові акти насильства по відношенню до вірмен в Азербайджані, а також наплив 
у республіку великої кількості біженців почалися акції по вигнанню азербайджанців, які також супроводжувалися 
насильством. Радянська газета «Правда» у номері від 1 грудня 1988 р. повідомляла, що в Азербайджані скупчилося 
55 тис. біженців з Вірменії, у Вірменії – 22 тис. біженців з Азербайджану, в міжетнічних сутичках, що носили ха-
рактер одиничних інцидентів, з обох сторін загинуло 28 осіб. За даними азербайджанського журналіста Аріфа 
Юнусова, в результаті погромів і насильства в 1988–1989 роках у Вірменії загинуло 216 азербайджанців. 3–18 січня 
1990 року – в результаті вірменських погромів в столиці Азербайджанської РСР місті Баку, де до початку року 
залишалося вже лише близько 35 тис. вірмен, вбито до 90 осіб. 

20 січня 1990 року в Баку були введені радянські війська силових структур СРСР для запобігання захопленню 
влади антикомуністичним Народним фронтом Азербайджану. Ця акція призвела до численних жертв серед циві-
льного населення Баку, яке намагалося перешкодити введенню військ. В результаті введення військ загинуло 
133 і поранено більше 800 жителів Баку [5]. 

10 грудня 1991 року у самопроголошеній 
Нагірно-Карабахській Республіці (далі – НКР) 
пройшов референдум про незалежність, який 
не визнали міжнародні організації.  

У 1991–1994 роках геополітична і етноко-
нфессійна ситуація, що склалася (втрата Азер-

байджаном своєї колишньої адміністративно-
територіальної одиниці – Нагірно-Карабах-
ської області) – призвела до збройного конф-
лікту між уже окремими державами – Вірме-
нією та Азербайджаном за контроль над Нагі-
рним Карабахом і деякими прилеглими тери-
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торіями [4]. 
Основним джерелом озброєнь для армій 

Азербайджану, Вірменії і Нагірного Карабаху 
стала техніка радянської армії, що знаходила-
ся у той час в зоні конфлікту на складах ко-
лишнього Закавказького військового округу. 
Згідно з Угодою про обмеження звичайних 

озброєнь у Європі, країнам Закавказзя, які 
розподілили між собою радянську військову 
техніку, дозволялося мати по 200 танків, 220 
бронемашин, 185 артилерійських систем, 100 
літаків і 50 бойових вертольотів. Хоча, на ду-
мку експертів, конфліктуючі сторони переви-
щили дану «квоту» [5]. 

Історична довідка: 
Про характер запеклих бойових дій у 1991–1994 рр. говорять наступні факти. За період з 21 листопада 1991 

р. до 12 травня 1994 р. тільки по столиці НКР м. Степанакерт (11 кв. км) було застосовано (за вірменським дани-
ми) близько 21000 реактивних снарядів «Град», 2700 ракет «Алазань» і 1900 артилерійських снарядів. Азербай-
джанська авіація скинула на місто 180 РБК (разовий бомбовий контейнер з осколковими суббоєприпасами) і близь-
ко 100 500 кг осколково-фугасних бомб, включаючи 8 ОДАБ (авіабомба об’ємної детонації з рідкою вибуховою речо-
виною). 

За різними оцінками, втрати вірменської сторони з 1991 по 1994 р.р. склали від 5 до 6 тис. чоловік убитими, 
включаючи мирне населення. Втрати азербайджанської сторони оцінюються по-різному. За найскромнішими оці-
нками, вони складають від 4 до 7 тисяч осіб. Основна частина втрат азербайджанської сторони припадає на вій-
ськові формування. У січні 2013 року державна служба Азербайджану з мобілізації та призову опублікувала по-
іменний список військовослужбовців, загиблих в ході бойових дій з 1991 по 1994 рік в Нагірному Карабаху, який налі-
чував 11 557 чоловік. При цьому наголошувалося, що список не включав в себе цивільних осіб. Вірменська сторона 
розцінила цю цифру як занижену в три рази [4]. 

З моменту укладення 5 травня 1994 року 
Бишкекської (Бишкек – столиця Киргизії) 
угоди про припинення вогню, доля більше чо-
тирьох тисяч громадян Азербайджану, які все 
ще числяться зниклими без вісті, залишається 
неясною [5].  

Офіційний Баку прекрасно усвідомлює, 
що в цьому конфлікті він поки є стороною, що 
програла. В азербайджанському суспільстві і 
правлячих колах все більш зростають реван-
шистські настрої. Азербайджан, який має ве-
личезні прибутки за рахунок нафтопродуктів, 
почав активну військову реформу, яка перед-
бачає кардинальні якісні зміни у збройних си-
лах. Військовий бюджет країни становив в 
2009 році 2 млрд. доларів США і в чотири ра-
зи перевищував державний бюджет Вірменії.  

У справі будівництва нової армії Азер-
байджан віддає перевагу стандартам НАТО. 
Але основним союзником Азербайджану за-
лишається Туреччина. Турецькі військові ра-
дники активно консультують азербайджансь-
ких колег, які, в свою чергу, проходять на-
вчання у військових вузах Туреччини, в країні 
розвивають військову освіту. Військовослуж-
бовці отримали досвід ведення бойових дій в 
Косово, Іраку і Афганістані. 

Після 1994 року (після військової поразки 
в Нагірному Карабаху) в Азербайджані серйо-
зно задумалися про переозброєння армії. Слід 
зазначити, що протягом усього цього періоду 
офіційний Баку проводив переозброєння без 

іноземної допомоги і грантів, тільки власними 
силами. Азербайджан придбав у Росії, Білору-
сії та України 167 танків «Т-72», 55 гаубиць 
«Д-30», 9 винищувачів «МИГ-29», 3 одиниці 
«БТР-3У», 70 одиниць «БТР-80А», 13 тис. ав-
томатів «Калашникова». В Ізраїлі були закуп-
лені безпілотні літальні апарати і реактивні 
системи залпового вогню «IMI Lynx». За да-
ними 2009 р., на озброєнні Азербайджану чи-
слиться 381 танк, 400 артилерійських систем, 
180 бойових машин, 75 літаків і 15 бойових 
вертольотів [5]. 

На думку російських військових експер-
тів, сила вірменської армії не в її чисельності, 
а в рівні бойової підготовки. Підготовка армій 
Вірменії і Нагірного Карабаху йде за радянсь-
кими стандартами. Більшість офіцерів отри-
мали військову освіту в Росії. 

Примітно, що протягом багатьох років 
дані про збройні сили Вірменії, представлені у 
звітах Організації Об'єднаних Націй, не змі-
нюються. Вони відповідають «стандартам» 
Статуту ООН (в цьому відношенні у Вірменії 
є можливість маневрування, так як контролю-
вати кількість військової техніки на території 
Нагірного Карабаху практично неможливо). 
Згідно з цими даними, в 2009 р. на озброєнні 
Вірменії значилося: 110 танків, 140 бойових 
машин, 239 артилерійських систем, 16 бойо-
вих літаків і 8 вертольотів [5]. Разом з цим, на 
території Вірменії розташована російська вій-
ськова база. 

Історична довідка: 
На даний час на територіях держав, що виникли після розпаду СРСР, діють 8 військових баз РФ – в Абхазії, 

Вірменії, Білорусі, Казхстані, Киргизії, Придністровї, Таджикістані та Південній Осетії. На території Вірменії 
розташована 102-а військова база Збройних Сил РФ, яка дислокується в м. Гюмрі. На озброєнні 102-ї бази є зеніт-
но-ракетні комплекси «С-300В» і авіаційний полк винищувачів «МИГ-29», до 100 танків, близько 300 бронемашин, 
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артилерійські системи і до 5 тисяч особового складу. Її основні завдання – прикриття південного флангу Росії; за-
безпечення захисту Вірменії як країни – учасниці «Організації Договору з колективної безпеки» (далі – ОДКБ); вико-
нання ролі стримуючого фактора від можливої агресії ззовні у взаємодії зі збройними силами Вірменії. У зв’язку з 
подіями 12–14 січня 2015 року (вбивством військовослужбовцем 102-ї бази рядовим Пермяковим сімї місцевих жи-
телів Аветисянів та послідуючими масовими протестними виступами) армяно-російські відносини значно погір-
шились. 

Крім вищезазначеного, військові експерти 
впевнені, що Вірменія, як член ОДКБ, отри-
мує важкі озброєння від Росії. Про це свідчить 
і відомий скандал, пов’язаний з передачею ро-
сійською стороною Вірменії безпрецедентно 
великої кількості військової техніки (прибли-
зно на суму 600 млн. доларів). 

Сьогодні офіційний Баку відкрито заявляє 
про свою готовність вирішити проблему Нагі-
рного Карабаху військовим шляхом. По суті, 
для Азербайджану відновлення територіаль-
ної цілісності – це загальнонаціональна ідея. 
Це природно, тому що в результаті військово-
го конфлікту Азербайджан втратив близько 
20% своєї території. 

Експерти вважають, що ймовірність ви-
никнення нової війни невелика, але ризики 
для конфліктуючих сторін занадто великі. На 
думку російського конфліктолога С. Маркедо-
нова, «нарощування озброєнь Вірменією та 
Азербайджаном – це якийсь гарант миру в ре-
гіоні тому, що очевидної переваги в озброєн-

нях немає ні в однієї зі сторін» [5]. Хоча з цьо-
го приводу є відоме театральне прислів’я сто-
совно рушниці, яка, з’явившись у першому 
акті, в останньому має неодмінно вистрілити. 

Стосовно подій у нашій державі, то май-
бутні історики, вивчаючи Євразію кінця XX 
століття, цілком можуть дійти до висновку, 
що доля України була найважливішим момен-
том у пошуку стабільності в цьому реґіоні. 
Можливо, вони навіть говоритимуть про 
«українське питання» як ключову проблему 
цього періоду.  

Сучасним державним діячам значення 
українського питання видається не таким яс-
ним. Тим, хто спостерігає розвиток українсь-
кого питання сьогодні, не можна докоряти не-
знанням того, як воно може розв’язатися. Їм 
можна докоряти лише неусвідомленням його 
важливості й тим, що вони провадять не до-
статньо ефективну безпекову політику, спря-
мовану на досягнення миру і стабільності.  
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«ДОКТРИНЫ ОБОРОНЫ БРИТАНСКОЙ ИНДИИ» 

 
В статье показан процесс формирования «доктрины обороны Британской Индии». Обо-

значены основные факторы, повлиявшие на него: военный, экономический, политический и 
идеологический. Охарактеризована степень воздействия каждого из факторов и его конечные 
результаты. На основе исследованных источников и историографической базы авторами сде-
лана попытка ввести в научный оборот и дать определение термину «доктрина обороны 
Британской Индии». 
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ческий факторы, «доктрина обороны Британской Индии», Великобритания, Индия. 
 

Четыре века назад Великобритания нача-
ла проникновение на территорию огромного 
материка – Азии. Это было поступательное 
движение, превратившее европейскую страну 
в одну из самых могущественных империй в 
мире. Результатом активной экспансии стали 
качественные изменения в военном, экономи-
ческом и политическом развитии Британии. 
Были созданы крупнейший военно-морской и 
торговый флот, сеть опорных пунктов и баз 
по всему миру, налажена трансконтиненталь-
ная торговля и инфраструктура. Великобри-
тания заняла лидирующее место в междуна-
родных отношениях, а управление иностран-
ными делами было поставлено на качественно 
новый уровень. Все это стало базой для заро-
ждения новой национальной концепции – 
«доктрины обороны Британской Индии». Бла-
годаря ей, Лондон, по сути, получил возмож-
ность если не управлять всем миром, то ока-
зывать существенное влияние на его развитие. 

Трансконтинентальная торговля должна 
была финансироваться, поддерживаться и за-
щищаться. Ключевую роль в ее организации 
сыграли частные торговые компании, сверхп-
рибыли которым приносил не экспорт брита-
нской товарной продукции, а реэкспорт вос-
точных и других товаров. Реэкспортные това-
ры поставлялись прежде всего в Европу. В 

метрополию возвращался финансовый капи-
тал, что несомненно стимулировало развитие 
экономики Соединенного Королевства [1, c.9–
10]. 

До конца XVIII века владения Велико-
британии ограничивались, как правило, запа-
дным полушарием, а в них важнейшее место 
занимали 13 колоний в Северной Америке. 
Они составляли центральное звено тогдашне-
го английского колониализма и были главны-
ми партнерами Лондона в торговле. Потеря 
американских колоний стала переломной да-
той, крупнейшей катастрофой в истории им-
перии. Однако Британская империя не погиб-
ла: на развалинах «первой», американской 
империи, возникла «вторая», которая значи-
тельно превосходила ее по масштабам и про-
существовала еще полтораста лет. Вторая ко-
лониальная империя строилась в Индии [2, 
c.10–11]. Английский политический деятель 
Ч. Фокс говорил: «Индия самый яркий брил-
лиант, который нынче остается в британской 
короне» [2, c.11]. 

С этого времени Индия и «ост-индский 
вопрос» приобрели первостепенное значение 
в политической жизни Британии. В Индии ан-
гличане подчинили своему влиянию обшир-
ную территорию и пользовались огромным 
военным и политическим влиянием [3, c.10]. 
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Главным орудием британской экспансии на 
полуострове Индостан стала, основанная еще 
в 1600 году, Ост-Индская торговая компания 
(далее – ОИК). Уже к середине XVIII века де-
ятельность ОИК характеризуется ее превра-
щением в «державу-купца». К этому времени 
компания значительно расширила и укрепила 
свою торговую сеть в бассейне Индийского 
океана. В ее распоряжении имелись укреп-
ленные пункты и фактории по всей Индии. 
Самыми крупными были Мадрас на юге и 
Калькутта в Бенгалии. Торговые функции 
ОИК были дополнены военно-администра-
тивными и налоговыми [4, c.103]. 

Полученные преимущества открыли для 
Великобритании возможность перейти к на-
ращиванию территориальных захватов в Ин-
дии. Этому способствовало, с одной стороны, 
ослабление позиций Могольской империи и 
ее постепенный распад, с другой – стремление 
к колониальным приобретениям английской 
буржуазии. Все это стимулировало военное 
усиление ОИК [1, c.17]. 

Основным конкурентом ОИК в Индии 
была французская Ост-Индская компания. 
Центрами ее деятельности были Пондишери в 
Карнатике и укрепленная фактория Чандерна-
гор в Бенгалии [5, c.331]. Именно между этим 
двумя силами и разгорелась борьба за остатки 
и обломки империи Моголов, которая была 
неразрывно связана хронологически и поли-
тически с их войнами в Европе. Решающим в 
англо-французском противостоянии стал кон-
фликт, проходивший в рамках Семилетней 
войны. Победа Р. Клайва над навабом Бенга-
лии в битве при Плесси 23 июня 1757 г. счи-
тается датой основания Британской империи в 
Индии [1, c.18]. 

Этой победе способствовало постоянное 
присутствие военного флота в индийских во-
дах, а также наличие надежных опорных пун-
ктов в Индии и экономическое преобладание 
Великобритании. К тому же, английское пра-
вительство активно поддерживало Ост-Инд-
скую компанию, понимая важность индийс-
ких приобретений. Можно утверждать, что с 
этого времени центр тяжести британской ко-
лониальной политики переместился в Индию, 
а близлежащие страны превратились в терри-
тории первоочередной военно-политической 
и экономической значимости для Великобри-
тании. Правящие круги Лондона понимали, 
что помимо открывшихся перспектив для ме-
трополии, появились и новые проблемы, свя-
занные, прежде всего, с обороной Индии. 

Установление монопольного контроля 
над территориями, расположенными на пути 
из Великобритании в Индию, постепенно ста-
новится важнейшей задачей британской воен-
ной и военно-морской политики. А формиро-
вание оборонительных, экономических и по-
литических «плацдармов» на подступах к 
«жемчужине» Британской империи, стало 
главной целью новой национальной доктри-
ны. 

Основными факторами, оказавшими вли-
яние на формирование «доктрины обороны 
Британской Индии» были: военный, эконми-
ческий, политический и идеологический, 
определяющим из которых был именно воен-
ный. Это было обусловлено рядом объектив-
ных причин: необходимостью военной защи-
ты колониальных владений на Индостане, как 
от внешних врагов, так и от индийских прави-
телей, сохранявших независимость; кризис 
Османской империи; нестабильная политиче-
ская обстановка в государствах Центральной 
Азии; усиление российских позиций на Вос-
токе и сложная международная обстановка в 
Европе.  

В первой трети XIX века британские пра-
вящие круги и англо-индийские власти, оце-
нив характер военных угроз, пришли к убеж-
дению, что опасность для Индии исходит из 
двух направлений. Первым было северо-
западное, где располагались Персия, Афгани-
стан, Хива, Бухара, Коканд и Российская им-
перия, установившая разной степени контак-
ты с этими странами и проводившая актив-
ную политику на Востоке. В этот период впе-
рвые была выдвинута версия о «русской угро-
зе» британским владениям в Индии. Можно 
предположить, что так называемая «русская 
угроза» была лишь прикрытием для собст-
венных агрессивных планов Великобритании. 
Как уже говорилось, Уайтхолл придавал пер-
воочередное значение территориям, лежащим 
на подступах к Британской Индии, а распрос-
транение русского влияния в зоне «жизнен-
ных интересов» Великобритании было недо-
пустимо согласно формирующейся «доктрине 
обороны Британской Индии».  

Вторым направлением вероятной военной 
угрозы рассматривался район Средиземного 
моря и Египет, ставший объектом французс-
кой экспансии. Линий сообщения с Индией 
было несколько, главной была – вокруг мыса 
Доброй Надежды. Этот маршрут был наибо-
лее приемлем для доставки корреспонденции 
и транспортировки товаров. Имея возмож-



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 42 

ность сообщения с индийскими владениями 
через океан, Великобритания не придавала 
особого значения альтернативным путям, тем 
не менее, они существовали. Лондон нерегу-
лярно поддерживал официальную консульс-
кую связь с Египтом и Сирией [6, с.4–5]. Об-
ратить серьезное внимание на Египет англи-
чан заставила активная деятельность Франции 
на берегах Нила. В Париже помимо собствен-
ных выгод видели в захвате этой страны спо-
соб нанести Великобритании тяжелый удар и 
создать постоянную угрозу Индии. 

Экспедиция французов в Египет, возглав-
ляемая Наполеоном Бонапартом, хоть и поте-
рпела неудачу, дала понять государственным 
деятелям Великобритании, что Индия уязвима 
с еще одной стороны – Красного моря и Пер-
сидского залива. Таким образом, этому напра-
влению, на которое до этого смотрели исклю-
чительно как на торговую артерию для сооб-
щения Европы с Индией, Форин оффис стал 
придавать важное стратегическое значение. 
Британские правящие круги признали за со-
бой необходимость обеспечения преоблада-
ния в этом регионе, захватив контроль над по-
дступами к заливу и главный из них – через 
Ирак. Багдадский пашалык в английских 
представлениях обороны Индии был призван 
играть важную роль. 

Боевые действия на Ближнем Востоке 
оказали значительное влияние на формирова-
ние «доктрины обороны Британской Индии». 
В течении нескольких лет французская агрес-
сия несла угрозу традиционным британским 
путям сообщения. Замыслы и действия Бона-
парта открыли для британских политических 
деятелей и руководства Ост-Индской компа-
нии уязвимые места в системе защиты «жем-
чужины короны». Все это стало действенным 
стимулом для трансформации традиционной 
внешнеполитической доктрины Уайтхолла и 
внесло особый вклад в процесс складывания 
комплекса целей, идей и мер по организации 
обороны британских владений на полуострове 
Индостан. 

Страхи перед нападением на Индию изв-
не показали тем, кто отвечал за ее оборону, 
сколь мало они знают о территориях, через 
которые предстояло пройти армиям вторже-
ния. В 1801 г. эти опасения вполне могли 
стать реальностью. Российский император 
Павел І тайно переслал Наполеону свой план 
похода на Индию. Суть этого похода состояла 
в том, что 35-тысячная армия французов дол-
жна была спуститься по Дунаю до Черного 

моря, затем этим и Азовским морями дви-
нуться к Таганрогу, оттуда сухим путем к Ца-
рицыну и от этого города Волгой и Каспийс-
ким морем к Астрабаду. Здесь французская 
армия должна была соединиться с такой же по 
численности русской и вместе с ней двинуть-
ся через Хорасан и Афганистан на Мешхед, 
Герат и Кандагар [7, c.47]. Европейские дела 
отвлекли Бонапарта, и он отклонил предло-
жение российского императора [7, c.47; 8, 
c.19–23]. Это не остановило Павла I, который 
отдал приказ о походе на Индию. К нему бы-
ли привлечены части под командованием 
атамана Войска донского В. Орлова числен-
ностью 22 тысячи казаков, имевших 20 пушек 
и 12 единорогов. Остановил эту экспедицию 
дворцовый переворот в Петербурге, в резуль-
тате которого новый император Александр I 
подписал рескрипт о срочном свертывании 
похода [9, с.11; 10, с.131–132]. 

После экспедиции Наполеона и попыток 
русского-французского сближения на Дау-
нинг-стрит сделали необходимые выводы. 
Осознав возможность вторжения какой-либо 
европейской страны, прежде всего России, 
через территорию Персии или ханств Средней 
Азии в Индию, британцы приступили к раз-
работке комплекса военно-стратегических 
мер для парирования подобных угроз. 

Приоритетная цель Великобритании на 
Среднем Востоке – это закрытие России вы-
хода в регион Персидского залива. Реализация 
этой цели состояла в дестабилизации ее от-
ношений с Персией. Попытки реализовать на 
практике эту цель отчетливо проявились в по-
дтексте англо-персидских договоров и согла-
шений. Официальный Лондон постепенно 
прибирал к рукам важнейшие рычаги воздей-
ствия на внутреннюю и внешнюю политику 
шахского двора. Одним из первых договоров 
такого рода стало соглашение 1801 г. В поли-
тической части этого документа оговаривался 
вопрос организации англо-персидского про-
тиводействия в случае афганского вторжения 
в Индию. В соответствии с договором в слу-
чае войны с Афганистаном, Францией или 
иной державой Англия выделяла для Тегерана 
необходимое количество вооружения, воен-
ной амуниции, советников и инструкторов. 
Поставки оружия намечалось осуществлять 
через порты в Персидском заливе. Для отра-
жения вторжения предлагалось объединить 
силы, ввести британский военный флот в за-
лив, использовать его суда для перевозки пер-
сидских войск, принять решительные меры, 
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чтобы не допустить высадки на островах в за-
ливе французской армии. В итоге угроза Ин-
дии превращалась в подлинный детонатор на-
пряженности в регионе. Следующий договор 
1807 г. был подобен предыдущему, и содер-
жал намеки на угрозу Индии со стороны Рос-
сии и Афганистана, обязывал шаха денонси-
ровать договоры с европейскими державами, 
не пропускать через территорию Персии их 
вооруженные силы к Индии и портам Перси-
дского залива. Под британский контроль пе-
реходила внешняя политика Тегерана. Персии 
запрещалось принимать перед третьими стра-
нами такие обязательства, которые не соот-
ветствовали политике британского правитель-
ства и были способны нанести ущерб англий-
ским владениям на Индостане [9 с.59–61; 11, 
с.306–307]. Статья четвертая договора позво-
ляла Лондону придать финансированию ми-
литаризации Персии правовые основы. Пер-
сидская армия ежегодно получала субсидию 
не менее 160 тысяч туманов на протяжении 
всего периода ведения боевых действий [12, 
с.137]. Это указывает на причастность Вели-
кобритании к вооруженному конфликту меж-
ду Персией и Россией 1804–1813 гг. Еще до 
ратификации двусторонних договоров через 
порты в Персидском заливе уже шли потоки 
вооружения, прибывали военные советники, 
армейские и флотские офицеры. 29 января 
1810 г. командир российской эскадры капи-
тан-лейтенант Д. Челеев докладывал коман-
дующему Каспийской флотилией о прибытии 
в Персию около 3 тыс. англичан и военных 
грузов: орудия, 2 тыс. винтовок, 1,2 млн день-
гами в качестве безвозмездной помощи. 5 мая 
1810 г. в залив вошла британская эскадра в 
составе 16 судов, доставившая очередную 
партию вооружений и амуниции для персидс-
кой армии [13, с.151]. 

Эти договоры явились первыми крупно-
масштабными соглашениями за всю историю 
развития отношений между двумя странами. 
Дж. Малкольм, посланник Ост-Индской ком-
пании, при участии которого они были за-
ключены, сумел добиться главных целей – во-
зможности вмешиваться во внутреннюю и 
внешнюю политику Персии, размещения во-
енного контингента, усиления персидской ар-
мии путем поставок современного вооруже-
ния и прибытия инструкторов, обезопасив та-
ким образом Индию от возможного вторже-
ния главных соперников Лондона [14, c.25]. 
«Основной задачей, которую мы ставили себе 
во время формирования альянса с Персией, – 

говорил сэр Гор Уэлсли, британский посол в 
Тегеране, – сделать ее оплотом наших владе-
ний в Индии… к тому же, Персия является 
более приемлемой для создания системы обо-
роны Индии, чем любые другие из погранич-
ных царств или провинций» [15, с.11]. 

Подобные соглашения, по своей сути, бы-
ли военно-стратегическим расчетом. Велико-
британия не собиралась вступать в военные 
наступательные союзы с ближневосточными 
государствами, потому что ни одно из них не 
было достаточно сильно, чтобы попытаться 
вторгнуться в границы Британской Индии. 
Британский интерес на Ближнем Востоке был 
европейским, имперским, но никогда не был 
местным. Кроме того, Дж. Малкольм совер-
шенно четко обозначил цели, которые пре-
следовали англичане, добиваясь контроля над 
районом Персидского залива: сделать его во-
енной базой, опираясь на которую они смогут 
противостоять любым конкурентам и пред-
принять военные действия против Персии, 
Аравии, Порты и других стран Востока. 

Не менее ясно им были перечислены и 
средства к достижению этих целей: первый 
шаг – захват острова Харк и превращение его 
в опорный пункт; второй шаг – вмешательст-
во во внутренние дела прилежащих стран, с 
тем, чтобы привести их в состояние полной 
анархии и междоусобицы, предупредить ан-
тианглийскую борьбу и облегчить себе по-
дчинение этих стран; третий шаг – открытый 
диктат в Персии, Порты, Аравии, превраще-
ние района залива в целом в колониальное 
владение и плацдарм для дальнейшей экспан-
сии [16, с.65]. 

Параллельно с наращиванием военной 
мощи, Великобритания приступила к созда-
нию разведывательной сети. Вглубь Азии бы-
ли направлены британские агенты, целью ко-
торых был сбор информации о регионах, че-
рез которые могла пройти захватническая ар-
мия. Так, в 1810 г. в северный Белуджистан 
отбыли капитан Ч. Кристи и лейтенант 
Г. Поттинджер. Кристи достиг Герата и соста-
вил подробную карту путей сообщения в этом 
районе, а его коллега изучил пустыню Гель-
мунд и прибыл в город Керман в Персии. А 
годом ранее капитан Бенгальской туземной 
пехоты обследовал побережье Макрана и про-
ник в город Бамбура, находящийся в Восточ-
ной Персии [8, c.24–31].  

Милитаризация Персии, начало создания 
разветвленной разведывательной сети в стра-
нах Востока и поражение Франции предопре-
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делили дальнейшее наращивание британского 
военного присутствия в сопредельных с Ин-
дией странах. По завершению наполеоновс-
ких войн начался пик мировой гегемонии Ве-
ликобритании, эпоха Pax Britannica в мире. С 
этого момента Великобритания сконцентри-
ровала все внимание на колониальных захва-
тах и эксплуатации уже имеющихся террито-
рий. Все усилия Форин оффиса были направ-
лены на обеспечение защиты английских вла-
дений и подступов к ним. Выражением этой 
политики и служила «доктрина обороны Бри-
танской Индии», направленная своим острием 
против главного конкурента Великобритании 
в Европе и на Востоке – Российской империи. 
Подтверждением этому служат слова предсе-
дателя Контрольного совета Ост-Индской 
компании Э. Элленбро: «Наша политика в Ев-
ропе и Азии должна быть направлена на сок-
рушение мощи России. В Персии, как и по-
всюду, я постараюсь найти средства при пер-
вом удобном случае бросить против России 
весь вооруженный мир» [17, c.25]. 

В представлениях правящей верхушки 
Великобритании и англо-индийских властей 
военный конфликт должен был произойти на 
значительном удалении от северо-западных 
границ Индии, что полностью соответствова-
ло «доктрине обороны». Самым удачным, по 
мнению британского правительства, способом 
защитить Британскую Индию было бы побе-
дить европейского захватчика на границе 
Порты, Персии или Афганистана. 

Политическое и военное руководство Ве-
ликобритании понимало, что европейская ар-
мия могла попытаться вторгнуться в Индию, 
но британцы не сомневались, что, в конечном 
счете, они способны отбить любое нападение. 
Опасность состояла в том, что сделать это до-
статочно быстро было сложно, и в Индии га-
рантировано начнется восстание. Сама мысль 
о необходимости вести и иностранную, и 
гражданскую войну одновременно тревожила 
Лондон и англо-индийские власти. К тому же, 
такое противостояние потребовало бы огром-
ных средств, а это само по себе противоречи-
ло предназначению Британской Индии, кото-
рая должна была стать источником прибыли, 
а не расходов. 

Элленборо Э. высказывал мысль, что Рос-
сия не будет проводить фактическое вторже-
ние в Индию: «они будут скорее проявлять 
желание занять страны, из которых завоевате-
ли Индии двигались в Дели. Одно их присутс-
твие будет возбуждать сомнения и опасения в 

умах всех наших подданных и разрушит наши 
финансы за счет постоянной подготовки к 
войне...» [15, с.19–20]. Из этого следует, что 
Великобританию беспокоила не столько опа-
сность военного вторжения, сколько страх ба-
нкротства, утраты торговой монополии и вос-
стания в Индии. 

По завершении наполеоновских войн зона 
«жизненных интересов» Великобритании 
значительно расширилась. Она получила ва-
жные стратегические пункты, в частности ос-
тров Мальту, Ионические острова, Гибралтар, 
которые обеспечивали британский контроль 
над Средиземным морем и линией сообщения 
с Индией через Египет и Сирию [6, с.129]. Ос-
тров Маврикий стал важной опорной базой. 
Еще большее значение в этом отношении 
имел мыс Доброй Надежды, отнятый у Гол-
ландии одновременно с Цейлоном. Эти тер-
ритории дали возможность установить прак-
тически монопольный контроль над всеми 
морскими маршрутами из Европы на Восток 
и играли видную роль в «доктрине обороны» 
[2, c.12]. Господство в Средиземном море обе-
спечивало преобладающее положение в Ев-
ропе, а контроль над путями в Индию позво-
лял доминировать если не в мире, то по край-
ней мере в Индийском и Тихом океанах [18, 
c.70]. 

Однако в конце 20-х годов произошли со-
бытия, серьезно нарушившие, по мнению 
британской правящей верхушки, военно-
политическое равновесие на подступах к Бри-
танской Индии. В результате русско-турецкой 
и русско-персидской войн были заключены 
Адрианопольский и Туркманчайский догово-
ры. Их результаты привели к тому, что Пе-
тербург усилил свое присутствие на Кавказе и 
Закавказье, вплотную приблизившись к Конс-
тантинополю – ключу к господству на Ближ-
нем Востоке и кратчайшим путям в Индию. 
Россия за несколько лет разгромила две дер-
жавы, которые Лондон считал основными 
плацдармами и «шестеренками» в механизме 
обороны Индии. 

Элленборо Э. по этому поводу записал в 
своем дневнике: «Я был убежден, что нам 
придется сражаться с русскими на Инде». 30 
октября 1829 года он добавил: «Чего я боюсь 
– так это занятия Хивы… Через три или четы-
ре месяца после выхода из Хивы враг может 
оказаться в Кабуле. Мы обязаны одержать по-
беду прежде чем враг достигнет Инда. Если 
русские овладеют Хивой, то мы должны отве-
тить взятием Лахора и Кабула» [19, с.106]. На 
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случай осуществления вторжения руководст-
во Ост-Индской компании подготовило план 
отражения агрессии. Предполагалось предва-
рительно выдвинуть основные сухопутные 
силы к дальним рубежам Обороны Британс-
кой Индии. Необходимая численность сухо-
путной армии в представлениях Э. Элленборо 
была 71,5 тысяч пехоты и конницы, включая 
ополченческие кавалерийские полки индийс-
ких раджей. Их должна была поддерживать 
артиллерия. Чуть позже им был предложен 
вариант увеличения численности войск. Пред-
полагалось разместить такой же, как в Лахоре, 
20-тысячный корпус в Дели, а в Кабул напра-
вить 60-тысячную группировку войск. За счет 
всеобщей мобилизации предполагалось дове-
сти британскую армию до 198 тысяч человек, 
из которых 100 тысяч должны были составить 
ополченцы, остальное – регулярные английс-
кие экспедиционные силы, включая полки 
Ост-Индской компании [19, c.105–106]. Как 
видим, военный фактор оказал определяющее 
влияние на формирование «доктрины оборо-
ны Британской Индии». Характер внешних 
угроз заставлял руководство Великобритании 
постоянно искать способы оперативно и ус-
пешно их парировать за счет государств-
сателлитов либо при непосредственном учас-
тии британской армии и военно-морского 
флота. Влияние военных факторов на «докт-
рину обороны» обусловило резкое увеличение 
обороноспособности Британской Индии и ин-
тенсификацию создания оборонительных ру-
бежей за ее пределами. 

Создание структурированной обороны 
британских владений с одной стороны требо-
вало не малых средств, а с другой, установле-
ние контроля над разными регионами Востока 
вело к увеличению торгово-экономического 
вовлечения этих областей в систему имперс-
кой трансконтинентальной торговли. Поэто-
му, еще одним фактором, оказавшим серьез-
ное влияние на формирование «доктрины 
обороны Британской Индии», был экономи-
ческий. Экономические интересы Великобри-
тании, как правило, были тесно связанны с 
военными и зачастую дополняли друг друга. 
В вопросах обеспечения безопасности эконо-
мический фактор имел весомое значение, в 
виду того, что британская элита под обороной 
Индии прежде всего видела защиту своих ка-
питалов, факторий на территории Индостана, 
обеспечения безопасности торговых маршру-
тов через Египет, Средиземное море, Персию, 
Кавказ, Порту, Афганистан и Среднеазиатс-

кий конгломерат. 
Одним из первых, кто выдвинул идею 

обеспечения обороны Британской Индии пу-
тем содействия развитию и расширению бри-
танской торговли на Востоке, был английский 
посол в Тегеране Гор Уэлсли [15, c.11]. Идея 
была положительно воспринята английской 
торгово-промышленной буржуазией и подде-
ржана в правительстве. Реализовать ее на 
практике предполагалось осторожно и не на-
прямую. Впервые она была реализована через 
англо-персидские договоры 1801 и 1807 го-
дов. Согласно им, Великобритания получила 
право беспошлинной торговли в Персии, ее 
купцы пользовались неограниченной свобо-
дой передвижения по стране, имели право ве-
сти торговлю через порты Персидского зали-
ва. Эти договоры наносили существенный 
удар по экономике России, создавая неравную 
конкурентную среду. Постепенно в Велико-
британии пришли к мысли, что можно испо-
льзовать свой торгово-экономический потен-
циал не только как средство обеспечения во-
енных нужд или обогащения, но и как эффек-
тивный экономический инструмент «доктри-
ны обороны». Использовать его предполага-
лось для дестабилизации экономической си-
туации в зоне «жизненных интересов» Рос-
сийской империи. Произошло фактическое 
сращивание Форин оффиса и секретного по-
литического отдела ОИК, что повлекло за со-
бой усиление разведывательной и подрывной 
деятельности. 

В 1819 г. под видом коммерческих пред-
ставителей ОИК была снаряжена специальная 
разведывательная группа. Ее возглавлял воен-
ный коннозаводчик У. Муркрофт, которому 
предписывалось исполнять в ханствах бас-
сейна Аму-Дарьи обязанности полномочного 
торгового агента Британской Индии, а по со-
вместительству взять на себя руководство ра-
зросшейся английской резидентурой, чтобы 
на месте координировать проведение подрыв-
ных операций и экономических диверсий 
против России в Бухаре и Хиве. Его замести-
телем был Дж. Требек, функции которого за-
ключались в проведении топографической 
съемки и составлении карт местности [10, 
c.112]. Группе У. Муркрофта для воспрепятс-
твования усилившемуся притоку товаров из 
России в Афганистан, Пенджаб, Кашмир и 
Тибет поручалось заключить с провинциями 
Гималаев выгодные для Великобритании тор-
говые соглашения, изучить спрос на английс-
кие товары. Поддержку экспедиции У. Мурк-
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рофта оказывали министерство сельского хо-
зяйства Англии, Азиатское и сельскохозяйст-
венное общество Калькутты, а также ряд час-
тных фирм. Инвесторами были крупнейшие 
торговые компании Калькутты. О том, что эта 
миссия изначально планировалась как начало 
широкомасштабной экономической интерве-
нции в регион Центральной Азии свидетельс-
твует письмо Муркрофта к своему другу в 
Дели. Он писал: «… Скудность торговли Бри-
танской Индии через Гималаи с Ближней Та-
тарией, от Леха до Яркенда является следст-
вием того, что она почти полностью находит-
ся в руках выходцев из Кашмира и приграни-
чных торговцев… не сталкивающихся с инос-
транной конкуренцией или притоком новых 
товаров… И кажется, что они даже теперь не 
будут довольны своей обычной торговлей и 
не впустят иностранных купцов, хотя те могут 
предложить им увеличение прибыли» [20, 
с.33]. Это наглядно показывает, что У. Мурк-
рофт обладал достаточно полной информаци-
ей о ситуации на товарных рынках на севере 
Индии, в Кашмире, Пенджабе, Восточном 
Туркестане и Бухарском эмирате. Особый ин-
терес проявлялся к торговле России с Буха-
рой. Предполагалось взять под британский 
контроль производство и торговлю наиболее 
ходовыми товарами. Перекрытие товарного 
потока могло привести к замораживанию вза-
имовыгодных контактов с Кашмиром и Каш-
кгаром, нанести серьезный урон экономичес-
ким интересам России [10, с.125]. 

После захвата Непала в 1814 г. Велико-
британия получила ряд стратегически важных 
гималайских провинций, де-факто изолирова-
ла Пенджаб, выдвинулась на северо-запад Ки-
тая к Тибету и Восточному Туркестану, уста-
новила контроль над транзитными торговыми 
путями, связывающими Россию с восточными 
странами. На подконтрольных ОИК террито-
риях вводились искусственные ограничения 
на прохождение российских караванов, обре-
менительные таможенные пошлины, проис-
ходило принуждение к продаже российских 
товаров по бросовым ценам под угрозой сек-
вестра. Ограничительные санкции коснулись 
товарооборота с Бухарским Эмиратом, Кока-
ндским ханством, Балхом, Бадахшаном, Кун-
дузом и частично с Кавказом. Результат такой 
политики Великобритании можно увидеть на 
примере динамики ввоза в Россию по Орен-
бургской линии кашмирских шалей. Цифры 
показывают, что в 1818 г. в Россию было заве-
зено шалей почти на 378,4 тыс. рублей, а в 

1819 г. уже всего на 157,5 тыс. рублей [10, 
c.139]. Сокращение объемов поставок вызвало 
взвинчивание цен. Таким образом на этом на-
правлении по российской торговле был нане-
сен спланированный удар. ОИК удалось по-
колебать экономические позиции Петербурга 
в этом регионе. 

В 20-е годы англичане начали освоение 
торгового пути Трапезунд–Эрзерум–Тавриз. 
В 1823 г. их товары впервые по этому пути 
были завезены в Персию. Это обстоятельство 
повысило значение Персии в глазах британс-
ких государственных деятелей [21, c.11]. Дея-
тельность английской буржуазии в Персии, а 
также в отношении Кавказа и района Черного 
моря, постепенно превращала этот регион в 
важный геополитический узел международ-
ных отношений на Востоке. «В вопросах пра-
ва на экспансию не должно существовать од-
ного закона для Англии, а другого – для всего 
прочего мира», – утверждал представитель 
крупной буржуазии Р. Кобден [22, c.212]. По-
зднее в своей книге «Россия» он выдвигал те-
зис о том, что Великобритании стоит в пер-
вую очередь строить свою политику, опираясь 
на экономическую мощь. Он утверждал: «Си-
ла Англии – в ее экономике. Пока Потемкин и 
Суворов расширяли границы России, два 
«полководца прогресса», Джеймс Уатт и Ри-
чард Аркрайт возвели Великобританию в ранг 
первой промышленной, торговой и финансо-
вой державы мира. И пусть Россия в ближай-
шие 30 лет даже «проглотит» Турцию и Пер-
сию, Англия тем временем так далеко зайдет 
по пути индустриализации, что «соотношение 
сил к концу этого периода еще больше скло-
нится в пользу миролюбивого и трудолюби-
вого государства» [23, c.138]. 

Тем не менее, в Форин оффисе считали, 
что необходимо более продуктивное участие 
коммерческого капитала в освоении рынков 
Востока. Это дало бы дополнительные шансы 
выиграть войну с наименьшими расходами и 
как можно дальше от границ Индии. Но глав-
ная задача была все-таки в формировании во-
круг южных рубежей Российской империи 
обширных зон устойчивого военного, эконо-
мического, политического и морального вли-
яния Великобритании. Таким образом, сугубо 
коммерческий вопрос переносился в полити-
ческую плоскость, одновременно оказывая 
влияние на формирование «доктрины оборо-
ны Британской Индии» и превращаясь в ее 
составную часть. 

Но британским политикам и государст-
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венным деятелям не было выгодно, чтобы Ве-
ликобритания в глазах общественного мнения 
выглядела агрессором, жаждущим новых вла-
дений для колонизации. Они пытались зака-
муфлировать свои замыслы, стараясь убедить 
общество в том, что Великобритания – оборо-
няющаяся сторона, владениям которой грозит 
военная опасность со стороны враждебных 
государств. Для маскировки своей захватни-
ческой политики чиновники в Форин оффисе 
обратились к тезису о «русской опасности», 
нависшей над британскими интересами. 

Для процесса формирования «доктрины 
обороны» влияние политико-идеологических 
факторов было положительным. Идейное обо-
снование военных мероприятий и экономиче-
ской экспансии в странах Востока позволяло 
Великобритании оставить за собой право вме-
шательства во внутренние дела независимых 
стран, реагировать на угрозы безопасности 
Индии любыми доступными средствами, осу-
ществлять военные операции, скрытые интер-
венции, заниматься разведкой и контрразвед-
кой, оправдывая все эти мероприятия исклю-
чительно желанием обеспечить оборону Ин-
дии. 

С этого времени красной нитью, прони-
зывающей внешнюю и колониальную поли-
тику Лондона, становится «доктрина обороны 
Британской Индии». Если в предшествующий 
период процесс формирования этой «доктри-
ны» был связан с конкретными внешними 
угрозами Индии или экономическими факто-
рами, то началу 30-х годов XIX века она по-
лучила необходимое политико-идеологичес-
кое обоснование. Вопрос о защите индийских 
владений постепенно становился преоблада-
ющим в политической жизни Британских ос-
тровов. 

Человеком, непосредственно ответствен-
ным за создание мифа о «русской опасности», 
можно назвать заслуженного английского ге-
нерала Р. Вильсона. Он состоял британским 
наблюдателем в русских войсках во время 
Отечественной войны 1812 года. В 1817 г., 
после возвращения из России, напечатал рез-
кий обличительный памфлет под названием 
«Описание военной и политической мощи 
России». В нем он утверждал, что воодушев-
ленная своим могуществом Россия планирует 
выполнить предсмертное завещание Петра 
Великого и завоевать весь мир. Р. Вильсон 
старался доказать, что расширение Российс-
кой империи следует ожидать по двум напра-
влениям. Под первым направлением подразу-

мевалась вероятность вторжения в Индию, 
второе направление заключалось в завоевании 
господства в мировом океане. На это указыва-
ло образование крупных портов в Архангель-
ске, Кронштадте, Ревеле, Севастополе, Хер-
соне, ускорение кораблестроения, ввод в 
строй современных судов, а также тесные ко-
нтакты с Соединенными Штатами. «И в Ев-
ропе, и в Азии, – подчеркивал Р. Вильсон, – 
должны признать истину: эти обе части света 
могут быть заняты 640 тысячами солдат, чис-
ленность которых во время войны правитель-
ство может довести до 1,2 миллиона, включая 
милицию… Это армия, стойкость которой не 
знает пределов, и с которой никто не сможет 
сравниться, она способна переносить голод, 
физические испытания и естественные невз-
годы» [24, c.149–150]. 

Следующим человеком, который выразил 
свои взгляды по вопросу потенциальной «рус-
ской угрозы», стал капитан индийской армии, 
служивший советником в Персии, Дж. Мак-
дональд Киннейр. В 1818 г. он опубликовал 
приложение к своей книге «Географические 
ученые записки о Персии», в котором подро-
бно рассмотрел варианты возможного втор-
жения русской армии в Индию. Довершили 
создание политико-идеологической части 
«доктрины» книги Э. де Ласси «Замыслы Рос-
сии» и «Осуществление вторжения в Британ-
скую Индию». Период написания второй кни-
ги совпал хронологически со временем окон-
чания русско-персидской войны 1826–
1828 гг., в результате которой был подписан 
Туркманчайский мир. Автор полагал, что этот 
мирный договор способствовал «созданию 
условий для преобладания России в Иране и 
усиления ее влияния в сопредельных государ-
ствах». Он изображал Россию агрессивным и 
экспансионистским государством, внешняя 
политика которого создавала, якобы, угрозу 
вторжения в Индию [25, c.116]. Взгляды Э. де 
Ласси соответствовали стратегическим возз-
рениям английских военных деятелей того 
времени. Вскоре эта версия стала широко 
освещаться в английской прессе. Организато-
ры антирусской компании ставили целью не 
запугать английское общество, а побудить 
правительство Велингтона к активным дейст-
виям ради обеспечения национальных инте-
ресов и поддержке устремлений буржуазии на 
Ближнем и Среднем Востоке [21, c.21–24]. 

В следствии этого, после подписания Ад-
рианопольского мирного договора в восточ-
ной политике Великобритании наметился по-
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ворот в сторону активизации. Предполагае-
мые приобретения России на Кавказе при-
ближали ее к караванному пути Трапезунд–
Эрзерум–Тавриз – по которому осуществля-
лась английская торговая экспансия в восточ-
ные страны [26, c.114]. Кроме того, Закавка-
зье, по имперской «философии» Лондона, это 
еще и подступы к Индии, а значит – рубеж ее 
обороны. 

Туркманчайский и Адрианопольский до-
говоры вызвали обострение англо-русских 
отношений, ибо новый международно-право-
вой статус Кавказа как части России был по-
мехой вынашиваемым лондонским кабинетом 
планам политического освоения этого регио-
на. Наибольшую тревогу вызывала перспек-
тива не сколько прямого русского завоевания 
Персии и Порты, сколько превращения их в 
орудие скрытой русской экспансии в направ-
лении Индии и Персидского залива. Целью 
Великобритании было превратить Персию и 
Порту в буферные государства. Британские 
правящие круги считали, что тогда оборона 
Индии станет скорее политической, чем воен-
ной проблемой. В итоге, находясь под влия-
нием политико-идеологического фактора, 
«доктрина» приобрела кардинально новую 
геополитическую формулу, одной из важ-
нейших и содержательных частей которой 
было тотальное стремление вытеснить Рос-
сию с занимаемых позиций. 

Таким образом, «доктрина обороны Бри-
танской Индии» формировалась под влияни-
ем ряда факторов. Наиболее существенное во-
здействие на нее оказывал военный фактор. 
Это прежде всего проявлялось в оперативном 
реагировании британских властей на любые 
военные угрозы Индии и фундаментальной 
разработке планов по их парированию. Этот 

фактор способствовал тому, что Великобри-
тания вносила коррективы в «доктрину обо-
роны» предварительно, не дожидаясь непос-
редственно вооруженной эскалации. Осущес-
твлять подобное Британия могла за счет ко-
лоссального торгово-промышленного потен-
циала. Поэтому экономический фактор был 
одной из движущих сил формирования «док-
трины». Следовательно, политический и иде-
ологический факторы не только оказывали 
влияние на «доктрину», но и служили идей-
ным обоснованием военных, экономических и 
других операций британцев на Востоке. 

«Доктрина обороны Британской Индии» 
не была оформленным документом, и не 
представляла из себя систему официальных 
взглядов и положений. Можно сказать, что 
это был своего рода «стержень», вокруг кото-
рого вращалась внешняя и колониальная по-
литика Уайтхолла. Под «доктриной» следует 
понимать совокупность военно-политических 
и экономических действий, которые включа-
ли комплекс идей, целей, задач и практичес-
ких мер по обеспечению целостности и безо-
пасности британских колониальных владений 
в Индии. Она отражала в себе военные аспек-
ты защиты высших национальных интересов. 
По сути, она была выражением национальной 
геополитической стратегии Британской импе-
рии. 

«Доктрина обороны Британской Индии» 
стала двигателем британской экспансии, ко-
торая в 30-е годы XIX века стала развиваться 
по двум основным направлениям: продолже-
ние укрепления позиций в Индии и других 
странах мира и начало крупномасштабного 
наступления на зоны так называемых «жиз-
ненных интересов» Великобритании. 
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Британської Індії» 

У статті показано процес формування «доктрини оборони Британської Індії». Позначені 
основні фактори, що вплинули на нього: військовий, економічний, політичний та ідеологічний. 
Охарактеризовано ступінь впливу кожного з факторів і його кінцеві результати. На основі до-
сліджених джерел та історіографічної бази автором зроблена спроба ввести в науковий обіг і 
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ДЕЯКІ ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК ЯДЕРНОЇ СТРАТЕГІЇ США  
ТА СТРАТЕГІЧНОГО ЯДЕРНОГО ПЛАНУВАННЯ У 1945–1965 РОКАХ 

 
У статті зроблено деякий аналіз розвитку ядерної стратегії Сполучених Штатів Аме-

рики та стратегічного й оперативного ядерного планування на різних рівнях упродовж 1945–
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цілей, ядерна монополія США, ядерна зброя, ядерна стратегія. 
 

Зустріч американських і радянських військ 
у Торгау на р. Ельбі в квітні 1945 року була 
сприйнята як подія, що символізувала наступ 
нової ери в міжнародних відносиннях – така 
ера, в якій головну роль відігаврали відносини 
між двома великими державами Світу, пізні-
ше відомими як наддержави. Ця зустріч запо-
чаткувала розкол Німеччини, яка була провід-
ною європейською державою впродовж трьох 
четвертих сторіччя. 

Після закінчення Другої світової війни 
Америка намагалася здійснити надії ідеалізму 
президента Вільсона, обіцяні свободу, колек-
тивну безпеку, мирне вирішення суперечок 
через нові міжнародні інститути. Мета Радян-
ського Союзу полягала в тому, щоб створити 
надійну базу комунізму в Європі, санітарний 
кордон проти могутності Заходу в вигляді 
східноєвропейських держав народної демок-
ратії і зайняти впливову позицію в післявоєн-
них відносинах. 

Наприкінці Другої світової війни Й.Сталін 
вважав, що міжнародні відносини в післяво-
єнний період будуть такими ж, як у період 
між двома світовими війнами. Німеччина та 
Японія відновлять свій потенціал після пораз-
ки. Світовий капіталізм вразить чергова криза, 
і між основними капіталістичними державами 
виникнуть гострі суперечності, що неминуче 
призведуть до нової світової війни. Оскільки 
Радянський Союз може бути втягнутим і в 
третю світову війну, він повинен бути гото-
вим до воєнних дій. Коли виникне така війна і 
в який спосіб, спрогнозувати неможливо, од-
нак найімовірніше це може статися приблизно 
через 20–30 років, тобто через період часу, рі-
вний проміжку між Першою та Другою світо-
вими війнами. 

Поява атомної бомби не змусила Сталіна 
переглянути свої погляди на післявоєнний 
правопорядок. Однак у той же час атомна бо-
мба стала чинником, який необхідно було 
враховувати при плануванні і здійсненні наці-
ональної воєнної стратегії і зовнішньої полі-
тики. Погляди стратегії та планування страте-
гічних операцій збройних сил (далі – ЗС) 
СРСР на ведення воєнних дій на основних 
стратегічних напрямах свідчать, що Радянсь-

кий Союз розраховував протистояти можли-
вому повітряному нападу ЗС США із застосу-
ванням ядерної зброї та використовувати вла-
сну ядерну зброю на випадок війни. Однак ці 
плани не розкривають оцінки Й. Сталіним 
впливу існуючої атомної бомби на міжнародні 
відносини. В 1946–1953 рр. Й. Сталін згадував 
про атомну бомбу дуже рідко, і його нечис-
ленні заяви на цю тему мали за мету створен-
ня певного враження. Ці заяви мали інтерпре-
туватися з точки зору радянської зовнішньої 
політики.  

Після бомбардування Хіросіми Й. Сталін 
не вважав, що існує безпосередня воєнна за-
гроза. На його думку, значно більшу небезпе-
ку являла собою “атомна дипломатія”. “Атом-
ні бомби призначені для залякування слабо-
духих”, – заявив Й. Сталін О. Верту у вересні 
1947 р., і розпочав визначні кроки щоб пока-
зати, що Радянський Союз залякати не вдало-
ся. Саме в цьому полягала суть основ радян-
ської позиції у початковий період “холодної 
війни” в 1947 р. Радянське керівництво роз-
глядало “доктрину Трумена” і “план Маршал-
ла” як спробу чинити тиск на Радянський Со-
юз і ослабити його вплив в Європі, однак не 
вважало такий розвиток відносин прелюдією 
до ядерної війни. 

Аналіз американської і радянської ядерної 
доктрини загалом різняться змістом. Згідно з 
пануючою на той час у США “теорії загальної 
війни” збройний конфлікт між державами, що 
володіють значними ядерними арсеналами, 
виявиться настільки руйнівним, що в ньому 
не буде переможця: використання воєнної си-
ли перестає бути розумним елементом полі-
тики цих держав в їх відносинах між собою. 
Класична формула Клаузевіца, яка наголошує, 
що “війна є продовженням політики іншими 
засобамиˮ, втратила свою актуальність у по-
глядах вищого керівництва Сполучених Шта-
тів після того, що відбулося в Хіросімі і Нага-
сакі. 

Радянська доктрина хоч і погоджувалася з 
тим, що загальна ядерна війна дійсно буде 
руйнівною для обох сторін, у той же час наго-
лошувалося, що ця війна не призведе до їх 
взаємного знищення: держава, яка краще до 
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неї підготувалася та володіє досконалішою 
стратегією, може отримати в ній перемогу і 
зберегти життєздатність керівних структур і 
галузей промисловості й аграрного комплек-
су.  

У справі оборони від агресора США звик-
ли розраховувати на своє віддалене географі-
чне становище і на потужний науково-
промисловий потенціал, завдяки якому вони 
спроможні завдати своїм противникам могут-
ній удар одразу ж з початком війни. Сполуче-
ні Штати, на їх погляд, звикли вести війну за 
власним вибором і на своїх умовах. У США 
відсутня сформована традиція в сфері ство-
рення стратегії. Зі слів одного з істориків, 
американці схильні розглядати воєнну страте-
гію, так як і збройні сили, як дещо “епізодич-
не”, використовуване для нейтралізації випад-
кових стратегічних загроз, що створюються 
ворожими державами. 

З точки зору стратегії оцінювання наслід-
ків наймогутніших бомбардувань англо-
американської авіації німецьких міст восени 
1944 року, незадовго до капітуляції Німеччи-
ни, атомні бомби нічим не перевершили зви-
чайні: в порівнянні з 72 тис. загиблих у ре-
зультаті ядерного вибуху в Хіросімі, звичайні 
бомбардування, що були застосовані проти 
Токіо і Дрездена в 1945 році, призвели до за-
гибелі відповідно 84 і 135 тис. осіб. Більш то-
го, ті, хто бажав звести до мінімуму ефект но-
вої зброї, доводили, що атомна зброя ні в яко-
му разі не усунула потреб у значних за обся-
гом сухопутних військах і військово-морських 
силах. Так, наприклад, генерал Ріджуей, який 
на початку 1950-х рр. був начальником штабу 
американської армії, стверджував, що війна із 
застосуванням тактичної ядерної зброї вима-
гає швидше більших, ніж малих за чисельніс-
тю польових армій, у зв’язку з тим, що ця 
зброя є більш складною, її використання при-
зведе до зростання втрат у живій силі, а роз-
осередження військ, зумовлене тактикою яде-
рної війни, буде вимагати збільшення глибини 
зони бойових дій. 

Президент США Г. Трумен 26 червня 
1945 р. у день заснування ООН заявив: “Між 
перемогою в Європі і повною перемогою над 
Японією в цій самій руйнівній із усіх війн бу-
ла досягнута перемога над самою війною. Са-
ме надія на такий порядок підтримувала дух 
покорених народів у найтемніші дні війни. І 
хоча деякі держави вийшли із цього конфлік-
ту могутніми і добре озброєними, у них не має 
права підпорядковувати собі весь світ. Більше 

того, ці могутні держави зобовʼязані очолити 
рух до миру в усьому світі” [3, c.1]. 

Одразу ж після закінчення Другої світової 
війни головним бажанням США стало прове-
дення демобілізації своїх збройних сил. З чер-
вня 1945 р. до червня 1946 р. чисельність аме-
риканських сухопутних військ скоротилася з 
8,3 млн. до 1,9 млн. осіб; схожі скорочення 
чисельності особового складу були проведені 
й у військово-повітряних (далі – ВПС) і війсь-
ково-морських силах (далі – ВМС). Дещо бі-
льше, ніж через рік після капітуляції Німеч-
чини збройні сили США, які на час найбіль-
шої своєї чисельності складали 12,3 млн. осіб 
скоротилися до 3 млн., а через два роки їх чи-
сельність не перевищувала 2 млн. осіб. 

Разом з тим зростання напруженості у від-
носинах коаліції США і Великобританії з Ра-
дянським Союзом вимагало збереження силь-
них збройних сил на європейському контине-
нті, спроможних стримувати натиск свого ко-
лишнього союзника. Сполучені Штати не мо-
гли здійснювати свою роль лідера Заходу, не 
володіючи воєнною могутністю світового ма-
сштабу. В цій ситуації ядерна зброя перетво-
рювалася в ідеальний засіб вирішення про-
блеми. Атомна бомба не могла з’явитися в 
більш слушний час з точки зору міжнародних 
зобов’язань Сполучених Штатів. Вона мала б 
примусити потенціальних агресорів відмови-
тися від спроб здійснення своїх задумів. 
Щойно у ВПС з’явився перший у світі міжко-
нтинентальний бомбардувальник В-36 – США 
отримали можливість використати проти Ра-
дянського Союзу загрозу нищівної розплати, 
не потребуючи в той же час збереження чис-
ленної і надмірно обтяжливої армії. 

Навіть при відсутності на той час у США 
агресивних випадів на адресу Радянського 
Союзу ніяк не протирічить факт постійного 
розроблення після 1945 року компетентними 
органами уряду США насамперед ЦРУ, Пен-
тагоном, Об’єднаним комітетом начальників 
штабів (далі – ОКНШ), або ж всіма ними для 
Ради національної безпеки сценаріїв “третьої 
світової війниˮ. Також постійно проводилася 
оцінка потенціалу Радянського Союзу з воєн-
ної, економічної і технологічної точки зору, а 
також в галузі політичного ведення війни. Ра-
да національної безпеки США мала цілу низ-
ку комітетів і Рад, як наприклад: Рада по ко-
ординації воєнних дій, Рада по плануванню, 
Комітет по психологічному веденню війни 
тощо [3, c.8]. 

Відповідно з конституційною теорією 
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США, яка в даному випадку співпадала з 
практикою, зовнішня і оборонна політика ви-
значалася президентом США. Найближчими і 
найвищими помічниками президента при 
цьому були міністр закордонних справ і мі-
ністр оборони з їх великими апаратами. При 
цьому саме після 1945 року міністр закордон-
них справ і міністр оборони США найбільше 
впливали на зовнішню і оборонну політику 
країни. Так, якщо міністри за долею були 
більш сильними особистостями порівняно з 
президентом, як, наприклад, з Джоном Фосте-
ром Даллесом при президенті Ейзенхауері. 
Крім того, слід враховувати, що на кінець 
Другої світової війни біля 43 федеральних ві-
домств США займалися аналогічною діяльні-
стю в сфері зовнішньої і оборонної політики 
[3, c.8–9]. 

Не дивлячись на те, що повоєнна демобі-
лізація з лав ЗС СРСР закінчилась у 1947 р., 
радянська воєнна політика не відзеркалювала 
будь-яких побоювань неминучої війни. В гру-
дні 1947 р. В. Малишев був призначений за-
ступником голови Ради міністрів у справах 
оборонних науково-дослідних робіт, розробок 
і виробництва (далі – НДОКР). Це свідчило 
про плани значного розширення військових 
НДОКР і виробництва, однак свідчень будь-
якого нарощування збройних сил у 1947–
1948 рр. не було. Радянські лідери як завжди 
розглядали атомну бомбу в короткостроковій 
перспективі як політичну, а не воєнну загрозу. 

Безумовно, Й. Сталін розумів, що атомна 
бомба являла собою могутню зброю. В січні 
1948 р. він з ентузіазмом говорив про неї: “Це 
могутня штука, могутня! ”. Як згадував пізні-
ше Милован Джилас, при цьому його голос 
був “повний захоплення”. Однак американсь-
ка монополія на атомну зброю не зупинила 
його рішення установити блокаду Берліна.  

15 липня 1948 р. ядерний аспект кризи 
отримав подальший розвиток після прийняття 
Г. Труменом рішення розмістити два крила 
бомбардувальників – 60 літаків В-29 у Вели-
кобританії. Згідно з офіційною версією, бом-
бардувальники мали б взяти участь у звичай-
них навчаннях, однак у повідомленнях преси, 
інспірованих адміністрацією, говорилося, що 
вони спроможні нести ядерну зброю і навіть 
мали атомні бомби на борту. Але насправді 
вони не могли цього робити. Метою цього 
кроку було стримування, а не примушування: 
слід було утримати росіян від ескалації у від-
повідь на організацію повітряного мосту в 
блокований Західний Берлін. 

Блокада Берліна поставила західні держа-
ви перед серйозною дилемою: якщо вони 
змиряться з нею, то отримають політичну по-
разку в формі евакуації із Західного Берліна; 
якщо вони підуть на поступки по відношенню 
до Німеччини, їх плани розвитку повоєнної 
Європи будуть перекреслені. Якщо ж вони 
спробують ліквідувати блокаду силою, то 
змушені будуть піти на ризик нової війни. Це 
не означало, що запроваджуючи блокаду, 
Й. Сталін намагався довести справу до війни. 
А. Джордж і Р. Смоук надали переконливі ар-
гументи на користь того, що блокування Бер-
ліна являло собою “класичний приклад стра-
тегії з низьким рівнем ризику, але високим 
потенціалом виграшу”, оскільки вона була 
підконтрольною і могла бути повернута назад. 
А. Громико, який на той час обіймав посаду 
заступника міністра закордонних справ писав: 
“Я вважаю, що Сталін – безумовно, ніхто його 
прямо про це не питав – зробив цей крок на 
основі впевненості в тому, що конфлікт не 
призведе до ядерної війни. Він вважав, що на 
чолі американської адміністрації стоять не 
легковажні люди, які почали б війну з такого 
приводу”. Сталін прагнув чинити тиск для до-
сягнення своєї мети, однак він не хотів 
розв’язати війну, не робив спроб ліквідувати 
повітряний міст.  

У радянській пресі повідомлення про пе-
редислокацію бомбардувальників В-29 не 
з’явилося. Всього за місяць до описуваних 
подій радянське посольство в Вашингтоні на-
правило формальний протест проти опубліко-
ваної в журналі “Ньюсуїк” статті, в якій ко-
мандувач Стратегічного авіаційного команду-
вання (далі – САК) генерал Дж. Кінні розпо-
відав про плани завдання атомних ударів по 
радянських містах. В очах радянського керів-
ництва атомна бомба була основним елемен-
том американської воєнної могутності, більше 
того елементом, який був би спроможний за-
вдати серйозних втрат Радянському Союзу. 

Під час Берлінської кризи Й. Сталін про-
демонстрував, що він уміє здійснювати тиск на 
Захід і нагнітати напруженість. Однак він пока-
зав своє розуміння того, що тиск і напруже-
ність не повинні виходити за визначені межі. 
Пізніше В. Молотов підкреслював важливість 
таких меж у політиці Й. Сталіна: “Що ж озна-
чає “холодна війна”? Погіршення взаємовідно-
син, вони, безумовно, зайняли по відношенню 
до нас більш жорстку позицію, і нам необхідно 
було захистити завойоване. Безумовно, необ-
хідно знати межу в усьому. В цьому відношен-
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ні Сталін дуже чітко залишався в таких ме-
жах”. Якщо Й. Сталін і відчував межі, в яких 
він міг діяти, не провокуючи при цьому війну, 
тиск, що здійснював він на Захід, сприяв закрі-
пленню розподілу Європи на два блоки.  

Блокада Берліна стала першою ядерною 
кризою і надала новий стимул ядерному супе-
рництву між США і Радянським Союзом. 
Атомна бомба зайняла центральне місце у во-
єнній стратегії США, а розміщення бомбарду-
вальників В-29 у Великобританії означало, що 
США зобов’язалися обороняти Західну Євро-
пу з використанням ядерних засобів. Для Ра-
дянського Союзу блокада Берліна не стала 
ядерною кризою. Однак у 1948 р. з’явились 
певні ознаки того, що американська атомна 
загроза почала сприйматися більш серйозно. 
Національні сили протиповітряної оборони 
СРСР були виділені в окремий вид Збройних 
Сил, а Міністерство оборони випустило пер-
шу інструкцію щодо атомної зброї. 

Під час візиту партійно-урядової делегації 
КНР у Москву в липні–серпні 1949 р. Й. Ста-
лін заявив члену політбюро Лю Шаоці, керів-
нику делегації, що “в теперішній час Радянсь-
кий Союз достатньо сильний, щоб не боятися 
ядерного шантажу з боку США. Третя світова 
війна малоймовірна хоча б тому, що ні у кого 
немає достатніх сил для її початку. Якщо ім-
періалісти захочуть почати світову війну, під-
готовка до неї займе як мінімум 20 років”. Це 
сталося за декілька тижнів до того, як було 
проведено перше випробування радянської 
атомної бомби. Сталін заявив Лю Шаоці, що 
скоро Радянський Союз буде мати ще більш 
могутню зброю. Підтверджуючи свою думку, 
що війна не є неминучою, Й. Сталін привів 
два основні аргументи. По-перше, США на-
вряд чи нападуть на СРСР, оскільки він гото-
вий до відсічі нападу. Ця думка співпала з ра-
дянськими й американськими оцінками спів-
відношення воєнних сил влітку 1949 р. Зі сво-
го боку Й. Сталін вів політику недопущення 
виникнення війн з США. Як писав пізніше 
Ковальов, “Сталін досить тверезо оцінював 
співвідношення сил у світі і намагався уник-
нути будь-яких ускладнень, які могли б при-
вести до виникнення третьої світової війни”. 

Перше випробування радянської атомної 
бомби відбулося 29 серпня 1949 р., однак світ 
дізнався про це майже через місяць від США. 
23 вересня Президент Г. Трумен заявив, що 
США мають докази того, що в СРСР протя-
гом останніх тижнів був проведений атомний 
вибух. Але у відповідь на виступ Президента 

ТАРС зробив заяву, що в Радянському Союзі, 
як відомо, йде широкомасштабне будівництво 
– будівництво гідроелектростанцій, шахт, ка-
налів, що спонукає до проведення широкома-
сштабних вибухових робіт з використанням 
новітніх технологій. Що стосується виробни-
цтва атомної енергії, ТАРС нагадав, що ще 6 
листопада 1947 р. міністр закордонних справ 
В. Молотов заявив, що секрету атомної бомби 
уже давно не існує. Ця заява означала, що Ра-
дянський Союз уже розкрив таємницю атом-
ної зброї і має цю зброю в своєму розпоря-
дженні. Однак ця заява ТАРС була підготов-
лена без участі ядерних фізиків, яких вона фа-
ктично привела в жах і одночасно спробувала 
створити враження, що Радянський Союз 
створив бомбу в 1947 році. Ця омана була ча-
стиною більш широкого плану. Таким чином, 
Радянський Союз намагався створити види-
мість свого просування на шляху створення 
ядерної бомби і тому намагався зберігати своє 
перше випробування в таємниці і зробив це 
тільки після виступу президента Г. Трумена. 

Навіщо було зберігання цієї таємниці? Це 
був крок, направлений на те, щоб покінчити з 
американською монополією на атомну бомбу. 
Тому І. Курчатов навів цю причину зберігання 
робіт у таємниці, як він заявив О. Александ-
рову декількома роками пізніше, “єдиним 
способом захисту нашої держави є надолужу-
вання згаяного часу і створення атомної про-
мисловості достатніх масштабів, не привер-
таючи уваги зовнішнього світу. А якщо ми 
будемо всюди про це говорити, США приско-
рять свої роботи і нам не вдасться їх догнати”. 

Цей чинник передбачав вагому причину 
для зберігання таємниці в 1949 році. Випро-
бування радянської атомної бомби дійсно да-
ло новий поштовх американській програмі 
розробки атомного озброєння. В жовтні 
1949 р. Г. Трумен схвалив розширення вироб-
ничих потужностей з виробництва атомної 
зброї. Більше того, він прийняв рішення про 
санкціонування термінових робіт по створен-
ню водневої бомби і оголосив про це 31 січня 
1950 року. 

Вся центральна преса СРСР після заяви 
ТАРС про випробування атомної бомби дру-
кувала патріотичні статті. Питання війни і ми-
ру постало більш гостро, ніж у попередні ро-
ки. В 1949–1950 роках Й. Сталін провів ряд 
заходів з термінового нарощування воєнної 
могутності СРСР: було підсилено угрупован-
ня радянських військ у Німеччині; активно 
йшло розгортання збройних сил східноєвро-
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пейських держав; почалось здійснення нової 
програми будівництва кораблів для ВМС; 
авіаконструкторам поставлене завдання щодо 
розроблення міжконтинентального турбореа-
ктивного бомбардувальника. 

У найкоротшій перспективі зазначені про-
грами могли б забезпечити Радянському Сою-
зу кращі можливості для ведення широкома-
сштабних дій на випадок розв’язання воєнних 
дій у Західній Європі, маючи більш як міль-
йонну армію тільки в складі груп військ за ко-
рдоном. І як показала історія, ці програми бу-
ли успішно завершені значно пізніше, вже пі-
сля смерті Сталіна. 

Між тим у Й. Сталіна “були побоювання, 
що капіталістичні держави нападуть на Ра-
дянський Союз, – згадував М. Хрущов, який у 
грудні 1949 р. був переведений із Києва в Мо-
скву і очолив московську партійну організа-
цію, – особливо Америка, яка володіла могут-
німи військово-повітряними силами, але най-
головніше було в тому, що Америка мала 
атомні бомби, в той час як СРСР тільки роз-
робляв механізм і володів лише незначною кі-
лькістю готових бомб. У нас не було ні бом-
бардувальників дальнього радіусу дії, які мог-
ли б досягнути Сполучених Штатів Америки, 
ні ракет дальнього радіусу дії. Ми мали лише 
ракети ближнього радіусу дії. Ці чинники “ти-
снули” на Сталіна. Він розумів, що йому слід 
проявляти обережність, щоб не опинитися 
втягнутими у війну”. 

Аналізуючи стратегічну ситуацію того ча-
су, слід визнати, що погляди Й. Сталіна на 
стратегічне положення СРСР були далекі від 
оптимізму і за цим приховувалися почуття во-
єнної неповноцінності і побоювання з приво-
ду можливої майбутньої війни. Навіть випро-
бування атомної бомби не ліквідували повніс-
тю його відчуття небезпеки. Можливо, 
Й. Сталін і не вірив, що ядерні випробування 
сприяли безпеці Радянського Союзу. Навпаки, 
ці випробування посилили правоту США в 
той час, як ядерна могутність Радянського 
Союзу ще не була досить переконливою. Ра-
зом з тим, Й. Сталін неодноразово доходив 
висновку, що імперіалізм стає все більш неса-
мовитим і ворожим. 

Поява нових документальних матеріалів, 
що відносяться до 40–50-х років минулого 
століття, дозволяє розглянути питання еволю-
ції ядерної стратегії та стратегічного плану-
вання США на той час. Ряд розсекречених до-
кументів дає можливість проаналізувати зміст 
і розвиток американської політики в галузі 

ядерних озброєнь того періоду. 
Слід звернутися до тодішніх американських 
оцінок радянської політики експансії, так на 
думку дипломатичного представника Ва-
шингтону в Москві Дж. Ф. Кеннена, який у 
“довгій телеграміˮ теоретично обґрунтував 
здійснювану США політику стримування Ра-
дянського Союзу, починаючи з 1945 року [3, 
c.11]. 

У зв’язку з цим, можна назвати методи 
ядерного воєнного планування США у період 
1945–1965 років. Головними з них є: розкрит-
тя деяких тенденцій і пріоритетів американсь-
кої політики в галузі ядерних озброєнь, у т. ч. 
таких, як масоване нарощування ядерних ар-
сеналів і визначення його причин; акцент аме-
риканських ядерних воєнних планів на випе-
редження радянської ядерної могутності; об-
говорення в урядових колах США можливості 
ведення превентивної ядерної війни; початок 
пропаганди ще в середині 1950-х років війсь-
ковими та політиками, занепокоєними небез-
пекою розрухи, яка могла бути спричинена 
США радянськими ядерними ракетами, стра-
тегії “завдавання ядерних ударів по великих 
містах”; виникнення ще в 1955 році ідеї про 
те, що Радянський Союз має достатню кіль-
кість ядерних сил для володіння хоча й обме-
женою, але все ж небезпечною для США мо-
жливістю завдання відповідного ядерного 
удару, а також прийняття масованого відпові-
дного удару як доктрини “першого удару”, 
життєздатність якої виявилася під питанням 
після того, як Радянський Союз набув примі-
тивної, але достатньої для завдання “другого 
удару” ядерної могутності. 

Відомий американський фахівець по Ра-
дянському Союзу Ч. Болен категорично наго-
лошував на тому, щоб не надавати великого 
значення атомній бомбі як фактору “устра-
шінняˮ, тому що атомна монополія США є до 
тих пір, доки вона ще існує – не спроможна 
суттєвим чином вплинути на агресивну полі-
тику Радянського Союзу [3, c.11]. 

Протягом 1945–1965 рр. розвиток ядерної 
стратегії проходив на трьох різних урядових 
рівнях. На найвищому рівні – в Раді націона-
льної безпеки (далі – РНБ) – з ухвали прези-
дента США визначалися цілі стратегії націо-
нальної безпеки і приймалися політичні оріє-
нтири, що стосувалися ролі ядерних озброєнь 
у зовнішніх відносинах і воєнній стратегії 
Сполучених Штатів Америки. Міністр оборо-
ни, державний секретар США і голова Комісії 
з атомної енергетики (далі – КАЕ) були най-
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важливішими дійовими особами при прийняті 
рішень на засіданнях РНБ з питань збільшен-
ня виробництва ядерних озброєнь, їх розгор-
тання на території США та іноземних держав, 
а також надання інформації щодо ядерної 
зброї державам-союзникам США. Хоча мі-
ністр оборони фактично був першою ланкою 
в ланцюгу, що з’єднувала збройні сили і пре-
зидента, більшість осіб, що займали цю поса-
ду, за винятком лише Дж. Форрестола та 
Т. Гейтса, не виявляли ініціативи з надання 
президенту консультацій з фундаментальних 
питань ядерної стратегії. Саме президент, ви-
користовуючи надані йому Конституцією по-
вноваження Головнокомандувача збройними 
силами США і свої законодавчо визначені 
обов’зки згідно з законами про атомну енер-
гетику від 1946 р. та 1954 р., говорив останнє 
слово з питань ядерних озброєнь. Унаслідок 
існування атмосфери таємничості, що оточу-
вала ці озброєння, спроби аналізу “великої 
політики” за часів президентства Г. Трумена 
та Д. Ейзенхауера часто зверталися до питан-
ня, що знав президент і наскільки добре воло-
дів інформацією, яку йому доповідали з пи-
тань ядерної зброї. 

На наступному, більш нижчому рівні яде-
рної стратегії, знаходились фахівці з воєнного 
планування, які намагалися перевести керівні 
вказівки “великої політики” на мову стратегі-
чних планів і концепцій. Починаючи з 194 р., 
Об’єднаним комітетом начальників штабів 
розроблено цілу низку стратегічних планів, 
більшість з яких готувались із щорічним коре-
гуванням. При цьому з усіх цих планів два 
мали безпосереднє відношення до проблем 
ядерних конфліктів – “Спільний ескізний над-
звичайний воєнний план”, який у 1952 р. був 
перетворений у “Об’єднаний план викорис-
тання стратегічних засобів Збройних Сил” 
(далі – ОПВСЗ ЗС) і т зв. “План спільних во-
єнних дій середнього радіусу”, перетворений 
у 1952 р. у “Об’єднаний план нанесення уда-
рів по стратегічних цілях” (далі – ОПНУСЦ). 

Перший з них визначав дії, які необхідно 
здійснювати для застосування сил швидкого 
реагування в глобальній війні в поточному 
фінансовому році, в той час як другий план 
намагався сформулювати вимоги на період 
від 4 до 6 років. В додатку до першого плану 
розкривалися критерії планування ударів по 
цілях і критерії руйнувань при використанні 
ядерної зброї. 

Ці два фундаментальних плани, в свою 
чергу, були трансформовані в списки цілей і 

оперативні плани. В середині 1950-х років 
відділ з узагальнення повітряних розвідуваль-
них даних (пізніше названий Відділом повіт-
ряних цілей) розвідувального управління ВПС 
США підготував списки цілей. Стратегічне 
авіаційне командування (далі – САК) відпові-
дало за оперативне планування. На цьому рів-
ні ядерна стратегія була своєрідною прагма-
тичною “вправою” в процесі вирішення про-
блеми. Перед САК стояло головне питання – 
як найкращим чином використати існуючі 
ядерні ресурси для досягнення мети, сформу-
льованої першим планом. 

Положення САК у системі оперативного 
воєнного планування США було майже уні-
кальним. Воно являло собою одночасно про-
відний самостійний орган адміністративного 
управління ВПС при начальникові штабу 
ВПС і спеціалізований командний орган у 
складі національної об’єднаної системи ко-
мандування ОКНШ як спеціалізованого ко-
мандного органу, на який покладено основну 
відповідальність за завдання термінових ма-
сованих ядерних ударів по регіонах Радянсь-
кого Союзу, охоплюваних військовими пла-
нами ОКНШ. 

САК щорічно готувало власні військові 
плани і подавало їх на розгляд і затвердження 
ОКНШ. На відміну від САК, наземна ядерна 
артилерія і ракети, стратегічні сили ВМС спе-
ціального призначення в складі авіаносців з 
ядерною зброєю на борту літаків, а також так-
тичні винищувачі – носії ядерної зброї, легкі 
бомбардувальники та керовані ракети ВМС 
знаходились під повним плановим і оператив-
ним контролем змішаного об’єднаного ко-
мандування ОКНШ в Європі та регіонах Ат-
лантичного і Тихого океанів. При цьому всі ці 
служби були зацікавлені у впливі на зміст і 
направленість планів, визначенні цілей і за-
вданні по них ядерних ударів, розроблених 
САК на етапі розгляду ОКНШ. Однак напів-
незалежний статус САК забезпечував його 
керівникам велику перевагу в досягненні своєї 
мети.  

Президент США Г. Трумен заклав фунда-
мент повоєнної системи ядерного планування, 
але залишені наслідки є досить двозначними. 
За допомогою “Закону про атомну енергіюˮ 
від 1946 року Г. Трумен створив систему, яка 
перетворила ядерну зброю в окрему частину 
військового арсеналу США, одноособове пра-
во яке цілком належало президенту держави. 
Крім того, він безпосередньо керував здійс-
ненням планів з швидкого нарощування ядер-
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ної могутності США, затвердив заходи щодо 
виробництва тактичної ядерної і термоядерної 
зброї та залишив своєму наступнику готову 
систему стратегічного планування, основою 
якої стала теза про “Пріоритетність важливос-
ті завдання першого ядерного удару по ядер-
них об’єкта на території Радянського Союзу 
на випадок початку війниˮ [1, c.9]. 

На початку перших років свого президе-
нтства Г. Трумен був ізольований від усіх пи-
тань розробки ядерної стратегії США. Атмо-
сфера таємності, що оточувала інформацію 
про ядерну зброю в той час означала, що на-
віть люди, які формують державну політику 
на найвищому рівні владної піраміди, не мали 
вільного доступу до відомостей, що стосува-
лися ядерного потенціалу США через непо-
стійність перебування на своїй посаді в 
зв’язку з перевиборами. В період після засто-
сування ядерної зброї в Японії у 1945 році і до 
весни 1947 року Г. Трумен не отримував офі-
ційних доповідей або консультацій відносно 
величини ядерного потенціалу США [2, c.9]. 

На початку 1947 р. кожен з високопостав-
лених військових – міністр військово-морсь-
ких сил і начальник військово-морських опе-
рацій – думав, що його колезі відомий точний 
обсяг ядерного арсеналу держави, тим часом 
як насправді такою інформацією не володів ні 
один з них. 

Всупереч атмосфері жорсткої таємності, 
становище президента США ускладнювалася 
ще й тим, що Г. Трумен відносився до атомної 
бомби як до терористичної зброї або зброї, яка 
є “крайнім засобом” у воєнному протистоянні. 
Включно до 1948 року всі офіційні політичні 

ініціативи Г. Трумена концентрувалися ви-
ключно на завданнях установлення цивільно-
го контролю за американськими ядерними ре-
сурсами, що ключали виробничі підприємства 
та арсенал ядерної зброї, і на бажанні устано-
влення міжнародного контролю за виробниц-
твом і використанням атомної енергетики в 
рамках ООН [3, c.10]. 

Перший список цілей (об’єктів) для вра-
ження ядерною зброєю, зорієнтований на 
оперативні заходи, з’явився влітку 1947 року і 
восени того ж року був включений до складу 
спільного ексклюзивного надзвичайного вій-
ськового плану «Бройлер». Розроблені ОКНШ, 
відразу ж за планом «Бройлер», плани «Фро-
лік» і «Халфмун» приділяли значну увагу за-
вданню забезпечення повітряного ядерного 
наступу. В липні 1948 р., коли в умовах загос-
трення “берлінської кризи” міністр оборони 
США Дж. Форрестол від свого імені віддав 
наказ, згідно з яким комітету слід було відно-
вити роботу з розробки планів ядерного на-
ступу. 

Аналізуючи ці дії слід визнати, що 
Й. Сталін діяв обережно в інтересах уникнен-
ня війни. Разом з тим, криза отримала продо-
вження 15 липня 1948 р., коли Г. Трумен при-
йняв рішення розмістити в Великобританії 
два крила бомбардувальників – 60 літаків В-
29, які на той час не спроможні були нести 
ядерну зброю. Разом з тим це було нагадуван-
ням про те, що США володіють ядерною 
зброєю, а Радянський Союз – ні. Блокада Бер-
ліна стала першою ядерною кризою і надала 
новий стимул ядерному суперництву між 
США і Радянським Союзом [1, c.9–10]. 
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Питання ефективного командування було 
в центрі уваги багатьох військових теоретиків. 
Пошуки відповіді підводили до двох екстри-
мів: повний контроль усіх однією людиною на 
вершині командної вертикалі (абсолютна 
централізація) та повна свобода дій команди-
рів низової ланки (абсолютна децентраліза-
ція). І перше, і друге у своєму абсолюті не є 
реалістичним. Тому, пошук оптимального ба-
лансу між ступенем централізації та децент-
ралізації командування продовжується. Фахі-
вці з провідних у військовому відношенні кра-
їн світу враховують при цьому природу та до-
свід сучасних воєнних конфліктів. Одним із 
рішень цього питання є втілення в практику 
застосування військ (сил) концепції “Коман-
дування на досягнення кінцевої мети”, відомої 
в англомовній історіографії як “MissionCom-
mand”. 

Цей підхід до здійснення командування 
все більше знаходить своє відображення в ке-
рівних документах провідних країнах НАТО. 
Однак, зазначена концепція не є абсолютно 
новим умовиводом, а, швидше за все, є про-
довженням практики, яка виникла майже два 
століття тому.  

Мета цієї статті полягає у розгляді джерел 
і обставин виникнення концепції “Команду-
вання на досягнення кінцевої мети” на основі 
англомовних праць, а також розгляду особли-
востей її розвитку в провідних у військовому 
відношенні країнах НАТО, насамперед США. 

Розробники доктрини сухопутних військ 
збройних сил (далі – СВ ЗС) США “Команду-
вання на досягнення кінцевої мети”, яка поба-
чила світ у 2012 р., стверджували, що істори-
чно військові командири притримувалися 
двох основних концепцій здійснення коман-
дування: 1) “командування на досягнення кін-
цевої мети” або “децентралізованого коман-

дування” (Mission Command) та 2) “команду-
вання із заглибленням у деталі” або “деталізо-
ване командування” (Detailed Command). Як 
наголошували розробники концепції, дехто 
надає перевагу “командуванню із заглиблен-
ням в деталі”, але природа операцій і прикла-
ди з військової історії свідчать про перевагу 
“командування на досягнення кінцевої мети”. 
З 80-х років минулого століття “командування 
на досягнення кінцевої мети” домінує серед 
концепцій командування сухопутних військ 
США [6, c.v]. 

За висновком американського дослідника 
полковника У. Лінднера, децентралізована 
природа конфліктів останнього часу за участі 
військ США, передусім в Іраку та Афганіста-
ні, коли вороги не мають організованих бойо-
вих порядків і діють одночасно у різних час-
тинах території країни, підштовхнула до не-
обхідності надання більшого обсягу повнова-
жень молодшим командирам для ведення бо-
йових дій у віддалених районах, звісно, з ура-
хуванням їх підготовленості та розуміння за-
гального наміру старшого командира [5, c.9].  

Схожі до американських підходи практи-
кують збройні сили Великобританії, Ізраїлю, 
Німеччини, Австралії та ін. Як, наприклад, за-
значено в доктрині з командування та управ-
ління австралійських сил оборони від 2009 
року, “командування на досягнення кінцевої 
мети” найкраще підходить їм через порівняно 
невелику кількість австралійських сил оборо-
ни, широкий діапазон можливих завдань і не-
рідко велику відстань до району ведення опе-
рацій [4, c.2–1]. 

Варто зауважити, що концепції “деталізо-
ваного командування” та “командування на 
досягнення кінцевої мети” мають свої перева-
ги та недоліки. На практиці часто можна по-
бачити їх комбінацію. Однак, пріоритет у 
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збройних силах багатьох західних країн все ж 
таки надається другому підходу. 

З дещо схожою ситуацією стикаються й 
Збройні Сили України. В операційній зоні ан-
титерористичної операції (далі – АТО) діють 
невеликі угруповання військ (сил), тактичні 
групи за невеликої щільності військ у районі 
відповідальності. 

Американські фахівці простежують кон-
цепцію “командування на досягнення кінцевої 
мети” від німецької “Auftragstaktik”, що при-
близно можна перекласти як “тактика, націле-
на на виконання завдання” (Mission-type Tac-
tics). Цю тактику використовують німецькі 
офіцери та молодші командири протягом 
майже двох століть. Вони зобов’язані були 
робити на свій розсуд усе необхідне в неочі-
куваній ситуації, що складалася. Головною 
передумовою цього підходу до командування 
було розуміння та отримання цими команди-
рами від вищого командування більш широ-
кого і глибокого розуміння цілі поставленої 
задачі (завдання). Командири розраховували, 
що їх підлеглі діятимуть відповідно до мож-
ливостей, які будуть виникати, не очікуючи 
додаткового наказу [6, c.v]. 

Німецький генерал В. Віддер у 2002 р. пи-
сав, що вже у 1806 р. у результаті гірких пора-
зок від військ Наполеона прусські військові 
усвідомили потребу в військових реформах. 
Інший військовий дослідник, британський 
полковник Б. Уоттерс, зазначав, що нова 
прусська “Auftragstaktik” передбачала певний 
дрейф від методики командування, яка базу-
валася на “залізній” дисципліні та контролі. 
Слідуючи цій логіці, офіцери шукали спосіб 
подолання хаосу битви завдяки використанню 
математично обґрунтованого порядку речей і 
намагалися одержати перемогу, впорядкову-
ючи притаманний полю бою хаос тактичною 
й оперативною “хореографією”. Цей дрейф 
відбувався в напрямку від доктрини команду-
вання, яка базувалася на наказах (“Befehl”) у 
напрямку доктрини, що мала своїм централь-
ним місцем задачу (“Auftrag”). Наголос роби-
вся на важливості виконання поставленої за-
дачі, а не те яким саме чином [8]. 

У другій половині ХІХ ст. начальник ге-
нерального штабу прусської армії фельдмар-
шал Г. Мольтке стверджував, що “існують рі-
зноманітні ситуації, в яких офіцер має діяти, 
ґрунтуючись на власному баченні конкретної 
ситуації. Було б неправильно, якби він очіку-
вав на накази тоді, коли їх отримання є мало-
ймовірним. Навпаки, найкращий результат 

мають його дії на виконання намірів свого 
старшого командира” [9]. 

У 1869 р. фельдмаршал Г. Мольтке част-
ково написав та ініціював вихід нових керів-
них документів (FieldServiceRegulations), у 
яких пояснював, що старшим командирам не 
слід віддавати наказів більш, ніж потрібно. 
Вони мають гарантувати, що їх підлеглі не-
двозначно розуміють мету своїх дій. У випад-
ку виникнення у підлеглих командирів сумні-
вів чи невизначеностей під час бойових дій, 
останні мають брати на себе ініціативу. Як 
стверджував Б. Уоттерс, ця “невидима таємна 
зброя” сприяла наступним перемогам Пруссії 
над французами (які були вже без Наполеона) 
та пізніше над росіянами. “Хореографія” була 
змінена на імпровізацію, яка була обґрунтова-
на певною філософією, що узгоджувала рамки 
автономії дій підлеглих з досягненням бажа-
ного командиром результату [8]. 

В. Віддер вважав, що фельдмаршал 
Г. Мольтке був не тільки фундатором коман-
дування та управління (CommandandControl) 
на оперативному рівні та духовним натхнен-
ником принципів ведення операцій. Він зіграв 
важливу роль у розвитку “Auftragstaktik” та 
використанні її на практиці. Звісно, певна сво-
бода незалежних дій має бути збалансована 
недопущенням контрпродуктивних дій ко-
мандирів низової ланки, тому командир зав-
жди має втручатися для координації дій під-
леглих і коли цього вимагають військові або 
політичні обмеження. За часів Г. Мольтке іс-
нували дві тенденції щодо командування. Пе-
рша – “нормальні тактики”, які намагалися 
визначати дії своїх підлеглих в бою до най-
менших деталей. Апологети цієї теорії ствер-
джували, що детальні накази зможуть запобіг-
ти розпорошенню військ під вогнем нових 
видів озброєння, тоді як некерована незалеж-
ність на низькому командному рівні навпаки 
буде цьому сприяти. Прихильники другої те-
нденції, тактики, націленої на виконання за-
вдання, вважали протилежне – незалежність 
невеликих військових частин стала наслідком 
розвитку тогочасного озброєння. Замість де-
тального наказу, який сковував свободу дій на 
низовому командному рівні, кожна така час-
тина отримувала власну, чітко сформульовану 
задачу – завдання (Mission). Однак, були й та-
кі військові, які вважали, що цей підхід шко-
дить військовій дисципліні і взагалі всій вій-
ськовій справі [8]. 

Американський дослідник Дж. Каллаган 
підкреслював, що прусська система заохочу-
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вала молодших офіцерів і сержантський склад 
до незалежного мислення, хоча й висувала ви-
сокі вимоги до військової освіти на всіх рів-
нях. При цьому, можливі помилки підлеглих 
старшими начальниками сприймалися конс-
труктивно. Також стимулювалося делегуван-
ня повноважень, віталися рішучі та наполег-
ливі дії підлеглих. Штабний елемент мав бути 
невеликим, високоосвіченим, готовим до на-
дання корисних порад та розроблення альтер-
нативних рішень, а не таким, як штаб Наполе-
она, – просто продовженням волі (виконав-
цем) командира [2]. 

Справедливо зазначити, що децентраліза-
ція та делегування повноважень не були чи-
мось принципово новим. Але це було 
пов’язано швидше за все зі стилем команду-
вання певних індивідуумів. Заслугою пруссь-
ко-німецкого керівництва збройними силами 
стала систематична робота з усвідомлення но-
вого підходу та втілення його основних рис у 
доктрини та практику [7]. 

У сучасних збройних силах Німеччини 
принцип “командування на досягнення кінце-
вої мети” залишається дуже важливим. Цей 
принцип дозволяє не тільки ставити завдання 
підлеглим, але й давати “простір” при його 
виконанні. Обов’язком старшого командира є 
визначення мети і цілі, а також рамок (обме-
жень), в яких підлеглий має виконати постав-
лене завдання. Командир має забезпечити 
підлеглого всіма необхідними ресурсами для 
виконання завдання. Але це, в свою чергу, 
означатиме, що виконання завдання стає обо-
в’язком самого підлеглого, продуктом його 
вмінь, творчого підходу та вірності обов’язку. 
Таким чином, на переконання В. Віддера, “та-
ктика націлена на виконання завдання” є не 
просто технічним прийомом віддання наказів, 
але й типом лідерства [9]. Вищою точкою 
“Auftragstaktik” були події Другої світової 
війни, де такі німецькі генерали як Клейст, 
Ґудеріан, Манштейн та Роммель яскраво про-
демонстрували філософію Мольтке в дії [8]. 

Реалізуючи замисел командування під час 
Бліцкріга у 1941 р., німецькі командири пере-
дових сил при зустрічі з організованим супро-
тивом окремих радянських угруповань військ 
уникали боїв на взаємне знищення, робили 
обхідні маневри, порушували тили, систему 
управління, тобто все те, що робило оточені 
радянські сили приреченими. Це часто відбу-
валося за несприятливому для німців та їх со-
юзників співвідношенні сил. Наприклад, у 
смузі Київського особливого військового 

округу станом на 22 червня 1941 р. радянські 
війська переважали німецькі в особовому 
складі, гарматах, танках і літаках. Зокрема ра-
дянських танків нараховувалося у 5 разів бі-
льше, ніж у противника, причому п’яту їх час-
тину становили нові моделі – КВ та Т-34 [1, 
c.19]. 25 вересня 1941 р. на питання про сильні 
та слабкі сторони німців генерал-лейтенант 
С. Калінін, командувач 24-ї, а згодом 66-ї ар-
мії, на засіданні Військової ради Західного 
фронту визнав сильною рисою ворога його 
стійкість в обороні, застосування маневру по 
фронту і в глибині, уміле використання місце-
вості, чітку взаємодію родів військ у наступі, 
де авіація і танки всіляко підтримували піхо-
ту, застосування сильного мінометного та на-
сиченого автоматичного вогню. До слабкос-
тей генерал відніс побоювання командування 
зазнати військових втрат, воювати в нічний 
час, використовувати багнетні атаки, невміння 
наступати на підготовлену оборону [1, c.27]. 
Стає зрозумілим, чому війська Вермахту дія-
ли успішніше. “Слабкості” німців, на думку 
генерала С. Калініна, сприяли зміцненню вза-
ємної довіри між підлеглими та їх команди-
рами, які максимально уникали втрат підлег-
лих при нічних атаках, лобових атаках на 
укріплені оборонні позиції, при здійсненні ба-
гнетних атак, тобто дій проти сильних сторін 
противника тим, у чому немає переваги з 
огляду на співвідношення кількості особового 
складу протиборчих сторін. Збереження про-
фесійно підготовленого та досвідченого осо-
бового складу було необхідним для успіху ве-
дення операцій. 

Без професійно підготовлених офіцерів і 
сержантів з розвинутими лідерськими якостя-
ми, “Auftragstaktik” не могла бути успішною. 
Були потрібні не просто добрі виконавці, які 
як елемент механізму, що почав працювати, 
виконували становлений для них вищим ко-
мандиром план дій. Були потрібні розумні, 
творчі, ініціативні люди, які не боялися взяти 
відповідальність на себе, готовими до нестан-
дартних дій, не втрачали темпу, ініціативи, 
сприятливих можливостей реалізувати намір 
старшого командира. 

Аналізуючи військові поразки Червоної 
армії в Україні у літньо-осінній період 1941 
року, вітчизняний дослідник О. Лисенко нази-
вав поруч із численними військово-техніч-
ними та організаційними вадами, політични-
ми прорахунками та стратегічними помилка-
ми, таку причину невдач РСЧА як нестача до-
свідчених військових фахівців, чимало з яких 
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загинули під час репресій кінця 1930-х років, а 
також те, що керівні кадри Червоної армії та 
флоту не наважувалися брати на себе відпові-
дальність і діяти самостійно в разі необхідно-
сті [1, c.38]. 

Починаючи з 1914 року і до теперішнього 
часу “тактика націлена на виконання завдан-
ня” (Auftragstaktik) займає важливе місце у 
філософії командування та управління німе-
цьких сухопутних військ. Лідерство у сухопу-
тних військах ЗС Німеччини, за твердженням 
генерала В. Віддера, визначається двома ре-
чами: 1) “стрижнем”, що є всередині кожного 
військового (InnereFührung) та 2) “тактикою 
націленою на виконання завдання” (Auftrag-
staktik) як моделлю стосунків між військови-
ми під час виконання ними завдань[9]. 

Разом з тим, через поразку гітлерівської 
коаліції у Другій світовій війні, цей німецький 
підхід до командування не був оцінений на-
лежним чином. Ще у 60-х роках минулого 
століття концепція “тактики націленої на ви-
конання завдання” не була в центрі уваги за-
хідних військових фахівців. І тільки у другій 
половині періоду “холодної війни”, коли чи-
сельна перевага Радянського Союзу у зброй-
них силах стала очевидною та її не було чим 
компенсувати, британські й американські фа-
хівці звернулися до досвіду Вермахту. Вони 
спробували дослідити ту важливу роль, яку 
згадана концепція відіграла під час змагання 
німецьких збройних сил зі своїми основними 
суперниками в Європі. 

Щодо Сполучених Штатів Америки, то на 
створення їх збройних сил, системи управлін-
ня ними та підходами до командування впли-
нуло багато чинників. По закінченню Грома-
дянської війни в США, за висновком ізраїль-
ського військового фахівця полковника 
Е. Шаміра [7], належної уваги до створення 
боєздатних і професійних збройних сил взага-
лі не приділялося. Вважалося, що ідеальним 
варіантом для забезпечення безпеки країни 
будуть озброєні добровольці, міліція. Але до-
свід іспансько-американської війни 1898 р. 
спричинив реформи в армії США, у результа-
ті яких була створена власна версія пруссько-
го генерального штабу, впроваджена загаль-
новійськова освіта для офіцерів за прикладом 
прусської військової академії (Kriegsakade-
mie), а також адаптована французька система 
генерального штабу з її основними п’ятьма 
функціональними елементами (G1–G5). Що 
стосувалося системи управління, то в міжво-
єнний період американські військові академії 

робили акцент на централізованій системі, яка 
була ефективною в індустріальний період 
розвитку економіки. Мало уваги приділялося 
вихованню лідерства в майбутніх командирів 
великих військових формувань. Натомість, 
багато часу було присвячено розвитку мене-
джерських якостей (як у бізнесі) для виконан-
ня задач з мобілізації, функціонуванню війсь-
кових організмів (повсякденній діяльності), 
забезпеченню та постачанню. Тому, випуск-
ники академій краще розуміли науку управ-
ління (ScienceofManagement), ніж мистецтво 
війни (ArtofWar) [7]. 

Друга світова ще більше переконала аме-
риканське військове керівництво в доцільнос-
ті використання прийомів управління, які є 
притаманними бізнесу при веденні війни, пе-
редусім під час проведення широкомасштаб-
ної мобілізації, перекидання та розгортання 
військ (сил), у логістиці. Вважалося, що успі-
шне ведення війни ґрунтується на якісному 
плануванні та ефективному виконанні запла-
нованого. Керівні документи відображали ві-
ру суспільства в те, що необхідно досягти до-
мінування над противником завдяки матеріа-
льній перевазі над ним і здатності ефективно її 
використати. Такі фактори як раптовість дій, 
маневр та імпровізація залишалися недооці-
неними, а діючі настанови намагалися перед-
бачити ймовірні ситуації та знайти їм детальні 
рішення. Як вирішення більшості проблем, які 
виникали, пропонувалися вдосконалені фор-
ми управління (менеджменту), що ґрунтува-
лися на системах звітностей і статистиці. Як 
наслідок, збройні сили США були побудовані 
як централізована організація, яка для свого 
функціонування потребувала великого обсягу 
інформації в формі статистичних звітів. Роз-
рахунок на перевагу в ресурсах і вогневій мо-
гутності часто призводив до зниження рівня 
тактичної майстерності застосування ОВТ, 
військ (сил) [7]. 

Менеджерський підхід до командування 
став ще більш домінуючим у часи війни у 
В’єтнамі, коли секретарем оборони США 
(аналог міністра оборони) був колишній пре-
зидент автомобільної кампанії “Форд” Р. Мак-
намара (Robert McNamara). У той час війна 
розглядалася скрізь призму балансових таб-
лиць і бухгалтерських принципів. Кількісні 
методи та моделі були задіяні для вимірюван-
ня ефективності ведення операцій. Так, на-
приклад, Е. Шамір згадував про регулярні 
статистичні доповіді щодо співвідношення 
між кількістю щоденно знищених і взятих у 
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полон ворожих військових та кількістю дію-
чих у цьому районі частин противника. Цент-
ралізоване управління захлиналося від вели-
кого обсягу кількісної інформації, який над-
ходив завдяки використанню нових техноло-
гій її збору, передачі та обробки, та було не-
здатним швидко приймати рішення. Через це, 
американські військові були неспроможними 
на тактичному рівні до швидкого реагування 
на партизанські дії противника. Упевненість у 
тому, що перевага в силах і засобах ураження 
спроможна подавити противника, зламати йо-
го волю до продовження супротиву, також 
похитнулась. Рівень довіри між офіцерським 
складом та іншими категоріями військовос-
лужбовців військових частин суттєво впав, 
особливо з огляду на те, що перші мали тер-
мін ротацій у 6 місяців, а останні – 13 [7]. Тим 
не менш, війна у В’єтнамі посилила викорис-
тання менеджерського стилю командування. 

Проте, ситуація в Європі була зовсім ін-
шою. Ні кількісно, ні за можливостями вогне-
вого ураження США та їх союзники по НАТО 
своїх противників не переважали. Тому, з по-
чатком реформ у 70-х і 80-х роках минулого 
століття в сухопутних військах ЗС США, під 
час розробки нових доктрин (“Операції” 
(FM 100-5 Operations), “Маневрені бойові дії” 
(Manoeuvre Warfare), “Повітряно-наземні опе-
рації” (Air Land Battle)), які мали показати 
спосіб протистояння кількісній перевазі ра-
дянського блоку, з’явилися елементи нової 
філософії командування. Вивчаючи німець-
кий, ізраїльський і радянський досвід, війсь-
кові фахівці шукали шляхи досягнення не чи-
сельної, а якісної переваги, не виснаження 
противника, а перемоги за рахунок мобільно-
сті [7]. 

Так, наприклад, при розробленні доктри-
ни сухопутних військ ЗС США “Операції” 
командувач (1973–1981 рр.) Командування з 
питань бойової підготовки та доктрин (Train-
ingand Doctrine Command, TRADOC) генерал 
Д. Старрі (Don A. Starry) врахував досвід вій-
ни Судного дня (IV Арабо-ізраїльської війни), 
Другої світової війни та війни в Кореї [7]. 

Великий вплив на просування нових під-
ходів до командування мали зусилля таких 
цивільних фахівців, як У. Лінд (William 
S. Lind), Е. Лутвак (Edward N. Luttwak), 
С. Канбі (Steven L. Canby), П. Брекен (Paul 
Bracken) і Дж. Рекорд (JeffreyRecord). 

Так, У. Лінд, розробник концепції “мане-
врених бойових дій”, звернувшись до німець-
ких воєнно-теоретичних надбань, виступав за 

використання таких концептуальних елемен-
тів як “Auftragstaktik” (MissionCommand, “ко-
мандування на досягнення кінцевої мети”), 
Schwerpunkt (MainEffort, “зосередження голо-
вного удару”), Flachenund Lücken (Surfacesand 
Gaps, “поверхні, контрольований простір і не-
заповнені місця, прогалини”) тощо. У. Лінд 
вважав, що в такому динамічному середовищі 
як військова операція не можна напевно пе-
редбачити сильні та слабкі місця противника. 
Тому, на його думку, командні повноваження 
мають делегуватися на найнижчий рівень, 
щоб командири цієї ланки змогли знайти ці 
слабкі місця та без затримки скористатися 
ними. Старший командир разом із своїм намі-
ром також доводить до підлеглих командирів 
“зосередження головного удару”. Розвідка 
шукає “прогалини” у зайнятому противником 
“просторі”. Підлеглі мають діяти ініціативно, 
рішуче та швидко, щоб використати сприят-
ливі можливості, які виникли [7]. 

Е. Шамір підкреслював, що відсутність 
притаманної США переваги в вогневому ура-
женні, кількості особового складу та ресурсів 
у Європі примусила Д. Старрі уважніше ви-
вчити досвід Вермахту, який певний час був 
успішним у роки Другої світової війни. Щоб 
знайти шляхи успішної протидії силам Вар-
шавського пакту він багато спілкувався з ге-
нералами Третього рейху у відставці 
Г. Бальком і Ф.-В. Меллентіном для кращого 
усвідомлення “командування на досягнення 
кінцевої мети”, маневрів та оперативного ми-
стецтва. Д. Старрі зрозумів, що замість тради-
ційної війни на виснаження, в сучасних умо-
вах перемога належатиме тим, хто зможе за-
хопити та утримувати ініціативу. Тому ініціа-
тива (Initiative), глибина (Depth), жвавість 
(Agility) та синхронізація (Synchronization) дій 
стали чотирма основними принципами нової 
доктрини армії США “Повітряно-наземних 
операцій”. Вона передбачала, що бойові дії 
залежатимуть від підтримання темпу та напо-
легливості ведення операції, а не тільки від 
наявних ресурсів і кращих військових техно-
логій [7]. 

Подальші кроки з перегляду та удоскона-
лення вищезгаданих доктрин ще більше спри-
яли розвитку та використанню концепції “ко-
мандування на досягнення кінцевої мети” в 
офіційних документах ЗС США з 1982 року. 
Це сталося попри певні моральні застережен-
ня щодо німецького походження концепції, 
яка з успіхом використовувалася нацистами, а 
також попри сумніви щодо можливості її ада-
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птації в системі сучасних американських док-
трин [7].  

Варто зазначити, що самі по собі манев-
рені дії не є запорукою нових підходів до ко-
мандування. Наприклад, радянські війська на 
заключному етапі Другої світової війни також 
багато маневрували на оперативному рівні, 
але це принципово не змінювало концепцію 
командування. 

Вивчивши праці відомих дослідників вій-
ни в Перській затоці 1990–1991 років М. Ґор-
дона (Michael R. Gordon), Б. Тейнора (Bernard 
E. Tainor), Р. Свейна (Richard M. Swain), 
Б. Уотса (Barry D. Watts), Р. Скейлза (Robert 
H. Scales), Д. Вандергріффа (Donald Vander-
griff), К. Ґрея (Colin S. Gray) Е. Шамір зробив 
висновок, що нова концепція командування 
тоді не була застосована повною мірою. На 
його думку, те, для чого було задумане “ко-
мандування на досягнення кінцевої мети” – 
обійти усі ускладнення, які не можна перед-
бачити, але досягнути мети операції (кампанії) 
– не відбулося. Наприклад, одним із “центрів 
тяжіння” іракців була Національна гвардія. Рі-
зне розуміння обстановки на тактичному й 
оперативному рівнях офіцерами штабу гене-
рала Н. Шварцкопфа завадило знищенню 
військ Національної гвардії. Неточні донесен-
ня про погодні умови, неврахування можли-
вості іракців ухилитися від зіткнення та відве-
сти війська, невміння завдавати удари в гли-
бину тилів противника призвели до того, що 
сили Національної гвардії С. Хусейна не були 
розбиті, а його режим встояв. Делегування 
повноважень, ініціатива на нижчому рівні 
щодо використання сприятливої ситуації ще 
не набули сили та залишилися на рівні конце-
пції [7]. 

У 2010 р. у доктринальних документах 
сухопутних військ ЗС США (Change 1 to 
FM 3-0) було посилено концепцію “децентра-
лізованого командування” (чи “командування 
на досягнення кінцевої мети”) (MissionCom-
mand) як вид діяльності, що прийшла на замі-
ну “командування у бойових умовах” (Battle 
Command), та замінила “командування та 
управління” (CommandandControl) як функ-
цію збройної боротьби. Ці зміни відзеркалю-
вали досвід операції в Іраку та Афганістані 
протягом останніх десяти років, враховували 
роль командира-лідера під час дій в умовах 
значної невизначеності. Реагування на децен-
тралізовані по суті гібридні загрози вимагали 
від військових США певного децентралізова-
ного командування діями у відповідь. Було 

вирішено, що сам термін “missioncommand” 
(“децентралізованого командування” чи “ко-
мандування на досягнення кінцевої мети”) 
краще відповідає новому підходу до мистецт-
ва командування та науки управління [3]. 

У США виникла потреба у швидкому ви-
кладенні концепції “командування на досяг-
нення кінцевої мети” в новому керівному до-
кументі та в опублікуванні його в електро-
нному вигляді й розміщенні в мережі Інтернет 
для якнайшвидшого доведення змісту конце-
пції до особового складу [5, c.9]. Це було реа-
лізовано у 2012 р., коли доктрина сухопутних 
військ ЗС США “Командування на досягнен-
ня кінцевої мети” була опублікована. Однак у 
висновку Е. Шамір вважав, що попри доктри-
нальний “прорив” і проведення реформ, кон-
цепцію “командування на досягнення мети” 
було втілено в практику лише частково. 

Хоча в доктринальних документах сухо-
путних військ Великобританії філософія Мо-
льтке знайшла відображення лише в 1987 р. 
[8], британський підхід до командування вій-
ськами (силами) завжди передбачав певне де-
легування повноважень. Будучи острівною 
державою, Великобританія найчастіше фор-
мувала експедиційні війська, або використо-
вувала свої постійно дислоковані війська в 
колоніях. Уже саме географічний фактор уне-
можливлював централізоване командування 
цими військами з Лондона. Розпорошеність 
королівських військ по колоніях неминуче 
призводила до певного делегування повнова-
жень. А капітани кораблів королівського фло-
ту мали досить широкі повноваження для сво-
їх дій на віддалених територіях від імені мо-
нарха. На формування нових підходів до ко-
мандування мали вплив такі британські війсь-
кові теоретики, як Ліддел-Гарт (Liddell-Hart) зі 
своєю теорією “Маневрених бойових дій” 
(ManoeuvreWarfare) та Дж. Фуллер (J. F. C. Ful-
ler) зі своїми принципами ведення війни. 

Е. Шамір визнавав саме Великобританію 
найуспішнішою країною, яка на практиці за-
стосовувала концепцію “командування на до-
сягнення кінцевої мети”. На відміну від аме-
риканських колег, британські військові зав-
жди намагалися понизити процес прийняття 
рішень на якомога нижчий рівень. Оскільки 
система зв’язку ЗС Великобританії була не 
така потужна як у ЗС США, вона не могла за-
безпечити систему управління на зразок аме-
риканської, примушуючи війська (сили) шви-
дше адаптуватися до обстановки та надіятися 
тільки на самих себе [7]. 
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Таким чином, питання оптимального під-
ходу до здійснення командування турбувало 
багатьох фахівців у різних країнах. Ступінь 
централізації був різним залежно від особис-
того стилю полководця. І тільки зі зміною ха-
рактеру війни, як справи однієї “генеральної 
битви”, де у центрі командування був єдиний 
стратег і одночасно тактик за прикладом На-
полеона, на пазл менших боїв і битв за певним 
замислом, але з великою долею невизначенос-
ті, питання децентралізації командування 
опинилося у полі зору теоретиків і практиків. 
Найраніше й найґрунтовніше нові підходи бу-
ли розроблені в Пруссії. Практика їх викорис-
тання довела їх ефективність, тому, попри по-
разку Німеччини в Другій світовій війні, нега-
тивні етичні асоціації з нацизмом, досвід був 
вивчений і взятий на озброєння передусім у 
США. Такі країни, як Великобританія, Авст-
ралія та деякі інші, також мали у своїй прак-
тиці схожі підходи, хоча й оперували дещо 
відмінними термінами. Участь у спільних 
операціях, регулярний обмін знаннями та до-

свідом, спонукав до певної понятійної та тер-
мінологічної узгодженості у цих країнах, де 
“локомотивом” змін залишаються США. 

В умовах гібридних і асиметричних за-
гроз, з якими зараз мають справу Збройні Си-
ли України, ведення бойових дій невеликим 
угруповання військ (сил), тактичними група-
ми на значній території та за невеликої щіль-
ності військ у районі відповідальності вимагає 
перегляду існуючої філософії командування, 
проведення глибоких теоретичних дослі-
джень, вивчення досягнень передових країн 
НАТО з цих питань, запровадження відповід-
них змін до керівних, нормативних докумен-
тів, змін у системі військової освіти та бойової 
підготовки особового складу, частішого деле-
гування повноважень на нижчі командні рівні 
та інших кроків. Ініціативний, добре підготов-
лений офіцер-лідер може бути тією “зброєю”, 
завдяки якій можливо перемагати краще 
озброєного, кількісно переважаючого против-
ника. 
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ПОСТАТЬ ГЕНЕРАЛА МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА  
ЗА ОЦІНКАМИ ЙОГО СУЧАСНИКІВ 

 
У статті розглядається оцінка сучасниками українського командарма періоду націона-

льно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Михайла Омеляновича-Павленка. Характеристики ге-
нерала віднайдено в спогадах і листах, які стосуються різних періодів його життя в Україні 
та в еміграції. Автор статті демонструє неоднозначні, у тому числі, й критичні оцінки війсь-
кового мистецтва та громадсько-політичної діяльності видатного воєначальника. 

Ключові слова: Михайло Омелянович-Павленко, українські збройні сили, мемуаристика, 
громадсько-політична діяльність, військова еміграція. 
 

Актуальність теми та постановка про-
блеми. Значний сегмент української історіо-
графії національно-визвольних змагань 1917–
1921 рр. присвячений життєписам, зокрема 
революційній діяльності її політичних чи вій-
ськових лідерів. Така ситуація є цілком зако-
номірною. Більшість діячів Української рево-
люції були незаслужено забуті чи спеціально 
замовчувались радянським історіописанням. І 
тому повернення їх імен в історичну пам’ять 
українського народу є важливим завданням, 
не тільки з точки зору історичної науки, але й 
для формування в суспільстві знань про тра-
диції національного державотворення і його 
чільних представників. Однак останній чин-
ник нерідко стає домінуючим і спричиняє не 
завжди доречній глорифікації чи героїзації ві-
домих особистостей української революції. 
Якщо для формування патріотичних почуттів 
українських громадян така ідеалізація є поча-
сти виправданою, то для історичної науки, зо-
крема для глибинного аналізу революційних 
явищ така ідеалізація є недопустимою, бо за-
водить дослідників у глухий кут. Адже відомі 
персонажі й творці української державності 
нерідко виступали політичними антагоніста-
ми, конфліктували й поборювали один одно-
го. Досить згадати постаті Михайла Грушев-
ського, Павла Скоропадського, Симона Пет-
люру чи Володимира Винниченка. Подібна 
ситуація з тогочасними українськими військо-
вими діячами. 

Польський історіограф Єжи Топольський 
розмірковуючи про місце «героїв» на сторін-
ках історичних праць відзначив, що статус 

«героя» залежить від суспільного консенсусу і 
має часовий характер. Й не можна гарантува-
ти, що цей статус залишиться незмінним. 
Адже міняється суспільство й міняються його 
вартості та оцінки історичного минулого [1, 
с.315]. 

Тому для об’єктивної оцінки діяльності 
чи ролі історичної особистості важливо брати 
до уваги не тільки наше ретроспективне ба-
чення подій, але й погляди їх сучасників. Такі 
співставлення дають ключ до глибшого розу-
міння вчинків та діяльності історичних персо-
нажів. Аналізуючи державотворчі зусилля 
українського проводу революційної доби слід 
брати до уваги важливий момент. Якщо полі-
тичні лідери (за винятком П. Скоропадського) 
були активними діячами національного руху 
перед Першою світовою війною, то українські 
воєначальники переважно служили в російсь-
кій армії і їх національна свідомість сформу-
валася вже під час української революції [2, 
с.287–288]. Актуальність історичного аналізу 
революційних баталій і ролі військового про-
воду особливо посилюється сьогодні. Події 
які тепер переживає Україна ставлять певні 
вимоги не тільки до фахового вишколу украї-
нського військового керівництва але й до його 
національної свідомості, моральних стандар-
тів і вольових якостей. 

У цьому контексті варта уваги постать 
українського воєначальника Михайла Омеля-
новича-Павленка, який не лише командував 
арміями та бойовими операціями, але й був 
відомим теоретиком військової справи, авто-
ром спогадів про національно-визвольні зма-
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гання та праць з військового будівництва. 
Аналіз діяльності командарма та сприйняття 
його сучасниками, дає можливість зрозуміти 
його фахове становлення та ідейну еволюцію 
в конкретних історичних обставинах в Україні 
революційної доби та сучасної йому міжнаро-
дної ситуації.  

Ступінь дослідження питання. Біографію 
М. Омеляновича-Павленка досліджували 
М. Ковальчук [3–4; 30], О. Колянчук [5], 
М. Литвин і К. Науменко [6] та С. Образ-
цов [7]. Втім, узагальнюючої праці з критич-
ним аналізом військово-організаційної, теоре-
тичної та громадсько-політичної діяльності 
воєначальника в контексті тогочасних війсь-
кових та політичних подій на сьогодні немає. 

Метою цієї статті було з’ясувати ставлен-
ня сучасників до М. Омеляновича-Павленка 
та оцінки його діяльності з боку військових і 
політичних середовищ. 

Джерельною основою статті стали спо-
гади та щоденники сучасників М. Омеляно-
вича-Павленка [8–21], в яких оцінюються йо-
го якості воєначальника, опубліковане листу-
вання Євгена Архипенка, Євгена Коновальця, 
В’ячеслава Липинського, Симона Петлюри, 
Миколи Удовиченка та ін. [22–27], в яких по-
дана характеристика громадсько-політичної 
діяльності генерала в еміграції, архівні матері-
али, які зберігаються в Державному архіві 
Львівської області (далі – ДАЛО) [28]. Для 
глибшого розуміння обставин та версії подій і 
вчинків генерала в порівняльному контексті 
використана наукова біографічна література 
[2–7]. 

Перші оцінки діяльності в М. Омелянови-
ча-Павленка сягають 1917–1918 рр. К. Ніще-
менко стверджував, що довгий час після поча-
тку революції М. Омелянович-Павленко, «як 
вірний вояк, уперто твердив, що поки його не 
звільнять від зложеної ним присяги, він зали-
шиться їй вірним. При загальному розладі ро-
сійської армії і безсиллі тимчасового уряду, 
нову точку опертя знайшов генерал. Усвідо-
мивши себе як українець та віддавши себе на 
службу українському народові» [16, с.108]. 

Важливою віхою у військовій діяльності 
М. Омеляновича-Павленка була його діяль-
ність в Українському Вільному Козацтві. 
І. Мазепа стверджував, що на посаді Кошово-
го Отамана М. Омелянович-Павленко досяг 
неабияких успіхів. Протягом короткого часу 
до його коша зголосилися близько 2 тис. робі-
тників і селян з найближчих околиць Катери-
нослава [13, с.57].  

Наприкінці 1918 р. М. Омелянович-Пав-
ленко очолив збройні сили Західно-Україн-
ської Народної Республіки – Галицьку Армію. 
У спогадах галицьких діячів деталізуються 
обставини залучення наддніпрянського воє-
начальника до Галицької Армії, за рекоменда-
цією Симона Петлюри. Ад’ютант Д. Вітовсь-
кого Д. Паліїв пригадував таку історію: «Нас 
впускають перших. Голошу, від кого й зачим 
ми приїхали. Гол. Отаман хвилинку подумав. 
Щось немов пригадував собі і виглянув через 
вікно: 

– От і добре складається. Матимете вож-
дя. Якраз прийшов з тамтого боку фронту ота-
ман Омелянович-Павленко. Саме жде біля ва-
ґону… 

– На приказ Гол. Отамана черговий стар-
шина запросив ґен. Павленка до ваґону. 
Увійшов отой маленький чоловік, якого я пе-
ред хвилиною бачив». Далі С. Петлюра пере-
конав М. Омеляновича-Павленка перейти на 
службу до галичан [17, c.41]. 

Л. Цегельський більш ретельно згадує, як 
був заангажований М. Омелянович-Павленко 
та Є. Мишківський. Галицька делегація при-
була до Фастова на переговори з Директорією 
про характер об’єднавчого процесу. Перехо-
дячи через залізничну станцію галичани за-
уважили двох офіцерів, яких вели як арештан-
тів до залу-почекальні замкнули там і поста-
вили біля дверей охорону. «Що це за старши-
ни? – спитали ми нашого «зв’язкового» – по-
ручника Б. 

– Це гетьманські старшини, генерал Оме-
лянович-Павленко та полковник Мишковсь-
кий. Вони їхали в якійсь місії від гетьмана до 
Румунії, та їх по дорозі заарештували. 

Про генерала Михайла Омеляновича-Пав-
ленка я чув раніше, що це гарна, чесна люди-
на і добрий українець. Ім’я Євгена Мишков-
ського було мені тоді невідоме. 

– Чи можна нам з ними поговорити? – по-
цікавився я в нашого «зв’язкового». 

– Або ви їх знаєте, пане после? – спитав 
він. 

– Ні не знаю, але саме рад би познайоми-
тися. Вони нам здалися б у Галичині. Нам 
треба штабовиків. А тут для них перспективи 
невеселі. 

– Та певно, що не веселі. Як не розстріля-
ють, то будуть держати під ключем, – сказав 
Б» [21, c.148].  

За версією Л. Цегельського події розгор-
талися наступним чином. Зайшовши в штаб 
до Петлюри, галицький делегат попросив того 
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«щоб відступив нам тих двох «полонених» чи 
арештованих. Петлюра сумнівався, чи можна 
гетьманських генералів призначати команду-
вачами армії, однак галичани переконали його 
в доцільності такого кроку. Далі вчинили так: 
«Послали одного зі старшин по ген. Омеляно-
вича-Павленка і полк. Мишковського. Неза-
баром вони з’явилися: Михайло Омелянович-
Павленко – малий ростом та дрібного складу, 
з пораненою рукою на перев’язці, з невели-
кою борідкою, та Євген Мишковський – пле-
чистий, кремезний чоловік. 

Нас представили і Петлюра пояснив їм, 
про що йдеться. Винниченко додав, що коли 
обидвоє штабовиків готові служити в Галиць-
кій армії, то Директорія дасть їм волю, за умо-
ви, що вони поїдуть із нами. Звільнять їх з-під 
арешту на їхнє офіцерське слово. Вони подали 
на це руку Петлюрі і з нами обома вийшли до 
ресторану» [21, c.149]. 

Сучасники наголошували на складності 
адаптації наддніпрянського генерала до умов 
українсько-польської війни у Східній Галичи-
ні. О. Ключенко висловив здогад, «що ґенерал 
Павленко чувся в УГА чужим, що не міг хут-
ко зжитися з будь-що-будь новим для нього 
устроєм та духом армії, в якій тяглися ще зви-
чаї бувшої австрійської армії, включно до ні-
мецької мови в Начальній Команді. В цьому 
слід мабуть шукати причини зверхнього 
об’яву, що ґенерал Павленко не одягнув ані 
разу однострою УГА, а волів ходити без жод-
них відзнак, що безумовно впливало від’ємно 
на стрільців» [10, с.5–6]. 

Далі критика генарала з Наддніпрянщини 
є ще більш сувора: «Генерал Павленко, не зва-
жаючи на краще положення УГА від против-
ника, не спромігся на більший чин, не дав ар-
мії того, що вона ожидала від нього. Він і не 
міг того дати, бо попри свою вдачу служив він 
за російських часів дуже мало в строю й не 
бував на фронті. Необдарований здібністю 
комбінації, не надається генерал Павленко на 
начальника самостійної частини» [10, с.5–6]. 
Разом з тим О. Ключенко визнав: «безперечно 
кожний з нас підлеглих ґенералові Павленко 
цінить високо його безперечний патріотизм та 
хрустальний характер і згадує його з повною 
шаною і вдячністю й не є завданням цих кіль-
кох рядків понизити його заслуги, навпаки хо-
тілось би дати правдиву оцінку людей, що 
стояли на відповідальних становищах у армії» 
[10, с.6–7]. 

Достатньо критично оцінював командир-
ські якості генерала і державний секретар 

внутрішніх справ ЗУНР Іван Макух. У своїх 
спогадах він, зокрема зазначив: «Ми не мали 
також відповідного начального вождя. Гене-
рал Михайло Омелянович-Павленко в наших 
обставинах не був відповідний на головноко-
мандувача. Також не був відповідний на на-
шому фронті і шеф штабу полковник Євген 
Мишковський» [15, с.234]. 

Проте були й інші враження. В. Волиць-
кий побачив генерала 17 транвя 1919 р., коли 
його підрозділ при передислокації зупинився 
на станції Ходорів. Стрільців попередили, що 
головнокомандувач хоче побачити їх курінь – 
знану вже ним фронтову частину. «До куреня 
підійшло три старшини. Курінний командир 
пор. Данило Бізанц, ступив 2–3 кроки їм назу-
стріч, станув на позір і звітував про стан куре-
ня середньому з-поміж старшин – ген. Омеля-
новичеві-Павленкові. Своєю зовнішністю він 
нічим не нагадував колишніх генералів доре-
волюційної доби. Лице погідне, привітне, з 
підстриженою «вклин» русявою борідкою, на 
голові шапка УГА з золотим тризубом. У си-
ніх, під густими бровами, очах, ясніла якась 
особлива думка, що підвладного змушувала 
коритися і поважати. Ліва рука на чорному. 
Через шию, бандажі, високі чоботи, «галіфе» і 
новий «френч» [9, с.119]. В. Волицький також 
додав таке: «Вертаючись, головнокомандую-
чий (начальний вождь) УГА тут і там задер-
жувався перед стрільцями і з помітним впли-
вом московської мови розпитував про їхній 
вік, про літа військової служби, рідні сторони, 
як довго на українському фронті, про те, чи 
мали відпустку, які в стрільців бажання і т. п. 
… Після перегляду, генерал висловив коман-
дирові куреня признання за гарну вояцьку по-
ставу стрільців і за їх зразкове бойове настав-
лення. – «Досі панове старшини», – говорив 
прощаючись генерал – ваші стрільці билися 
славно. Вірю, що вони з честю вив’яжуться 
теж з нових завдань, бо в них глибока свідо-
мість, що боряться за велику справу. Перемо-
га перед нами» [9, с.119–120]. З пієтетом опи-
сав візит командарма на позиції стрільців під 
Львовом хорунжий М. Петруняк [18, с.26–27]. 

Свої перші враження від зустрічі з генера-
лом описав І. Боберський: «Опісля прийшов і 
генерал Павленко, якого я пізнав вже при обі-
ді. Він прийшов до столу, коли скінчився обід 
і нічо не їв. Права рука в нього на пояску, по-
давав нам на привіт ліву руку. Здалека вида-
вався мені аж непривітний московський граж-
данин, але коли розговорився, то став приєм-
ніший. Чоловік понад 40 літ, волосся коротко 
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стрижене, коротко стрижена борода, сірі очі» 
[8, с.157]. 

Найбільшої критики командарм зазнав пі-
сля його спроб втрутитися в політичні питан-
ня в ЗУНР. Привселюдний виступ командар-
ма на нараді цивільного та військового керів-
ництва у Стрию в квітні 1919 р. з політичними 
постулатами був дуже критично оцінений 
вищими офіцерами Галицької Армії. Зокрема 
Густав Ціріц у своєму рапорті від 2 травня 
1919 р. вищій владі ЗУНР висловився про не-
допустимість таких промов воєначальника 
[28, арк.5–7]. Заступник військового міністра 
ЗУНР Петро Бубела підтримав Ціріца і підпи-
сав: «Прилучуюсь вповні до вище наведених 
виводів» [28, арк.6]. Капітан Шипайло також 
написав свої негативні оцінки щодо поведінки 
М. Омеляновича-Павленка. Він зауважив, що 
генерал, взявши першим слово, порушив під-
ставові норми на політичному зібранні. На 
думку капітана, керівник армії не має опира-
тися на волю народа і в нього питатися: Як 
довго вести війну? Для командуючого армією 
воля народу передається через обраний ним 
уряд. Тому капітан Шипайло подав пропози-
цію, щоб генерал Павленко утримався від по-
літичної діяльності [28, арк.6зв.–7зв.]. 

Про політичну спрямованість М. Омеля-
новича-Павленка свідчить інший документ 
датований 2 травня 1919 р. Сотник Гузар з 
Начальної Команди Галицької Армії вказав: 
«До шифрованої телеграми з підписом Пет-
люри (ч. 1802) приватна гадка Павленка є щоб 
конче оголосити реченець нових виборів» [28, 
арк.8]. Як бачимо, відкрите висловлювання 
генералом своїх політичних поглядів, та нама-
гання впливати на рішення уряду ЗУНР нега-
тивно сприймалися в рядах її збройних сил, у 
т. ч. й вищим офіцерським складом. Тут, на 
нашу думку, важливу роль відіграла різниця у 
розумінні компетенції військових чинів з боку 
колишніх офіцерів російської та австрійської 
армій. 

Однак, не можемо говорити про будь-які 
антиурядові виступи наддніпрянського гене-
рала, чи державну зраду. Як відзначив Г. Кох, 
загалом, верховне командування Галицької 
Армії завжди було лояльне до керівництва 
ЗУНР і жодного разу не зважилася на який-
небудь виступ чи змову проти свого уряду 
[11, c.133].  

Після відставки з посади командуючого 
Галицькою Армію М. Омелянович-Павленко 
не отримав гідного призначення за Збручем. 
С. Петлюра мав претензії до генерала, коли 

той, за його присутності, не погодився на уль-
тиматум місії Бертельмі щодо перемир’я з 
польською армією [27, с.520]. У листі до гене-
рал-хорунжого М. Удовиченка 1922 р. Голо-
вний Отаман стверджував: «Галичани за до-
помогою Омеляновича-Павленка, який ніколи 
не орієнтувався в державних справах, відки-
нули ці умовини, хоч я їх і попереджав про 
корпус Галлера, що формувався у Франції» 
[27, с.520]. 

Влітку-восени 1919 р. серед керівництва 
УНР обговорювалося питання про призна-
чення досвідченого генерала командуючим 
усієї Дієвої Армії. Але як згадував сам 
М. Омелянович-Павленко, С. Петлюра не міг 
пробачити йому переговорів у Ходорові [29, 
с.46]. У листопаді 1919 р. М. Омеляновича-
Павленка призначили командуючим Запоро-
зькою групою армії УНР, яка займала позиції 
на південний схід від Жмеринки до Вапнярки. 
Російський підполковник Я. Макогон допові-
дав військовому аташе Збройних Сил Півдня 
Росії у Варшаві: «Командует группой ген. ма-
йор Омельянович-Павленко, быв. офицер Ва-
ршавской гвардии, был на галицкой службе 
командующим всей галицкой армией. Правая 
рука не действует, слабый, больной, безволь-
ный человек, слабо державший дисциплину. 
Был назначен шефом делегации украинской к 
генералу Бредову» [30, с.452].  

Найбільшим злетом військової діяльності 
М. Омеляновича-Павленка в історичній літе-
ратурі вважається командування Армією УНР 
під час легендарного Зимового Походу (6 гру-
дня 1919 р. – 6 травня 1920 р.). Однак у мему-
аристиці, яка детально розкриває фактологію 
воєнних і політичних подій, конкретні рішен-
ня та дії генерала оцінюються досить скупо. 
Зокрема Юрко Тютюник згадував нерішучість 
М. Омеляновича-Павленка в ухваленні рі-
шення щодо подальших дій українського вій-
ська в запіллі ворога у березні 1920 р. [19, 
с.63–64]. І. Мазепа натомість позитивно під-
сумував діяльність і роль командарма: «Вза-
галі Омелянович-Павленко був задоволений 
успіхами Зимового походу. Хоч він жалівся на 
перевтому, але я бачив, що він почував себе 
наче «дома» в тяжких умовах партизанської 
боротьби. Це його бойове завдання разом з 
щирою вірою в успіх української справи були 
тими цінними рисами, що передавалися і його 
підлеглим, учасникам Зимового походу» [14, 
с.235]. 

М. Омелянович-Павленко був серед ко-
мандуючих українськими частинами, які ра-
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зом з польською армією боролися з більшови-
ками у 1920 р. 21 травня 1920 р. агент Другого 
відділу Польського Генерального Штабу до-
носив на М. Омеляновича-Павленка так: «Па-
вленко відрізняється від інших українських 
командуючих тим, що є командуючим факти-
чним, що видає накази не порадившись зі сво-
їми підлеглими і рідко влаштовує т. зв. війсь-
кові наради. Оточив себе тільки наддніпрян-
цями, колишніми офіцерами Петлюри, ви-
ключаючи з одного боку Галичан, з іншого 
самозваних офіцерів і повстанчих отаманів. З 
цього випливає, що не довіряє він своїм підле-
глим, а передусім Галичанам. Видаючи накази 
нераз покликається на якісь накази Петлюри, 
яких ніхто поза ним не знав. Не є популярним, 
ані в Галичан, ані в повстанців, мало спілку-
ється з солдатами. Натомість серед повстанців 
має велику популярність Тютюник. Коли під 
впливом агітації Галичан, вимагали від Пав-
ленка пояснення, чому не боремося з Поляка-
ми, відповів на одправі офіцерській: «зараз 
треба покінчити з більшовиками, а потім по-
думаємо про Поляків. Мусимо вигнати всіх 
наїзників». Загальною думкою є (яку здається 
і Павленко підтримує), що польска армія під-
дасться більшовизації, як і інші на Україні, і 
тоді без труду вдастя вигнати Поляків за Львів 
і Холм. Павленкові вдається забезпечити ви-
конання усіх своїх наказів, взамін за що ціл-
ком не контролює дисципліни і надужиття 
відділів» [31, с.93–94]. Тут слід процитувати й 
іронічне висловлювання Ю. Тютюника: «Ом.-
Павленка зовсім обробили поляки та петлю-
рині міністри. Він понашивав собі «генераль-
ські» відзнаки і з отамана перевернувся на ге-
нерала» [20, с.20]. 

Після поразки українсько-польського со-
юзу у боротьбі з більшовиками, генерал був 
змушений виїхати з Польщі й надалі замешка-
ти у Німеччині та Чехо-Словаччині. У листо-
паді 1923 р. М. Омелянович-Павленко висло-
вив ідею створення Українського Козацького 
Орденського Товариства й поділився цією 
думкою з Євгеном Архипенком, надіславши 
йому статут товариства. Той підтримав ідею й 
обіцяв поширювати її серед військової еміг-
рації. Є. Архипенко вважав, що заходи гене-
рала унеможливлять попадання військових 
ветеранів під вплив оточення Павла Скоро-
падського. При цьому відзначив: «То, що з 
цим зв’язане Ваше ім’я, дуже допоможе спра-
ві, бо Ваше ім’я оточено ореолом великої по-
ваги і Ваше керівництво українським війсь-
ком, без сумніву, найкраща сторінка нашої іс-

торії» [26, с.154].  
12 жовтня 1924 р. до М. Омеляновича-

Павленка звернувся генерал-хорунжий 
М. Удовиченко з пропозицією бути організа-
тором об’єднання колишніх вояків УНР. Ви-
бір для цієї ролі колишнього командувача Ді-
євої армії був продиктований такими мірку-
ваннями. «Вам забезпечена симпатія в розки-
нутих по Польщі робітничих наших гуртках. 
Нарешті, Ваше ім’я історично чисте (…). На-
прикінець мушу казати, як сумно дивитись на 
стан наш, бувших вояків українських. Бувший 
командуючий армією – Ви – та інші – кожний 
зокрема, молодь, старшина і козаки, котрі досі 
поважають тих, що давно відійшли від аван-
тюризма політичного, зробивши лише свою 
чесну працю для бідної нашої нації, – всі ці 
люди шукають активного авторитета і не на-
ходять. Пане Генерале, візьміть ініціативу в 
свої чисті руки – То наш заклик» [26, с.205–
206].  

М. Омелянович-Павленко намагався опе-
ртися на існуючі політичні осередки в україн-
ській еміграції. Дистанціювавшись від Пет-
люри та його послідовників, він розпочав 
співпрацю з гетьманським оточенням. Один з 
провідних діячів гетьманського руху В’ячес-
лав Липинський 16 грудня 1925 р. у листі до 
Осипа Назарука відзначив: «Добре, що напи-
сали до Омеляновича-Павленка. Як маєте 
змогу піддержуйте з ним зв’язок, бо це варті-
сна людина, а дуже нетерпеливий і на емігра-
ції йому не сидиться» [22, с.94]. 

Д. Дорошенко у листі до В. Липинського 
писав: «Друга справа з генералом Ом.-П., про 
якого я передав, що прошу, якнайрішучіше 
наказати йому з Берліну вибити собі з голови 
оту форму («рапорти», «зв’язкові», «учот» і 
пр.) і не робити шуму, бо від нього нам виходе 
одна шкода і компрометація. Ваш лист ледве 
чи вплине на його, себ-то ледве чи він його, 
так як треба, зрозуміє. Я дуже радий, що 
п. Адам • бачився якраз з генералом передо 
мною і цілком поділяє мій погляд, таке вра-
жіння зробив на нього генерал» [25, с.201]. 

У цьому контексті привертає увагу оцінка 
Д. Дорошенком самопочуття генерала. 8 лю-
того 1926 р. він пише: «Бачив учора ген. Ом.-
Павл. Він якийсь сумний, хворий, мав дуже 
нещасливий вигляд. Живеться йому дуже по-
гано. Шкода бідолаху» [25, с.205]. Найбільш 
розлого Д. Дорошенко описав військового ді-

                                                 
• Адам Монтрезор – граф, діяч гетьманського руху в 

еміграції. 
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яча у листі В. Липинському датованому 
5 грудня 1928 р.: «Знову бачився я в Празі з 
багатьма людьми, ближчими до нас і дальши-
ми, бачився між ин., і з ген. Ом.-Павленком, 
до якого мав спеціальне доручення від Г[еть-
манської] Управи. Давно вже не говорив я з 
ним, і не бачився, може яких два-три роки. 
Він не змінився, по прежньому повний енер-
гії, яку, на жаль, не має та й не знає, куди як 
слід подіти і тому носиться з усякими плана-
ми, завязує всякі знайомства, розпочинає ріж-
ні «акції», про які можна сказати лиш одно, – 
що все це носить дуже поверховий, несерйоз-
ний, фантастичний навіть, характер. Людина 
він чесна, порядна і видно – щиро віддана 
п. Г-ну, та на біду – нема кому в Празі держа-
ти його в руках і нема просто людей, які були 
б для нього авторитетом. Лучче було би, як би 
він сидів не в Празі, а в Берліні, тут скоріще 
можна було знайти вихід його енергії. Але це 
не можливо, отже приходиться сяк-так його 
придержувати. Тепер він носиться з одною, 
доволі сумнівною компанією чехів, яка підде-
ржувала Полтавця ••, а тепер «розчарував-
шись» в Полтавцеві, мостить стежку до нас. Я 
доводив генералові, що з такими людьми, на-
віть коли б у їх були найчистіщі наміри, нам 
плутатись не годиться, бо все одно на нас 
упаде тінь од їх, але генерал тої думки, що все 
одно, нехай вони й скомпрометовані, але чо-
му, мовляв, не використати їх? А коли впаде 
тінь, то хай вона падає на його, на ген. П-ка 
персонально, а не на гетьм. Центр. Як бачите, 
міркування дуже наївні. Ол. Шаповал ста-
виться до цієї «акції» дуже негативно, але для 
генерала Шаповал не є ніякий авторитет. Я 
своє діло зробив, вияснив усе, тепер передам 
Г[етьманській] Управі, і нехай вона приборкує 
розмах енергії ген. О. П., розуміється, це вона 
мусить робити дуже делікатно» [25, с.324–
325]. 

Втім, підтримуючи контакти й намагаю-
чись реалізувати якісь проекти під патронатом 
гетьманського середовища, М. Омелянович-
Павленко одночасно нав’язав контакти з їх 
конкурентом – середовищем УВО-ОУН. 
Українські націоналісти досить швидко усві-
домили, що генерал пробує «загравати» з різ-
ними політичними силами. 12 травня 1930 р. 
голова проводу ОУН Євген Коновалець у ли-
сті секретареві проводу В. Мартинцю писав 
про генарала буквально таке: «… я вважаю 

                                                 
•• Йдеться про Полтавця-Остряницю – лідера Украї-

нського Вільного Козацтва. 

конечним доручити Вам, а через Вас всім на-
ціоналістичним установам в Празі, скінчити 
раз на завсіди всякі балачки з Павленком на 
тему співпраці і політики, бо це хитрун, який 
хоче націоналістів використати тільки для 
своїх справ, і інтриган, який використовує 
всякі кон’юнктури на те тільки, щоби як не-
буть вибристи наверх. Рівнож прошу доручи-
ти панам Бойдунику і Костарову, якнайрішу-
чіше виступити проти спроб Павленка твори-
ти якийсь новий військовий центр» [24, с.126]. 
Далі у листі керівник ОУН стверджував: «Па-
вленка не шанують в гетьманському середо-
вищі, уважають його людиною непевною і 
просто сміються з нього» [24, с.127].  

Легендарний український командарм 
продовжив свою громадсько-політичну діяль-
ність у роки Другої світової війни. І знову ба-
чимо його хитання щодо вибору ідеологічних 
орієнтирів та еміграційних середовищ. Пол-
ковник В. Мурашко досить негативно оцінив 
рішення М. Омеляновича-Павленка вибути з 
лав Української Громади в Німеччині. У листі 
до генерал-хорунжого В. Петріва він писав: 
«Щось закапризував пан генерал Омеляно-
вич-Павленко. Я не годен його зрозуміти, але 
маю вражіння, що йому стало заздрісно: кру-
гом – головні й звичайні провідники в Грома-
ді, а пана генерала обійшли. Іншої причини 
для невдоволення таки справді не було, а все 
ж таки командарм свій виступ з Громади ого-
лошує, хоч і обіцяє: «Буду всюди говорити, 
що хоч я з Громади й виступив, але моє до неї 
відношення не змінилося…» Не раз я прига-
дував: «У високе дерево громи б’ють», або 
«Коли падати, так з високого коня…». Та ні ж, 
пан генерал Омелянович Павленко все якось 
на малі вчинки має нахил. Ну, виступив би та 
ще й вилаяв, а може й викляв… А так «ні туди 
Микита, ні сюди Микита…» [26, с.628–629]. 

Після завершення Другої світової війни 
генерал вже не зміг позбутися репутації лю-
дини, схильної до інтриг. З іншого боку, укра-
їнські еміграційні середовища поважали ко-
мандарма за колишні заслуги, за його внесок у 
національно-визвольну боротьбу. 9 вересня 
1946 р. спільні збори Головної Управи Союзу 
Ветеранів, Товариства Лицарів Залізного Хре-
ста Симона Петлюри, Товариства орденської 
Відзнаки УГА та філії Союзу ветеранів роз-
глянули нищівно критичну публікацію спря-
мовану проти М. Омеляновича-Павленка. 
Стаття під заголовком «Авторитети», підпи-
сана псевдо «Блазень» була розміщена в часо-
писі «Українське Слово» 8 вересня 1946 р. 



ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 70 

Збори постановили, що ця стаття є пасквілем, 
спрямованим проти колишнього верховного 
командувача українських військ, теперішньо-
го Голови Союзу Ветеранів [32, с.57]. 

Після Другої світової війни М. Омеляно-
вич-Павленко прожив недовго. Помер у Па-
рижі у 74-річному віці після нетривалої хво-
роби 29 травня 1952 р. Антін Кущинський 
відзначив, що «помер в жалюгідних обстави-
нах життя та прикрих душевних переживан-
нях» [12, с.14]. 

*** 
Історичні джерела засвідчують, що оцінка 

військово-політичної діяльності відомого ко-
мандарма з боку його сучасників – політичних 
чи військових діячів була неоднозначною і 
суперечливою. Соратники відзначали насам-
перед позитивні риси Михайла Омеляновича-
Павленка – людяність, певні організаційні зді-
бності. Щодо оцінки його стратегічних умінь, 
як командарма – негативна характеристика ді-
яльності на чолі Галицької Армії і позитивна 

роль у командуванні Дієвою Армією УНР, зо-
крема під час Зимового Походу. В першому 
випадку, сучасники вважали неприпустимим, 
як для військового діяча, намагання генерала 
втручатись у політичну сферу державотво-
рення ЗУНР. Критики з боку сучасників за-
знавала військово-організаційна та громадська 
діяльність М. Омеляновича-Павленка в еміг-
рації. Військові соратники та українські полі-
тичні діячі негативно оцінювали спроби гене-
рала очолити еміграційні структури шляхом 
інтриг та кон’юнктурних змін ідеологічних 
орієнтирів і покровителів. 

У цілому біографія М. Омеляновича-Пав-
ленка, який безперечно належить до когорти 
відомих українських військових діячів, має 
повчальний характер у плані місця та ролі 
воєначальників у громадсько-політичних про-
цесах. Втручання військових авторитетів у 
державотворчу чи політичну сферу має бути 
мінімалізованим, базуватися на легітимній 
основі, виважених і коректних підходах. 
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ВОЕННОЕ ИСКУССТВО КАЗАХОВ В XV–XVІ вв. 
 

В статье раскрывается военное искусство на территории Казахстана в XV–XVІ вв. Ав-
тор рассматривает традиции военного дела, формы и методы ведения военных действий ко-
чевников, населявших Великую степь.  

Ключевые слова: военное искусство, тактическое построение войск, боевые порядки, 
фланги и центр войска, авангард, маневрирование. 
 

История распорядилась так, что Казахстан 
на протяжении длительного времени был аре-
ной битв и сражений, побед и поражений, но 
и вместе с тем благодаря обширной террито-
рии и национальной терпимости к другим 
культурам, он стал Родиной многих народно-
стей, которые нашли в Великой степи приста-
нище для проживания. На протяжении веков 
«наши предки, успешно решали задачи, сое-
диняли народы, покоряли пространство и 
время истории» [1, с.145]. 

Военное искусство казахов во второй по-
ловине II тыс. н. э. продолжало, особенно в 
начальный период, традиции военного дела 
кочевников Казахстана предшествующего пе-
риода. Позднее, с изменением геополитичес-
кой обстановки, появлением огнестрельного 
оружия, отставанием кочевой экономики от 
уровня оседлых ремесленных и земледельчес-
ких центров, меняются формы и методы веде-
ния военных действий. 

Становление казахской государственнос-
ти происходило на фоне объективных процес-
сов объединения племен и в Джунгарском 
обществе. В военной области это выражалось 
в постоянных нападениях первоначально раз-
розненных племен калмыков ойратов, обита-
вших на территории Западной Монголии, 
Джунгары-калмыки осуществляли постоян-
ные набеги на казахские земли в 1599–1750 гг. 
в течение 150 лет. 

В 1635 году образовалось Джунгарское 
ханство, государство джунгар (калмыков, ой-
ратов) – группа западно-монгольских народов 
тюркского происхождения, предков калмы-

ков, исповедующих буддизм. Экономика 
Джунгарии была очень сильной, она собирала 
налоги с покоренных ею уйгур и киргизов. На 
территории Джунгарии, с ее мягким и теплым 
климатом, малоснежными зимами были отли-
чные пастбища и в таких условиях джунгары 
выпасали огромные стада скота. В этих усло-
виях армия джунгар была хорошо обеспечена 
и вооружена, и весьма дисциплинирована [2]. 

В XV–XVІ вв. казахские ханства не толь-
ко активно противостоят притязаниям на 
степь со стороны этнополитических объеди-
нений Средней Азии, но и сами вторгаются на 
их территории. 

С XVII в. казахские жузы вступили в сме-
ртельную, долгую и упорную борьбу с джун-
гарами. В XVIII и XIX вв. казахи ведут борьбу 
за независимость, противостоят захватничес-
кой политике Российской империи. 

Источники XVI–XVII вв. дают ценные 
сведения о тактическом построении войска 
казахов. Боевые порядки казахского войска 
состояли из «джавангар» или «майсара» – ле-
вый фланг, «барангар» – или «маймана» – 
правый фланг, «гул» – центр войска, «мунга-
лаи» – авангард. «Мунгалаи» также имел свои 
«джавангар» и «барангар» [3, с.54]. 

В авангарде войска сражалось наиболь-
шее число воинов, так как сильная атака аван-
гарда имела решающее значение. 

Войско казахов имело в своем составе и 
такие тактические подразделения, как «чарх-
чи» – то есть войска, вооруженные копьемета-
тельными орудиями (чарх) и первыми вводи-
вшимися в бой. «Нагбачи» – назывались вои-

 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 73 

нские части, которые вели подкоп под крепо-
стные стены и широко использовались при 
осаде городов и крепостей. 

С начала XVII в. до середины XVII казахи 
вели войны с джунгарами. Строгая дисципли-
на и порядок в джунгарской армии, как, впро-
чем, и в государстве, являлись важнейшим 
условием многих успешных войн джунгар. 
Преимущество высокой военно-политической 
централизации у джунгар наглядно сказыва-
лось и в ходе их войн с казахами. Каждый в 
отдельности казахский воин не уступал свое-
му противнику в воинской выучке и мужест-
ве, однако их предводители-ханы, султаны, 
батыры – действовали в большинстве войн 
разобщено и несогласованно, вследствие чего 
и терпели поражения. Но были и яркие побе-
ды казахов над джунгарами. Так, в 1643 г. 
5 тыс. джунгарских воинов вторглось в пред-
елы Казахстана. Нападение было столь нео-
жиданным и стремительным, что Джангир-
хан успел собрать лишь небольшой отряд в 
600 чел. С этой горсткой смельчаков Джан-
гир-хан решился приостановить продвижение 
многотысячной вражеской армии. Отряд ка-
захских воинов умело воспользовался горис-
той местностью и искусным маневром завлек 
джунгарские войска в засаду, устроенную в 
горном ущелье, окружил его и нанес ему ре-
шительное поражение. В битве пало 10 тыс. 
джунгар. Эта победа свидетельствует о высо-
ком военном искусстве отдельных казахских 
предводителей. 

Видным полководцем второй половины 
XVIII в. был Абылай-хан. В 60–70-е годы 
XVIII в. он нанес сокрушительный удар кир-
гизам, которые своими набегами разоряли 
южные казахские общины. Не менее удачные 
войны вел Абылай-хан с ходжентским владе-
телем и Ташкентом. Абылай-хан стремился 
иметь собственную вооруженную силу. Он 
значительно увеличил ханскую дружину, сос-
тоявшую из тюленгугов. Кроме того, его во-
енную опору составляли храбрые и предан-
ные ему батыры, участвовавшие вместе с ним 
в походах. В окружении Абылай-хана нахо-
дились такие известные и прославленные ба-
тыры его времени, как Кабанбай из рода Кара-
Керей, Богембай из рода Кенжигалы, Жаны-
бек, сын Шекшака. Абылай-хан в наиболее 
трудные и опасные походы водил свои войска 
сам и лично руководил ими во время сраже-
ний. Он часто выходил на врага один на один 
со своим боевым кличем «Абылай!» и пока-
зывал своему войску образцы храбрости и 

отваги. 
Обобщая материал о военном деле каза-

хов в XVIII–XIX вв. отметим, что в арсенале 
их тактических приемов преобладало манев-
рирование с постоянным уклонением от боя. 
Хозяйственные потребности (выпас скота) и 
военные соображения (использование мест-
ности для укрытия людей и скота) обусловли-
вали также и необходимость рассредоточения 
войск на небольшие отряды. А это, в свою 
очередь, позволяло каждому воину, каждому 
отряду действовать более инициативно. Не 
случайны свидетельства очевидцев, что «бу-
дучи собраны в большую массу», отряды ко-
чевников «действовали гораздо хуже, чем в 
одиночку и небольшими партиями». 

Помимо беспрерывно повторявшихся при 
отступлении неожиданных налетов, отвлека-
вших внимание и силы противника и прикры-
вавших подчас уход населения и угон скота, 
применялись еще обходы и охваты противни-
ка, окружения, засады. Неотъемлемой состав-
ной частью военного искусства казахов был 
короткий, стремительный бой. В случае надо-
бности казахи организовали переправы бое-
вых дружин, населения и своих табунов через 
большие реки, устраивали камышовые мосты 
большой прочности и подъемной силы. Сле-
дует отметить также хорошо налаженную 
службу разведки и сигнализации. 

Рассмотренные приемы ведения войны и 
боя, которые существовали у кочевых племен 
Казахстана с древнейших времен до середины 
XIX в., были обусловлены особенностями ко-
чевого скотоводства и на каждом этапе своего 
развития взаимосвязаны с типом вооружения 
и снаряжения, составом и организацией войс-
ка, характером войн. 

Расцвет военного искусства кочевников 
Казахстана приходится на вторую половину 
I тыс. н. э. – первую половину II тыс. н. э. Гла-
вным средством достижения побед был реши-
тельный волевой бой с целью уничтожения 
живой силы. Успех достигался тщательнос-
тью подготовки, внезапностью нападения и 
стремительностью действий. Степнякам при-
сущи широкий маневр на поле боя - обход и 
охват, а также окружение и притворное бегст-
во в сочетании с засадами. Искусное гибкое 
маневрирование наложило отпечаток на бое-
вые порядки – они были расчленены по фрон-
ту и в глубину. Бой начинался стрельбой из 
лука, для чего рассыпались в лаву или исполь-
зовали тактический прием «карусель». Затем 
от мелких стычек переходили к общей руко-
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пашной схватке. Управление войсками было 
сложным и хорошо разработанным. 

Огромное значение в степной войне име-
ли набеги. Обстановка непрекращающейся 
«малой войны» выработала у кочевников по-
стоянную настороженность. Отсюда выросла 
система непрерывной разведки и кругового 
охранения. 

Во второй половине II тыс. н. э. с развити-
ем огнестрельного оружия и созданием в со-
седних государствах постоянных регулярных 
армий, технически отсталые и необученные к 
крупным полевым сражениям дружины степ-
ных воинов оказываются в невыгодном поло-
жении. Былое военное искусство кочевников 
все больше сводится к искусству дерзкого на-
бега. Масштабы военных действий уменьша-
ются. Бой уступает место измору. Грозная во-
енная сила степняков идет к своему закату. 
Казахи второй половины XIX в. уже не могут 
рассматриваться как носители чисто степного 
военного искусства. В конце XIX в. оно воо-
бще исчезает как самостоятельная ветвь воен-
ного искусства. 

Военное искусство кочевников Казахста-
на органично включало в себя единоборство. 
Степные воины смело вступали в рукопаш-
ный бой. Поединки богатырей перед началом 
сражения и в ходе него являлись общим пра-
вилом, став своего рода традицией. Они де-
монстрировали уровень боевой подготовки 
как войска в целом, так и отдельных воинов. 

Казахский героический эпос поистине не-
исчерпаемый кладезь знаний о системе бое-
вой подготовки степного воина, практике 
единоборств «повсеместно принятом среди 
воинов», принципах и правилах их проведе-
ния. Степная система боевой подготовки к 
рукопашному бою была многоплановой по 
характеру и комплексной по содержанию. 
Она начиналась с раннего детства и пронизы-
вала собой все содержание его жизни. В наи-
более обобщенной форме жизненный путь 
степного воина показан в поэме «Ер-Таргын» 
на примере батыра Карткожака. Вот они, ос-
новные его вехи: 

в пять лет он начинает мастерить лук и 
стрелять боевыми стрелами; 

в десять подвешивает меч на поясе и уча-
ствует в состязаниях по борьбе; 

к пятнадцати годам обучается искусству 
верховой езды, владения мечом и копьем; 

в двадцать лет активно участвует в разли-
чных конно-спортивных играх и состязаниях, 
совершенствует свое мастерство; 

в двадцать пять заковывает себя в доспехи 
и участвует в боевом походе. Одержав победу 
в поединке с врагом, становится настоящим 
воином - умелым, бесстрашным, грозным; 

в тридцать пять, благодаря своим способ-
ностям, степной воин получает копье с бубен-
цами и возглавляет с ней войско; 

в сорок пять становится надежной опорой 
и защитником своего народа; 

в пятьдесят пять, умудренный жизненным 
опытом, он решает на сборах великих многот-
рудные споры [3, с.80]. 

Фундаментальной основой системы бое-
вой подготовки степного воина было искусст-
во верховой езды, корнями уходящее в повсе-
дневную практику кочевой жизни. Эта жизнь 
и определила формы подготовки наездников. 
Эпос содержит красочные описания конных 
скачек и бега на длинные дистанции (байга), 
различные игры и состязания (кокпар, тенге-
олмак и др.). Степные воины, будучи кочев-
никами-коневодами, были выносливы и не-
утомимы при езде. «В День он скакал по со-
рок раз» – этой своеобразной формулой пере-
дается в эпосе богатырская выносливость. 

Важнейшей составной частью системы 
боевой подготовки степного воина являлась 
стрельба из лука. Причем воинов обучали ме-
тко стрелять не просто сидя в седле, а на по-
лном скаку и во все стороны. Это достигалось 
ежедневными многочасовыми тренировками 
с раннего детства, участием в охоте, состяза-
ниями в меткой стрельбе – жамбы-ату. Про-
цесс овладения искусством меткой стрельбы 
из лука включал в себя овладение определен-
ными знаниями в области баллистики, учета 
скорости и направления ветра, погодных 
условий, времени суток и года, тактико-тех-
нических данных используемых лука и стрел. 
Параллельно этому степного воина обучали 
навыкам быстрого, зачастую подсознательно-
го применения этих знаний при определении 
цели и стрельбы по ней. Успешное овладение 
этим видом боевого искусства помимо зна-
ний, навыков, многолетней практики гаранти-
ровалось также и психофизической подготов-
кой степного воина. 

Целям боевой подготовки степного воина 
служили упражнения в борьбе, формировав-
шие ловкость, быстроту, силу столь необхо-
димые в непосредственной рукопашной схва-
тке с врагом.  

Искусство верховой езды, стрельба из лу-
ка и владение приемами борьбы являлись ос-
новами системы боевой подготовки степного 
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воина. Именно наличие этих трех основ, их 
совокупность и является отличительной осо-
бенностью системы боевой подготовки степ-
ного воина от иных систем – юго-восточных 
(Китай, Япония, Корея, Индия) или западных 
(Рим, Греция, Византия, Русь). 

Система боевой подготовки степных вои-
нов включала в себя владение всеми видами 
традиционного оружия: копьем, мечом, саб-
лей, булавой, дротиком, секирой, кинжалом, 
причем на высоком уровне.  

Степные воины имели свой кодекс чести, 
по которому упавшего с коня на землю про-
тивника не добивали, а предоставляли ему во-
зможность продолжать поединок с оружием в 
руках. Этот кодекс чести формировался под 
влиянием взглядов о месте и роли батыра в 
жизни степного кочевого общества. Постоян-
ные войны оказывали свое влияние на образ 
жизни и массовое сознание. Чтобы выжить в 
условиях непрерывной смены мира и войны, 
побед и поражений, кочевники (у которых все 
мужчины, а в ряде случаев и часть женщин 
являлись воинами) были поставлены перед 
необходимостью создания особой прослойки 
– профессиональных воинов. 

И такая прослойка в лице батыров была 
создана. Именно батыры были главными, ос-
новными носителями традиций военного ис-
кусства, его генераторами. Будучи на острие 
военно-политических столкновений батыры 
выработали и развили свои способности воп-
лощать их в жизнь, то есть практически вла-
дели военным искусством. Воплощая в себе 
этические нормы и принципы, которыми, по 
их мнению, должен руководствоваться насто-
ящий ВОИН и осознавая свое предназначение 
батыры, вступая в единоборство, и поступали 
соответственно.  

Важным элементом системы боевой по-
дготовки степного воина было умение трезво 
и хладнокровно оценивать быстротекущую 
ситуацию в ходе поединка, видеть и понимать 
состояние и возможности того или иного про-
тивника и, в соответствии с этим, определять 
вид оружия и способ его применения. 

В системе боевой подготовки степного 
воина особая, определяющая роль принадле-
жит воину-наставнику, воину-учителю, мас-
теру военного дела. Его предназначение вы-
ходит далеко за рамки непосредственного 
обучения своего ученика военному искусству. 
Его задача намного шире - открыть своему 
подопечному ПУТЬ ВОИНА. Только учитель 
в состоянии передать своему ученику воинс-
кую традицию напрямую, без посредников и в 
полной форме. Только учитель из уст в уста, 
из рук в руки, от сердца к сердцу мог передать 
ученику все свои знания и умения степного 
воина, обучить всем хитростям и премудрос-
тям военного искусства, помочь понять смысл 
жизни воина и его предназначение. ВОИНА 
ОБУЧИТЬ МОГ ТОЛЬКО ВОИН. 

Таким образом, рассмотренные нами ос-
новные элементы системы боевой подготовки 
степного воина, ее характерные особенности, 
принципы и правила единоборства, средства и 
методы подготовки воинов к рукопашному 
бою есть свидетельство ее уникальности. Ее 
жизнеспособность и значимость были подтве-
рждены на деле: кочевая военная система, со-
ставным элементом которой была система бо-
евой подготовки степного воина, являлась 
«одной из самых совершенных систем сред-
невековья» и обусловила высокий уровень во-
енного дела и победоносные войны кочевни-
ков. 
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Образование государства казахов и пос-
тоянные войны, как с врагами внешними, так 
и междоусобные за власть в степи, вырастили 
не одно поколение султанов, ханов и батыров 
обладавших стратегическим мышлением, 
прекрасных тактиков наделенных дальновид-
ностью политическим мышлением биев. 

Говоря о военном искусстве казахских 
войск, необходимо отметить, что действиям 
их отрядов была присуща определенная орга-
низованность. Готовясь к сражению, они обы-
чно проводили разведку. Затем, направляясь к 
месту схватки, старались двигаться скрытно в 
целях обеспечения внезапности нападения. 
Уточнения в планы битв вносились по резуль-
татам действий небольших дозоров, выясня-
вших обстановку. Командование казахских 
войск лучше знало местность и умело исполь-
зовало высоты, балки и заросли кустарника 
для размещения своих главных сил, засад и 
резервов [1]. 

По сведениям некоторых авторов, такти-
ческое построение войска казахов составляли 
отдельные части: авангард, правое и левое 
крыло и центр. Основной функцией подразде-
ления была разведка местности и обнаруже-
ние противника. Казахский хан Аблай в од-
ном из сражений с джунгарами однажды отп-
равил вперед два отряда общей численностью 
в 1000 человек под начальством двух опыт-
ных батыров. Отряд обычно находился на 
определенном расстоянии от основных сил 
своих войск. При обнаружении сил противни-
ка авангард, в зависимости от складывающей-
ся боевой обстановки принимал бой, пытаясь 
выиграть время до подхода основных сил, ли-
бо отступал назад. В крупных сражениях ава-
нгард, как правило, первый начинал бой с 
противником. Общая численность авангарда 

достигала 500–2000 воинов [2–3]. 
В свою очередь передовой частью аванга-

рда являлся сторожевой отряд, выполнявший 
роль дозора. Также имелись инженерные  
подразделения, применявшие осадные орудия 
при осаде городов и крепостей. 

Использование разведывательного отряда 
впоследствии получило развитие в период 
восстания 1837–1847 гг. Кенесары Касымов 
размещал пикеты из двух человек на крупных 
трактах, вдоль рек на расстоянии от 50 до 100 
верст во все стороны от лагеря, где распола-
гаются основные силы [4]. 

Особенностью казахов в военном отно-
шении была их высокая выносливость и стой-
кость. Они без труда переносили невзгоды и 
лишения походной жизни. Воины в течение 
продолжительного периода могли обходиться 
без пищи и воды, довольствуясь лишь куртом 
и просом. Они терпеливо могли переносить 
долговременные переходы и скачки, проводя 
в седле длительное время. Данные качества 
были свойственны не только казахам, но всем 
номадам с древних времен. Монгольские вои-
ны не ведали ни малейших излишеств – ни в 
еде, ни в жилище. За годы подготовки к воен-
но-кочевой жизни приобретались необходи-
мые качества. С самого раннего детства каж-
дый мужчина готовился стать воином. Маль-
чики учились ездить верхом едва ли не рань-
ше, чем ходить, чуть позже до тонкостей 
осваивались лук, копье и меч.  

Особое место в подготовке воинов-кочев-
ников занимала облавная охота. В их регуля-
рном проведении кочевниками хорошо про-
сматриваются военные маневры, с помощью 
которых проводится подготовка к боевым 
действиям и отработка тактических приемов. 
Известно, что Чингисхан в обучении воинов 
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уделял особое внимание охоте. Э. Хара-Даван 
отмечал, что «монгол, воспитавший свою во-
инственность на звериной охоте, и на войну 
смотрит отчасти как на охоту» [5]. На охоте 
полководцы отрабатывали основные тактиче-
ские приемы построения войска и ведения бо-
евых действий. Для этого они предварительно 
продумывали организацию и порядок движе-
ния войска на место охоты, а также поведение 
отдельных отрядов во время облавы и при во-
звращении обратно. Методы проведения об-
лавных охот способствовали формированию 
основного типа построения войска перед бо-
ем. Примечательно, что между построениями 
войска перед боем и местоположением отря-
дов во время облавной охоты можно провести 
параллели. 

Структура боевых отрядов состояла из 
трех главных частей: центр и два крыла. Во 
время облавы два отряда загонщиков также 
отходят от центра, стараясь окружить дичь с 
двух сторон, и движутся навстречу друг к дру-
гу, постепенно создавая непрерывный круг с 
добычей в середине. В центре линии охоты 
находился главный распорядитель облавы, 
отдававший указания загонщикам в каждом 
крыле. В военно-организационном построении 
в центре располагалась ставка хана, выполня-
вшая функцию управления и командования 
войсками. Командиры крыльев подчинялись 
непосредственно главнокомандующему. Пра-
вое и левое крыло ударные боевые единицы, 
которые несли всю основную тяжесть боя. 
Важная роль отводилась в походном движе-
нии авангарду, выполнявшему функции, схо-
дные с функциями разведки на облавной охо-
те. В тылу боевого строя кочевников находил-
ся специальный отряд (засада, резерв), дейст-
вовавший в самый решительный и ответствен-
ный момент. Для рядовых воинов охота слу-
жила школой, где они постоянно тренируясь, 
отрабатывали умения владения различными 
видами холодного оружия дальнего и ближ-
него боя, навыки движения верхом в строю. 

В битвах зарождалось военное искусство 
казахов. История полна военными сражения-
ми, в которых со всей очевидностью прояви-
лись, полководческие качества ханов и баты-
ров, мужество и отвага казахского народа. 
Оценивая характер джунгарских войн, все бо-
льше приходишь к умозаключению, что она 
была народная, отечественная. 

Примером воинской доблести и военного 
искусства служит битва в ущелье Орбулак. В 
1643 г. Жангир-хан, выступивший совместно 

с самаркандским войском во главе с Жалан-
тос-батыром одержал блистательную победу 
над джунгарами. Благодаря искусному испо-
льзованию местности и возможности имевше-
гося вооружения, построения боевых поряд-
ков, всего 600 казахских воинов во главе с 
Жангир-ханом, сумели нанести поражение 50-
тысячному войску хонтайджи Батура, унич-
тожив более 10 тыс. его воинов. Битва в уще-
лье Орбулак по своему тактическому замыс-
лу, мужественному и талантливому претворе-
нию должна войти в учебники истории войн и 
военного искусства, также как вошла битва 
при Фермопилах, где в 480 г. до н. э. 300 спар-
танцев во главе с царем Леонидом погибли, 
но не пропустили персидское войско через 
горный переход. К счастью, история битвы 
при Орбулаке, дошла до нас в описаниях рус-
ских источников [6]. 

В истории казахского народа насчитывае-
тся более 100 крупных биев, являвшихся кру-
пными политическими деятелями своего вре-
мени. Бии Толе, Казыбек и Айтеке среди них 
были наиболее замечательными фигурами, 
идеологами казахской государственности, не-
превзойденными ораторами, философами и 
политическими деятелями. 

В 1726 г. на холме недалеко от Чимкента 
названного впоследствии Ордабасы – «Глав-
ная ставка» на великий сбор собрались пред-
ставители всех трех казахских жузов – ханы, 
бии, султаны и батыры. Здесь, представители 
разбросанных по всей Степи народа, вырабо-
тали стратегию единства и борьбы, которые 
проявились: единство – в избрании сардара – 
главнокомандующего, борьба – в немедлен-
ном наступлении на врага и освобождении 
родной земли [7]. 

Этому зову вняли бесстрашные хан Абы-
лай и Самеке, батыры Богенбай, Кабанбай, 
Жанибек, Наурызбай, Раймбек, Есет и другие. 

Избрание сардара происходило в напря-
женной борьбе, но и здесь мудрость великих 
биев выразилось в том, что, оценив полковод-
ческие способности и личную отвагу. Они по-
ддержали кандидатуру хана Абулхаира, и на-
родное ополчение получило достойного глав-
нокомандующего, под руководством которого 
было выиграно несколько сражений. В значи-
тельной степени это обусловлено подъемом 
общественного пополнения батыров. Батыры 
были одной из движущих сил развития воен-
ного искусства того времени. В этот период 
выдвигаются замечательные плеяды батыров. 
В ряде батыров входили не только люди по 
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происхождению и социальных верхов, но и из 
числа сильных, смелых, честных и преданных 
родной земле люди из народных низов (кара 
суйек) [8]. 

По историческим данным общее количес-
тво батыров из всех трех жузов, переваливает 
за 300. В борьбе с джунгарскими, а затем и 
маньчжуро-китайскими завоевателями выде-
ляется целая плеяда отважных батыров, иску-
сных полководцев: Богембай, Кабанбай, Ма-
лайсары, Жаныбкек, Баян, Исет, Байгозы, Жа-
тай, Уразымбет, Турсынбай, Райымбек и мно-
гие другие. 

Исходя из вышеизложенного, следует сде-
лать вывод, что военная организация казахов в 
позднем Средневековье традиционно основы-

валась на родоплеменной основе. Обычно ка-
ждое родоплеменное подразделение в рамках 
своего жуза формировало отряды ополчения 
спонтанно и независимо друг от друга. В пе-
риод крупных военных столкновений проис-
ходил сбор общеказахского народного опол-
чения. Основу казахского войска составляли 
батыры. В позднем Средневековье роль воен-
ного института батыров внутри военной орга-
низации казахов постоянно росла. Причиной 
этому было то обстоятельство, что батыры бы-
ли не только основной военно-политической 
силой ханов и султанов, но и хранителями бо-
евого опыта и военных традиций, способные 
организовать вооруженные отряды казахского 
ополчения. 
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Героїчною сторінкою війни Української 
Народної республіки з Радянською Росією у 
1918 році є похід українських військ на Крим, 
відомий переважно як «Кримська операція». 
Він увійде у військову історію нашої держави 
як визначна подія у діяльності Українського 
війська щодо звільнення своєї батьківщини 
від агресора та боротьби за її територіальну ці-
лісність. Дослідження і висвітлення цієї при-
кметної події має важливе значення для ви-
вчення національної військової історії в ціло-
му та для військово-патріотичного виховання 
сучасної української молоді, в першу чергу – 
військової. 

Проте докладних відомостей про цю по-
дію небагато. У своїх працях її побіжно торк-
нувся О. Удовиченко [12, с.36]. Коротко її 
розглянуто у фундаментальній праці, присвя-
ченій історії Українського війська [4, с.416–
418].  

Сучасні дослідники також приділяють пе-
вну увагу цим подіям. Так, у роботі В.Голубка 
коротко висвітлено загальний перебіг Крим-
ського походу [3, с.186]. У спільній праці 
В. Сідака, Т. Осташка та Т. Вронської ці події 
розглянуто в контексті відносин командира 
Кримської групи підполковника П.Болбочана, 
що саме здійснював керівництво операцією, з 
командуванням союзних німецьких військ, 
щоправда, без поглибленого висвітлення ходу 
бойових дій [10, с.22–30]. Зроблено важливий 
висновок відносно потенційних можливостей 
молодої Української армії, зокрема щодо здій-
снення самостійних широкомасштабних дій. 
Вони наголошують: «На тлі політичних по-
милок і військових поразок Центральної Ради 
військовий рейд 1-ї Запорізької дивізії вигля-
дає блискучою військовою кампанією, яка 
мала неабияке геополітичне значення і неза-
баром забезпечила для України здобуття Чор-
номорського флоту. Переможний Кримський 
похід … став справжнім тріумфом українсь-
кого війська і продемонстрував його здатність 
до реалізації складних військових операцій. 
Сьогодні він несправедливо забутий українсь-
кими істориками новітньої доби …» [10, с.25]. 

У статті С. Рудька висвітлено весь перебіг 
основних подій походу Українських військ на 
Лівобережну Україну з метою звільнення її 
від влади більшовиків. Основна частина даної 
праці присвячена подіям Кримського походу, 
щоправда без поглибленого розбору конкрет-
них боїв. Автор залучив широке і різноманіт-
не коло джерел, які висвітлюють точку зору 
протиборчих сторін, їм дається неупереджена 

і критична оцінка [8, с.135].  
Основними джерелами вивчення історії 

походу на Крим можуть служити спомини 
учасників операції – українських військових – 
учасників тогочасних подій. До них належать 
мемуари Н. Авраменка, Б. Монкевича, В. Пет-
ріва, П. Шандрука, С. Шемета, Я. Штендери і 
ін. [1, 6–7, 13–15]. Проте не всі вони містять 
аналіз бойових дій, внесок у їх результати боїв 
конкретних військових частин, окремих ста-
ршин і козаків.  

Так, у передмові до своєї праці Б. Монке-
вич зауважує, що написана ним історія Запо-
розького корпусу є його особистими споми-
нами, доповненими спогадами товаришів по 
зброї. Книга насичена численними докумен-
тальними матеріалами, проілюстрована схе-
мами військових операцій, у яких брав участь 
корпус, а тому по своїй суті виходить за рамки 
мемуарного жанру. Подаючи описи військо-
вих операцій, у яких брав участь корпус, 
Б. Монкевич звертає особливу увагу на бої, 
проведені під командуванням П. Болбочана 
[10, с.23]. 

В цілому наявні джерела створюють мож-
ливість висвітлити перебіг даної операції, ви-
значити участь у ній військових частин Укра-
їнської армії, а також встановити деякі деталі 
окремих боїв, що і являє мету даної статті.  

10 квітня 1918 р. штаб запорожців, що ра-
зом з військами перебував у звільненому від 
російських більшовицьких військ Харкові, 
одержав таємний наказ уряду, оголошений 
військовим міністром О. Жуковським. В ньо-
му від командира Запорозького корпусу ота-
мана З. Натієва вимагалося організувати на-
ступ на Кримський півострів. Перед окремою 
групою військ всіх родів зброї зі складу цього 
з’єднання ставилося завдання випередити ні-
мецькі війська, очистити територію Криму від 
більшовиків і зайняти Севастополь для того, 
щоб включити Чорноморський флот до скла-
ду Збройних Сил УНР [5, с.80]. Крім того, не-
обхідно було захопити величезне майно, що 
знаходилося в кримських портах. Група, на 
чолі з підполковником П. Болбочаном, мала 
вирушити на Крим по лінії Харків – Лозова – 
Олександрівськ – Перекоп – Севастополь. За-
вдання мало бути виконане без відома німе-
цького командування [15]. 

Виконання завдання значною мірою 
ускладнювалося політичними обставинами. 
Адже на переговорах у Бресті українська сто-
рона відмовилася від претензій щодо Криму, 
зважаючи на право кримськотатарського на-
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роду на самовизначення [5, с.80]. На цьому 
наголошує Я. Штендера: «Наказ міністра вій-
ськових справ ставив групу Болбочана у неза-
видне становище. З одного боку, група мусіла 
намагатися виконати наказ своєї влади, з дру-
гого – справитися не тільки з невідомими си-
лами більшовиків, але лишала в своєму тилу 
переважаючу силу німецької армії, що мала 
спроможність поставити українську частину 
між німецьким молотом і більшовицьким ко-
вадлом. Особливо давалося взнаки відсутність 
детальних відомостей про противника». Укра-
їнський уряд у свою чергу надто пізно зрозу-
мів виняткове значення Криму для України. 
Отже, початкові воєнно-політичні умови ви-
конання даного завдання українськими війсь-
ками не були сприятливими. Відтак Я. Штен-
дера робить висновок, що український уряд 
вирішив виправити свою помилку на мирних 
переговорах не шляхом дипломатії, а докона-
ним фактом. Такий підхід натякав на загост-
рення відносин з німцями в майбутньому [15]. 
В. Верига також вказує, що це рішення при-
йшло занадто пізно і не відповідало умовам 
Берестейського договору [2, с.254]. Разом з 
тим, як свідчить Б. Монкевич, наказ про похід 
на Крим старшини і козаки зустріли з ентузіа-
змом. «Усі частини корпусу заздрили 2-му 
Запорозькому полкові й тим частинам, яких 
призначено в Кримський похід». У цього ж 
автора знаходимо і пояснення цих настроїв: 
«Крим пройшов червоною ниткою через нашу 
історію останніх століть, і його ім’я було 
зв’язане і з відродженням колишньої держави, 
та з її упадком. Отже, був це традиційний по-
хід, але не для визволення українських неві-
льників, що як колись, томилися у глибоких 
в’язницях Бахчисараю і Кафи, а для захоплен-
ня Чорноморського флоту, якого значіння для 
України дуже запізно зрозуміли наші прави-
телі» [6, с.97]. 

До складу Кримської Групи було призна-
чено 2-й Запорозький піший полк, 1-й кінний 
полк ім. кошового Костя Гордієнка, інженер-
ний курінь, автоброневий дивізіон з 10 панце-
рними машинами, три легкі й одну важку ба-
тарею, кінно-гірський дивізіон Алмазова і два 
бронепотяги. До Групи було також включено 
харківський партизанський відділ полковника 
Люб’яницького і відділ самокатників [15]. 
Всього група числила до 5000 багнетів [12, 
с.36]. 

2-й Запорозький піший полк під проводом 
підполковника П. Болбочана за оцінками су-
часників вважався найкращою частиною. 

Б. Монкевич пише, що полк був міцно згурто-
ваний, зберігав кращі традиції Російської ім-
ператорської армії і був національним полком, 
бо мав патріотичного командира. Він був най-
численнішим і мав у своєму складі до 4000 
людей, з яких 70–80% були старшини та інте-
лігенція. Складався з 16 піших сотень, кінної 
сотні, команди піших розвідників, команди 
наколісників, саперної сотні, команди зв’язку 
з чотою кінних ординарців, 2 кулеметних со-
тень, бомбометної і немуштрової сотень. 

1-й кінний полк ім. кошового Костя Гор-
дієнка являв собою військову частину, що 
створювалася під впливом революційного ча-
су. Б. Монкевич свідчить, що полк «мав кадру 
з революційних часів 1917 р. й організовував-
ся за участи комітетів і комісарів, і тому в йо-
го рядах жив дух протесту і революційности, 
… Командиром його був полковник генера-
льного штабу Петрів, який теж віддавав певну 
данину революційному часові. Але в бойово-
му плані полк був незамінний. Він сміло і 
безстрашно робив глибокі рейди в запілля во-
рога. Мав гарні, здорові коні й ще кращих ко-
заків. Незважаючи на це все, полк завсіди по-
требував ока вищого начальства». Проте 
В. Петрів у своїй праці надто мало наводить 
прикладів бойового застосування цієї частини 
під час походу на Крим, відтак важко повною 
мірою встановити внесок кінноти у його ре-
зультати [7, с.490–534]. 

В цілому полк був добре організований і 
забезпечений. Він мав у своєму складі чотири 
муштрові сотні по 130–140 шабель, два під-
розділи скорострілів (кулеметів – авт.) разом 
до 160 бійців, кулемети – 4 «Кольти» та 2 
«Максими», сотні технічно-зв’язкова та охо-
ронна, загалом 140 бійців та дві телеграфні, 
дві телефонні, одна кабельна та дві підривні 
двоколки з двома підривними возами; авто 
підрозділ – два авта – «Балтієць» та «Форд», 
три вантажних «Пежо», 12 мотоциклів, авто-
цистерна та автомайстерня. Разом з автовідді-
лом тримався «Партизан» (авто – авт.), так 
що там було до 100 багнетів і два «Максими». 
Кінно-гарматна батарея мала 4 кінно-гірські 
гармати з повною кількістю набійних скринь 
та два кулемети «Максима»; її обслуга мала 
близько 300 чоловік. При цьому В. Петрів 
вказує: «… це була ненормальна частина, бо 
де то хто бачив або чув, щоби в кінному пол-
ку, хоч би і окремому, …, були свої авто від-
діли, гармати, окрема етапна лінія з маршови-
ми сотнями, кінськими запасами і т.д., але ця 
організація якнайкраще відповідала не дуже 
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то нормальним умовам і тодішній війні, а та-
кож і взаєминам зі спільниками (німцями) та 
населенням» [7, с.488–489].  

Артилерію Кримської групи представляли 
3 легких та 1 тяжка батареї. У Запорозькій ар-
тилерії служили винятково артилеристи ко-
лишньої Російської імператорської армії. Зок-
рема називаються прізвища старшин – полко-
вник В. Парфенів, сотники Лощенко, Кузне-
ців, Ярців. Інший артилерійський підрозділ – 
кінно-гірський дивізіон полковника О. Алма-
зова. Він був найкраще організований, підго-
товлений і забезпечений. У його складі було 2 
батареї гірських гармат і кілька польових. У 
бій він вступав спільно з Гордієнківцями. Ін-
женерний полк був також організований доб-
ре. Його очолював полковник Козьма з пол-
ковником Рукіним та сотником Єфімовим. До 
Кримської групи було виділено інженерний 
курінь. Автопанцерний дивізіон числив 8 лег-
ких та 4 тяжких бронемашини [6, с.93–94]. 
Про харківський партизанський відділ полко-
вника Люб’яницького і відділ самокатників 
Б. Монкевич не пише, ймовірно, тому, що во-
ни не входили до складу корпусу, а були на-
дані Кримській групі пізніше.  

Українські та союзні їм німецькі війська 
оперували на Південному бойовому фронті. 
Наступ німців на севастопольському напрямі 
розпочався після захоплення Катеринослава 4 
квітня 1918 р. Австрійські війська рухалися на 
Олександрівськ [6, с.98–99]. Німецьке коман-
дування вже мало опрацьований план окупації 
Криму і захоплення Чорноморського флоту, 
для чого у районі Катеринослава було зосере-
джено кілька німецьких дивізій для операцій у 
Криму. З свого боку Український уряд не міг 
допустити, щоб Чорноморський флот і вели-
чезне майно потрапило до рук німецького ко-
мандування як військова здобич. На півостро-
ві тим часом перебували червоні російські 
війська. Російський більшовицький уряд ство-
рив там маріонетковий радянський уряд, який, 
однак, не мав нічого спільного з корінним на-
селенням Криму, та й складався він переваж-
но з росіян без участі місцевих представників. 
Значення Криму для України у тодішніх умо-
вах влучно визначив О. Удовиченко: «Крим 
…, крім своїх природних скарбів, завдяки чи-
сленним портам, з головним портом Севасто-
полем, цією стратегічною і технічною базою 
Чорноморського флоту, був ключем до Чор-
ного моря. Питання володіння кримськими 
портами, а особливо Севастополем і Чорно-
морським флотом, було надзвичайної ваги для 

України як з боку політичного, так і з боку 
економічного» [12, с.36].  

Характеризуючи ситуацію в Криму, що 
склалася на той час, Б. Монкевич наголошує: 
«Самостійницьких тенденцій Крим не вияв-
ляв – за браком організованих татарських кон-
сервативних елементів, до того ж панування 
більшовиків у Кримі не дозволяло йому «са-
мовизначитися». Надана більшовиками фікція 
окремішності під назвою Кримської Соціаліс-
тичної Совітської Республіки нікому нічого не 
говорила і міжнародного значення не мала» 
[6, с.101]. 

Початком Кримської операції слід вважа-
ти 11 квітня 1918 р. Цього дня війська П. Бол-
бочана вирушили з Харкова на південь в на-
прямку Мерефа – Лозова у 16 потягах [1, 
с.232; 3, с.186; 6, с.104]. 12 квітня ця «Кримсь-
ка група», зосередившись на станції Лозова 
розпочала рух до Криму через Павлоград, Си-
нельникове, Олександрівськ [12, с.36]. Пер-
ший невеликий бій з більшовиками відбувся 
під станцією Лозова. Спротив противника бу-
ло ліквідовано силами пішої розвідки, передо-
вої сотні і бронепотяга. При станції Синель-
никове в бою брали участь 2 піхотних курені, 
артилерія і кіннота. Водночас надходили по-
передження щодо можливого сильного опору 
з боку численних груп Єгорова, Сіверса і мен-
ших, добре озброєних з бронепотягами. Учас-
ники подій наголошують, що у бойових діях 
вздовж залізниць визначився вплив кінноти з 
легкими гарматами, з ударами по тилах [1, 
с.232].  

Далі, фактично не зустрічаючи спротиву, 
«Кримська група» прибула до Павлограда. 
Тут їх зустріли ескадрон колишнього 2-го Па-
влоградського гусарського полку Російської 
імператорської армії, що пізніше українізува-
вся, та місцеве населення, які вітали прибуття 
Запорожців. Павлоградські гусари приєднали-
ся до Українських військ. Полкові дивом вда-
лося зберегтися від розформування більшови-
цькою адміністрацією. При відступі більшо-
виків гусари збройно виступили проти них і 
не дали їм можливості затриматися на лінії 
Павлограда. Звідси П. Болбочан почав наступ 
на Синельникове. В цьому бою взяли участь і 
Павлоградські гусари, які відіграли вирішаль-
ну роль у захопленні цієї станції. Після цього 
гусари повернулися до Павлограда [6, с.105]. 
Під час просування українських військ їх ві-
тало місцеве населення [1, с.233]. 

Отже, наступ Кримської Групи на Сине-
льникове примусив більшовиків відступити 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 82 

на нові лінії. Їх сили поділилися на дві групи. 
Одна з них, призначена для оборони Донець-
кого басейну, відходила на схід до Чапліно. 
Друга група – Червона Армія Кримської Со-
ціалістичної Республіки, зайняла раніше під-
готовлену оборонну лінію від Дніпровського 
лиману по Дніпру до Берислава, від Берислава 
через Торгаївку – Калку до Мелітополя – Бер-
дянська. В деяких місцях вона була укріплена, 
мала окопи з колючим дротом і, окрім загаль-
ного більшовицького фронту, організувала 
самостійну залогу, «котра затримувала від-
ступаючі частини більшовиків, приводила їх 
до порядку і втілювала до своїх частин». Лінія 
мала велику кількість артилерії, навіть і важ-
кої, яку було привезено з фортів Севастополя 
[15]. 

Відтак, німецьке командування прийшло 
до висновку, що для здобуття цієї лінії оборо-
ни необхідно скупчити значні сили з важкою 
артилерією або висадити десант біля Переко-
па і таким чином обійти її. Лінія ж Олександ-
рівськ – Вознесенка – Карлівка, де затримува-
лися більшовики після бою під Синельнико-
вим, не була надто небезпечною. Використо-
вувати залізницю Олександрівськ – Карлівка 
було майже неможливо, оскільки вона опини-
лася у сфері бойових дій. Разом з тим більшо-
вики використали її для того, щоб пропустити 
багато потягів, озброєних артилерією. Це над-
то перешкоджало успішному наступові Укра-
їнських військ [6, с.106]. Саме таким гармат-
ним вогнем противник розбив під Олександ-
рівськом один з наступаючих ешелонів Запо-
рожців [15]. 

У подальшому, розбиваючи численні від-
діли Червоної Армії «Кримська група» 16 кві-
тня зайняла Олександрівськ. Наступного дня 
туди ж підійшла австрійська дивізія, яка зай-
няла позиції для наступу на місто, бо її коман-
дування ще не знало, що в Олександрівську 
вже перебувають Українські війська. Непоро-
зуміння вдалося швидко залагодити і ця диві-
зія вільно увійшла до міста. У складі її пере-
бував Легіон Українських Січових Стрільців, 
яким командував австрійський архікнязь Віль-
гельм (Василь Вишиваний) [12, с.36]. З нагоди 
зайняття Олександрівська у місті було влаш-
товано спільний військовий парад частин 
Кримської групи та Січових Стрільців [2, 
с.255]. 

Далі Болбочан змушений був діяти по лі-
нії найменшого спротиву, тобто на Сиваш. За 
даними розвідки залізниця була налагоджена, 
а шлях – вільний від ворога [6, с.111]. 

18 квітня Кримська Група ешелонами ви-
їхала на мелітопольський напрямок. Того ж 
дня, під прикриттям бронепотягів і бронема-
шин, авангард Кримської Групи розпочав бій 
під Мелітополем. Частини армії Кримської 
Соціалістичної Республіки під командою Го-
льдштайна чинили рішучий опір, і тільки з ве-
ликими зусиллями Запорожці під прикриттям 
артилерії просувалися вперед. У свою чергу 
більшовики не тільки вперто боронилися але, 
не без успіху, переходили в контратаку [15]. 
Проте зовсім несподівано запекла боротьба 
припинилася: по всій лінії фронту більшовики 
почали відступати, а за ними Запорожці всту-
пили до Мелітополя. Це пояснюється тим, що 
на лівому крилі більшовицького фронту 
з’явився новий противник – російський офі-
церський підрозділ полковника М. Дроздов-
ського, який наніс удар в тил більшовиків і 
примусив їх до поспішного відступу [6, с.111]. 
Н. Авраменко свідчить, що «… дроздовці на-
скочили на значні сили виставленого проти 
них заслону «Кримської республіки», вступи-
ли в бій, одкрили собі дорогу, а нам помогли 
уникнути страт. … Вшанували ми тяжку до-
рогу Дроздовського. Дали трохи амуніції і 
взаємно бажали успіху і зустрічі в щасливім 
часі, аби не в бою» [1, с.234]. Таким чином 
українці продемонстрували свою добру волю 
щодо білих росіян у боротьбі проти більшо-
виків та прагнення жити у мирі з ними. 

Згодом було встановлено, що головні си-
ли розбитих більшовиків під Мелітополем 
відступили до сіл Степанівка і Курилівка, де 
їх мали підібрати судна і відправити до міста 
Темрюк для реорганізації [15]. У своєму від-
ступі на Антонівку, в напрямку Бердянська, 
більшовики залишили за собою «великі скла-
ди постачання, бойових припасів і зброї… ба-
гато самоходів, аеропланів і невеликих мо-
торних човнів… Як жили більшовики, можна 
було довідатись із захоплених потягів. … ва-
гони переважно 1 і 2 кляси, вагон-сальон, ба-
гато цукру, чудове масло, здобні булки. Крім 
того, безліч чаю, шоколаду і цукорків. Відділ 
Запорожців, який проводив операції в напря-
мку на Бердянськ, настільки раптово зайняв 
місто, що більшовики не встигли евакуювати 
армійської скарбниці, і до рук українського 
війська попало 15 мільйонів карбованців, кот-
рі … віддано в Мелітопольську Державну 
Скарбницю» [6, с.113]. 

Після поразки більшовиків під Мелітопо-
лем передові підрозділи Кримської групи по-
стійно переслідували їх і не давали їм можли-
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вості організувати оборону. Як наслідок 20 
квітня частини Кримської групи зайняли Но-
воолексіївку – останню станцію перед Чон-
гарським мостом – та впритул наблизились до 
переправ [8, с.142]. Успішним діям українсь-
ких військ сприяло також і те, що штабові Бо-
лбочана дістався таємний шифр червоних ро-
сійських військ, яким він користувався для 
введення противника в оману [7, с.497]. 

У ранковий час того самого дня до Мелі-
тополя прибув штаб 15-ї німецької ландверної 
дивізії під проводом генерала Роберта фон 
Коша, що сердечно прийняв Болбочана. В хо-
ді зустрічі вияснилося, що генерал Кош має 
своїм завданням форсувати Сиваш і зайняти 
Крим, наголошуючи при цьому на непристу-
пності Сиваша. Крім того, на Перекоп мав на-
ступати німецький корпус, якому надаватиме 
підтримку флот. Проте німці не приступали 
до виконання свого завдання до підходу важ-
кої артилерії і понтонних підрозділів [6, 
с.115].  

Маючи завдання уряду випередити німе-
цький наступ і оволодіти Кримським півост-
ровом раніше за німців, запорожці готувалися 
самостійно взяти Перекоп [10, с.24]. П. Бол-
бочан, як командир дивізії і офіцер нижчого 
рангу, змушений був визнати свою підлег-
лість німецькому генералу, але від запропоно-
ваної допомоги – німецьких військових час-
тин та бронепоїздів, що мали прибути до Ме-
літополя, він відмовився [10, с.24; 15, с.52–53]. 
Як вказує Б. Монкевич, «… Болбочан стра-
шенно зрадів, що нарешті він зможе сам, без 
Німців, своїми власними силами зайняти 
Крим, врятувати для держави флот і величез-
не майно кримських портів, а особливо Севас-
тополя». При цьому начальник штабу на про-
хання Болбочана надати відомості про укріп-
лення Сиваша дав чемну відповідь: «Підете – 
побачите» [6, с.117]. Як видно німецьке ко-
мандування не надто поспішало з підтримкою 
своїх союзників. 

Той же автор подає докладний опис 
укріплень Сиваша: «Упродовж усього берега 
Сальківських позицій, була зроблена лінія 
окопів з бетоновими гніздами для кулеметів», 
«всі окопи були оббиті дошками», «артиле-
рійські позиції були збудовані по останньому 
слову техніки». Крім того укріплення були 
прекрасно оснащені далекобійною та важкою 
артилерією, спеціально знятою більшовиками 
з Севастопольських фортів і встановленою на 
помостах. «Усі ці гармати, як і масу іншої 
зброї та майна, ворог не мав можливості ні 

евакуювати, ні зіпсувати; все залишалося там, 
де було перед наступом» [6, с.123]. Це ще раз 
підкреслює складність виконання завдання 
щодо штурму Сиваша. 

Завдяки сприятливим умовам, а саме не-
поінформованості більшовицького команду-
вання та його неуважності щодо оборони пе-
реправ, Болбочан вирішив не форсувати Си-
ваш моторовими катерами, а раптовим напа-
дом захопити залізничну переправу і наказав 
форсувати переправу Чонгарського мосту. 
Відтак, запорозькі бронепотяги, маючи попе-
реду дрезини, підготовлені козаками першої 
сотні 2-го Запорозького полку, з кулеметами, 
якими командував «легендарно-хоробрий со-
тник Зілинський» раптово кинулися на пе-
редмостове укріплення [6, с.122].  

Б. Монкевич і Я. Штендера з незрозумі-
лих причин не вказують, що задум П. Болбо-
чана випало завдання реалізовувати, разом з 
іншими підрозділами, бронепотягові «Запо-
рожець» та тими ж мотодрезинами з кулеме-
тами, що склали спеціально створений загін, 
яким командував курінний Павло Шандрук 
[9, с.26]. Вони і діяли на вістрі цієї нічної ата-
ки на більшовицькі позиції на Кримському 
узбережжі. В свою чергу українська розвідка 
підтвердила наявність міцної позиції за мос-
том. Крім того більшовики гарячково мінува-
ли міст, тому постала потреба перешкодити 
мінуванню. Протягом дня по мостові вівся 
шрапнельний і кулеметний вогонь. З боку 
противника енергійно відповідала артилерія 
[1, с.234]. Відтак українці не змогли повною 
мірою зашкодити мінуванню мосту, що ство-
рювало додаткові складнощі в оволодінні 
ним.  

Завдання прориву на міст виконували під-
розділи, очолювані хоробрим сотником М. Зі-
линським та артилеристом – сотником С. Ло-
щенком. Н. Авраменко пише: «Дістали вони 
надзвичай небезпечне завдання. Виконали йо-
го щасливо, а головне – без страт. … Зілинсь-
кий, вибравши 20 добрих козаків, озброєних в 
ручні кулемети, на повнім ході проскочив на 
дрезинах міст, закидав ручними гранатами 
найближчу оборону. Слідом Лощенко на бро-
непотягові став поперек позиції і одкрив не-
перервний кулеметний та гарматний вогонь. 
Решту доконала атака республіканців через 
міст, на щастя ще не замінований. Пачки ди-
наміту лежали на мосту. … Оборона утікала, 
кидаючи зброю, і розсіялася по кучугурах. 
Невелика громада склала зброю.». Українсь-
ким військам дісталося понад 30 кулеметів, 
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багато рушниць і набоїв, пів батарея з кіньми 
[1, с.234; 11, с.176, 254].  

Перебіг швидкого прориву сам П. Шанд-
рук досить стисло передає у своїх спогадах: 
«Порадившись з командою, я вирішив про-
скочити Перекоп на Джанкой на повній швид-
кості, аби не дати ворогові оговтатися. Щоби 
зменшити ризик аварії бронепотяга і вберегти 
людей, я наказав пустити на півмилі попереду 
мотодрезини з кулеметною четою. У такий 
спосіб ми перетнули затоку Сиваш під воро-
жим вогнем. Ми не мали втрат, поки не по-
трапили під сильний обстріл поблизу Джан-
коя» [13]. 

Болбочан поставив уже в той час на дру-
гому кінці мосту батарею і наказав стріляти на 
випадок протинаступу. Разом з тим дав наказ 
переправлятися частинам на другий бік. Оскі-
льки залізничний шлях на мості було попсо-
вано вибухом міни, козаки просто на руках 
почали переносити кулемети, вози, гармати 
через міст і греблю. Спішно пересувалися пі-
хота, кіннота, і на ранок позиції на лінії стан-
ції Таганаш були закріплені за українськими 
військами, незважаючи на спроби протинас-
тупу більшовицьких резервів, які мали намір 
зіпхнути українські частини у Гниле море. 
Українські війська продовжували наступ [6, 
с.123]. 

Б. Монкевич вказує, що хоч і тихо піді-
йшли бронепотяги, але з другого берега, із са-
льківських позицій, все ж почули коротку 
стрілянину, яка виникла в сутичці з передмос-
товою сторожею, яка спробувала обороняти 
переправу, але вже було пізно. Коли гармати 
противника почали стріляти, бронепотяги бу-
ли вже на мості. Чонгарський міст було замі-
новано, але моторові дрезини з бронепотягами 
пройшли його так швидко, що більшовики не 
встигли у встановлений час підірвати міни, 
сполучені з їх окопами електричним прово-
дом. Лише пізніше більшовики підірвали одну 
міну, пошкодження від якої не виявилися, од-
нак, значними [6, с.122]. 

Я. Штендера пише, що поява вночі украї-
нських бронепоїздів у центрі укріплень ворога 
мала відповідний ефект. "Спочатку більшови-
ки не здавали собі ясно справи, що сталося. 
Думали, що це просто виникло непорозуміння 
з приводу відступу більшовицьких частин з 
фронту. Коли ж бронепотяги відкрили по-
вздовжний вогонь по ворожих окопах, то там 
спричинилася паніка, що спросоння свої своїх 
почали забивати [15].  

Сучасні дослідники наголошують, що 

блискавичні дії П. Болбочана на Сиваші, ви-
рішили не тільки успіх майбутньої Кримської 
операції, але й уберегли Запорізьку дивізію 
від значних людських жертв. Поряд із часо-
вим та технічним факторами був урахований 
також і психологічний. Готуючи наступ, штаб 
дивізії зробив усе можливе, щоб дезорієнтува-
ти більшовиків та позбавити їх можливості ді-
стати інформацію про дійсний стан речей на 
фронті [10, с.24]. «При таких сприяючих умо-
винах як непоінформованість більшовиків та 
їх неуважність у справі оборони переправ, – 
зазначає Б. Монкевич, – Болобочан відкинув 
попередній план форсування Сиваша моторо-
вими катерами і рішив раптовим наскоком за-
хопити безпосередньо залізничну переправу». 
Аналізуючи успіх операції, автор підкреслю-
вав, що це стало можливим лише завдяки 
«вмінню Болобочана передбачати дійсний 
стан справ у ворожому таборі, відгадувати йо-
го (ворога. – Б.М.) психологію і моральний 
стан, а також дякуючи хитрощам Болобоча-
на», оскільки Перекоп «звичайним присту-
пом… здобути було б неможливо» [6, с.123].  

Тим часом кіннота Петрова пройшла Пе-
рекоп і спішним маршем іде на Севастополь, 
обходячи Сімферополь праворуч [1, с.234].  

Наступним завданням українських військ 
у Криму було оволодіння першою вузловою 
станцією Криму – Джанкоєм. Генерал фон 
Кош вимагав припинення операцій Українсь-
ких військ. Болбочан відмовився це зробити 
мотивуючи інструкціями вищого українсько-
го штабу, а також тим, що не можна припиня-
ти успішну операцію, оскільки цим негайно 
може скористатися ворог і перейти у протина-
ступ або розпочне евакуацію з Криму.  

Увечері 22 квітня 1918 р. Кримська група 
з боєм захопила м. Джанкой, що дало їй мож-
ливості для розгортання подальшого наступу. 
Частина підрозділів рушила на Феодосію. Бі-
льшовицькі війська відкинуто на Євпаторію, 
для чого за ними було скеровано відділи кін-
ноти [6, с.125].  

Загалом противник не ставив українським 
військам потужного спротиву. «Армію Крим-
ської республіки» було розбито під Мелітопо-
лем і відрізано. Сиваські частини розбиті і 
примушені до відступу на Євпаторію. Лише 
Сімферопольський гарнізон міг оборонятися, 
але він вже не мав часу, щоб перешкодити 
шлях переможним Українським військам. 
Б. Монкевич вказує, що «Дістати правдиві ві-
домості від своєї розбитої частини про стан 
речей на фронті «Штаб Оборони Кримської 
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Республіки» не міг, тому, що Болбочан відрі-
зав їм шлях відвороту і знищив зв’язок з голо-
вним штабом. … Маючи багато технічних за-
собів пересування і багато кінноти, Болбочан 
завсіди швидше пересувався, як ворог, і легко 
маневрував кіннотою, не даючи ворогові спо-
чинку та відрізуючи йому шляхи відвороту» 
[6, с.126]. 

Увечері, 23 квітня, після невеликого бою 
Група зайняла станцію Сарабузи. Туди і на-
дійшло повідомлення, що проти українців ви-
слано великий підрозділ матросів і три броне-
потяги. Кримська Група залишила свої еше-
лони і, розділившись, почала наступ на Сім-
ферополь. Перший відділ наступав по шосе 
Джанкой – Сімферополь ліворуч від залізниці. 
Другий відділ – Гордієнківський полк, просу-
вався шляхом Перекоп – Сімферополь по пра-
вій стороні. Згодом, обхідним маневром і об-
минаючи Сімферополь, Гордієнківці попря-
мували до Бахчисараю. Невеликий відділ кін-
ноти з гірськими гарматами було вислано в 
напрямку Карасубазар, щоб загородити доро-
гу більшовицьким підкріпленням, які могли 
вийти з Феодосії на допомогу Сімферополю. 
Знищивши ці підкріплення, відділ мав насту-
пати на Феодосію і там об’єднатися з відді-
лом, що вирушив до міста з Джанкоя. Заліз-
ницею просувалися бронепоїзди з ешелонами 
[15]. 

Сучасники наголошують, що спротив бі-
льшовиків у Криму не був потужний, вони 
виявляли себе або дуже обережно, або зовсім 
уникали великих боїв. Ворожа кіннота, яка 
з’являлася позаду Українських військ, після 
невеликої перестрілки з Українською піхотою 
відступила до с. Сарабуз-Болгарський (с. Ук-
ромне). Водночас, інтенсивність наступу і йо-
го безупинність, з одного боку, а також часті 
появи противника на фронті і в тилу, з друго-
го боку, вимагали від Українських військ най-
вищого напруження [6, с.126].  

Після бою бронепотягів ворога з україн-
ським авангардом і бронепотягами за станцію 
Сарабуз, більшовицьке керівництво у Сімфе-
рополі зрозуміло, що українські війська зовсім 
близько. Сімферополь був захоплений майже 
без опору 24 квітня о 10 год. Тим часом кін-
ний Гордієнківський полк, що посувався шля-
хом Перекоп – Сімферополь, пішов гірськими 
дорогами на Бахчисарай. «Зараз же приступ-
лено до планового очищення міста від біль-
шовиків, котрі через нагле захоплення міста 
не встигли його залишити. Місто обнято тіс-
ним кордоном. Усі виходи замкнено, й поча-

лося виловлювання більшовиків». Ставало ві-
домим, що більшовицьке керівництво у Сева-
стополі вже не сподівалося його утримати [6, 
с.129–130]. 

Після підходу головних українських сил 
до Сімферополя бронепотяги Кримської гру-
пи висунулися на ст. Альма (с. Алма-Кермен, 
тепер – Завітне – авт.), а до вечора 24 квітня 
за підтримки Гордієнківським кінним полком 
і татарських добровольців просунулися на лі-
нію Бахчисарая. Цю підтримку надавав кін-
ний підрозділ сотника Андрієнка [7, с.516]. Б. 
Монкевич свідчить, що місцеве населення 
щиро вітало українські війська. Проте вже у 
Сімферополі у Болбочана відбулася неприєм-
на зустріч з представниками німецького ко-
мандування, які висунули вимогу припинення 
всіх дій українськими військами. У противно-
му разі німці погрожували застосувати силу 
[6, с.131–132]. Я. Штендера вказує, що «Бол-
бочан знову опинився в скрутному становищі: 
з одного боку, його далі зобов’язував наказ 
міністра Жуковського захопити Севастополь, 
з другого – будь-який конфлікт між Кримсь-
кою Групою й німцями міг мати трагічні нас-
лідки для українців» [15].  

Не зупиняючись детально на перебігу 
Кримського походу, автори колективної пра-
ці, присвяченої особистості Болбочана, аналі-
зують непрості стосунки між запорожцями та 
німецькими військами в ході операції. Як ві-
домо, Кримський похід проводився за таєм-
ним усним наказом уряду й Міністерства вій-
ськових справ УНР. Попри пропозиції німців 
у ході Берестейських переговорів включити 
Крим до сфери національних інтересів УНР, 
українська делегація відмовилася це зробити, 
аргументуючи свою відмову правом татарсь-
кого народу на самовизначення. Однак згодом 
уряд В. Голубовича без погодження з Вищою 
німецькою командою відрядив Запорізьку ди-
візію на чолі з П. Болбочаном на здобуття 
Кримського півострова та Чорноморського 
флоту. Хоча ще за місяць до початку походу – 
9 березня 1918 р. – на засіданні Ради народних 
міністрів міністр внутрішніх справ М. Ткаче-
нко заявив, що «покладатися на наше військо 
не можна, а через це потрібно очищати тери-
торію України при помочі німців…». Така не-
послідовність уряду та його членів ще раз де-
монструвала відсутність ясної і однозначної 
державної політики у лідерів УНР, які керува-
лися насамперед партійними програмами [10, 
с.26]. 

Зазначимо, що під час Кримського походу 
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Запорізька дивізія поповнилася значною кіль-
кістю добровольців із Таврії, а також татарсь-
кими добровольчими формуваннями. Зокрема 
В. Петрів вказує, що станом на 25 квітня у 
Янкої було сформовано і озброєно 240 турків, 
5 та 6 кінні сотні «чамбулу» до 180 озброєних 
бійців і кулеметну мішану команду з двома 
кулеметами з турецько-татарською обслугою. 
Цей підрозділ отримав назву Козмодем’янсь-
кої групи [7, с.517]. П. Болбочан мав намір 
створити з них окрему регулярну частину, 
проте згідно з існуючими домовленостями 
українського уряду з німецьким командуван-
ням був змушений розпустити ці добровольчі 
загони [10, с.25].  

Разом з тим, П. Болбочан не припиняв 
операцій тих військ, що перебували на лінії 
ст. Альма і на підступах до Бахчисарая. Він 
дав наказ, щоб вночі всі останні кінні частини 
вирушили на з’єднання з кіннотою, яка вже 
діяла під Бахчисараєм. Також наказав, щоб пі-
хота, яка може вміститися на автомобілях ра-
зом з автопанцерним дивізіоном, вирушила 
вночі на Бахчисарай, звідки спільними силами 
з кіннотою вдарити на Севастополь, вистави-
вши заслон на Ялту. Кіннота групи, підсилена 
Кримським кінним полком і добровольцями, 
мала до 1500 шабель. Відтак підсилена піхо-
тою на автомобілях, гарматами та бронеавто-
мобілями, кіннота могла самостійно викону-
вати завдання. Всією кіннотою керував ко-
мандир Гордієнківського полку полковник 
В. Петрів. Крім того, П. Болбочан поставив 
завдання сприяти кінноті, а сам почав підго-
товку нічного виступу на автомобілях, а та-
кож чекати прибуття генерала фон Коша. 
Суттєвою перешкодою щодо погодження сво-
їх дій була відсутність зв’язку з Києвом [6, 
с.133–134]. 

25 квітня зранку П. Болбочан зустрівся з 
командиром 15-ї німецької лан дверної дивізії 
генералом Кошем. Проте подальший контакт 
був уже з начальником штабу цієї дивізії. Ос-
танній поставив заборону Болбочанові продо-
вжувати будь-які пересування українських 
військ, а також використання засобів зв’язку. 
Зокрема вимагалося негайно припинити дії 
кінноти та бронепотягів і повернення їх до 
Сімферополя. Він навіть сказав, що не знає до 
якої саме армії належить Кримська група і ви-
словив припущення щодо її спільних дій з бі-
льшовиками. При цьому він посилався на рі-
шення Українського уряду, який начебто не 
ставив таких завдань Кримській групі і вважає 
Крим цілком самостійною державою. Як вид-

но, стосунки з німцями надалі загострювали-
ся. 

А тим часом кіннота з успіхом провадила 
впертий бій з більшовиками у напрямку Ялти, 
але відступ бронепотягів у яких закінчилися 
набої, а німці перешкоджали їх підвезенню, 
погіршив її становище. Відтак сотник Андріє-
нко зі своїм відділом відійшов у гори [7, 
с.518]. 

За підсумками зустрічі Болбочана з пол-
ковником В. Петрівим у Сімферополі було 
вирішено, що кіннота залишає шлях Бахчиса-
рай – Севастополь і переходить в гори, де ле-
гше буде сховатися від німців, та продовжува-
ти дії на Севастополь і Ялту. Крім того, було 
вирішено Крим без наказу уряду не залишати, 
а вразі якщо німці на цьому наполягатимуть і 
застосовуватимуть силу, чинити збройний 
спротив [6, с.139–140].  

26 квітня 1918 р. 15-а німецька дивізія з 
наказу генерала фон Коша оточила всі місця 
дислокації українських військ та головні стра-
тегічні пункти Сімферополя. Підполковнику 
П. Болбочану було оголошено ультиматум не-
гайно скласти зброю, залишити все військове 
майно і виїхати з міста та з території Криму 
під охороною німецького конвою на правах 
інтернованих, розпустивши при цьому добро-
вольчі загони [10, с.27].  

Висунуті німецьким командуванням ви-
моги щодо виведення українських військ із 
Криму були одразу відкинуті П. Болбочаном, 
який тривалий час намагався зв’язатися з Ки-
євом й одночасно не допустити військового 
зіткнення [6, с.143; 10, с.28]. Не маючи зв’язку 
з урядом, полковник П. Болбочан розробив 
два можливі плани продовження операції зві-
льнення Кримського півострова від більшо-
вицьких частин. Один з них передбачав на-
ступ на Севастополь і Ялту через гори, де ле-
гше уникнути зіткнень з німцями – він мав 
бути реалізований кінним полком ім. К. Гор-
дієнка під командуванням В. Петріва та Крим-
ським кінним полком. Інший – у разі збройно-
го протистояння з німцями – передбачав про-
рив запорожців на Керченський півострів, де 
мала бути утворена оборонна лінія між Ара-
батською та Феодосійською затоками. У разі 
продовження військових операцій німців про-
ти українців останні мали оборонятись, зайня-
ти фортеці Керч та Єнікале і встановити 
зв’язок з Кубанню [6, с.140]. Запорожці роз-
почали реалізацію першого плану, передба-
чаючи можливий наступ більшовицьких час-
тин, які могли відтягнути увагу німецького 
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командування [10, с.28]. При цьому зв’язок 
між військовими частинами Кримської групи 
постійно підтримувався, чому надто сприяло 
місцеве населення, яке співчувало українсь-
ким військам [6, с.142]. 

Я. Штендера свідчить, що тим часом ви-
правдалися передбачення Болбочана щодо на-
ступу більшовиків на Сімферополь. Увечері 
вже чули гарматний двобій між наступаючи-
ми більшовиками й відступаючими німець-
кими бронепоїздами, що становили єдину за-
слону міста, а ночі більшовики вже обстрілю-
вали місто. При цьому німецьке командуван-
ня просило про допомогу з боку запорожців, 
але Болбочан відмовив до полагодження кон-
флікту. Він також вимагав, щоб німці зняли 
облогу і щоб Кримська Група могла діяти спі-
льно з німецькими частинами [15]. 

Лише більшовицький наступ на місто, як і 
передбачав П. Болбочан, дещо змінив ситуа-
цію і навіть змусив німців звернутися по до-
помогу до запорожців [10, с.28]. Одночасно 27 
квітня 1918 р. міністр військових справ УНР 
О. Жуковський по телефону віддав наказ, 
який було оголошено в присутності генерала 
фон Коша, про негайний відхід Запорізької 
групи з Криму: «Негайно звільнити територію 
Криму. Умови звільнення виробити підполко-
вникові Болбочанові. Отаманові Натієву ви-
словлюю своє незадоволення, що він тепер не 
при Групі, яка оперує в Донбасі. Командирові 
німецької дивізії генералові фон Кошу пере-
даю, що попередня заява Уряду була просто 
непорозумінням, бо Уряд не сподівався, що 
Група вже оперує в Криму. З вищим німець-
ким командуванням переговори тільки що по-
чалися» [15].  

Унаслідок переговорів ставало все більш 
зрозумілим, що не німці, а саме українська 
влада спричинилася до українсько-німецького 
конфлікту в Сімферополі. У результаті крим-
ське угруповання української армії, якому за-
грожувало роззброєння німцями, було виве-
дене з Криму й розташоване поблизу Олекса-
ндрівська [10, с.30].  

Б. Монкевич зауважував, що П. Болбочан 
лише згодом довідався, що ні військовий мі-
ністр, ні український уряд не вжили жодних 
заходів перед вищим німецьким командуван-
ням, щоб урятувати Кримську групу [6, с.155]. 
Наказу про місце нової дислокації запорожці 
так і не одержали. Після нарад з командиром 
корпусу З. Натієвим було вирішено відійти до 
Мелітополя, де їх застав гетьманський пере-
ворот [10, с.28].  

Після наради з Натієвим Болбочан вирі-
шив стягнути свої частини до Мелітополя. 
Вночі 27 квітня всі Запорожці виїхали з Сім-
ферополя, а кінноті Петрова було передано 
наказ там долучитися до Групи [15]. 

Разом з тим, кіннота продовжувала бої з 
більшовиками. Так В. Петрів вказує, що 27 
квітня більшовики двічі спробували їх атаку-
вати. Одну з атак відбив разом зі своїм під-
розділом сотник Андрієнко. У складі його ді-
яли Гордієнківська сотня з двома кулеметами, 
3 кінні та 2 піші татарські сотні, всього до 800 
бійців. Перебіг другої атаки В. Петрів передає 
так: «Більшовики підійшли в контрнаступ під 
самий вечір, але були спинені вогнем Козмо-
демянської групи, в якій тоді, крім Гордієн-
ківської сотні, 2 гармат і 2 кулеметів, було ще 
до 250 татарів і турків. Тоді вже виїхав проти 
групи ворожий крейсер («Алмаз» – ? – авт.) 
… та почав обстрілювати гори – «з гармат по 
горобцям» … ріденьких наших розстрільних 
… і тоді нашим гарматкам прийшла блискуча 
думка – відповідати. … «Алмаз» дуже серди-
вся, намагався попасти в огнички стрілів на-
ших гарматок, але зрештою пішов, а з ним 
пішли і ворожі розстрільні». Таким чином і ця 
спроба була невдалою. Другий бій відбувся 29 
квітня неподалік від Алушти, який йшов зі 
змінним успіхом, але перемога була на боці 
української кінноти [7, с.518, 522–523]  

Таким чином, Кримський похід, що три-
вав 16 діб, розвивався для Українських військ 
вдало і вони мали шанс досить швидко, хоча і 
зі значними зусиллями зайняти увесь Крим і 
захопити Чорноморський флот разом з усією 
інфраструктурою. В ході боїв Українські вій-
ська продемонстрували високий рівень бойо-
вої підготовки, військової дисципліни та по-
важний бойовий дух. Провідник їх – підпол-
ковник П. Болбочан проявив себе здібним 
полководцем і організатором. Авторитет його 
був у військах незаперечним. Під час Кримсь-
кого походу яскраво проявилися його дипло-
матичні здібності та велика особиста витрим-
ка. Ці події переконливо засвідчили, що Укра-
їнський народ повною мірою спроможний 
утворити свою власну національну армію, а 
вона в свою чергу може на рівних битися з 
сильним противником. 

Разом з тим, слід визнати, що противник – 
російські більшовицькі війська не був дуже 
численний, що також сприяло успіхові Украї-
нських військ. Проте підготовка його до обо-
рони, зокрема фортифікаційна, була досить 
якісною, відтак Запорожці змушені були до-
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класти чимало зусиль, застосовувати не зовсім 
традиційні методи збройної боротьби, для по-
долання їх спротиву. 

Союзник – німці не були у цій якості на 
висоті свого становища, навпаки вони прояви-
ли себе як не цілком надійні спільники у боро-
тьбі проти ворога – російських більшовиків. 

Проте, разом з тим, неоднозначна, поде-

куди незрозуміла позиція Українського уряду 
відносно Криму, небажання його повною мі-
рою брати на себе відповідальність за свої ж 
рішення, а в подальшому і його злочинна без-
діяльність призвели до того, що вдала війсь-
кова операція не була доведена до кінця і 
Крим надовго залишився поза Українським 
державним впливом. 

 
Список використаної літератури 

 

1. Авраменко Н. Спомини запорожця: Документальне видання. – К.: Темпора, 2007. – 456 с. 
2. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У двох томах. Том 1. – Жовкла, Вид-во От-

ців Василіан «Місіонер», 1998. – 524 с.; 
3. Голубко В. Армія Української народної республіки 1917 – 1918. Утворення та боротьба за державу. 

– Львів: Кальварія, 1997. – 288 с. 
4. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / Упоряд. Б.З. Якимович. – 

Львів: Світ, 1992. – 712 с.; 
5. Кудлай О. Олександр Жуковський: сторінки біографії військового міністра УНР // Український іс-

торичний журнал. – 2014. – № 5. – с. 75-88; 
6. Монкевич Б. Похід Болбочана на Крим: Спогади сотника Армії УНР / Р. М. Коваль. Бібліотека іс-

торичного клубу «Холодний яр». – К.: істор. клуб «Холодний яр», «Наш формат», 2014. – 272 с. 
7. Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини. – К.: Поліграфкнига, 2002. – 640 с. 
8. Рудько С. Кримська операція військ Центральної ради // Наукові записки Національного універси-

тету «Острозька академія»: Історичні науки. – 2011. – Вип. 17. – С. 134-147. 
9. Середницький Я. Павло Шандрук: Перша світова і три Російсько-Українські війни. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2015. – 224 с. 
10. Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника: 

Наукове видання. – К.: Темпора, 2009. – 426 с. 
11. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921): Наукове 

видання. – К.: Темпора, 2007. – 536 с. 
12. Удовиченко О. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Зброй-

них Сил 1917–1921. – К.: Україна, 1995. – 200 с. 
13. Шандрук П. Сила доблесті. – К.: Вища школа, 1999. – 240 с. 
14. Шемет С. Полковник Петро Болбочан. (Замітки до історії Запорожського корпусу 1917–1919 рр.) 

// Хліборобська Україна. – Відень, 1923. – Кн. 4. – Зб. VІІ і VІІІ. – С. 200-236. 
15. Штендера Я. Засуджений до розстрілу. – Львів: Червона Калина, 1995. – 256 с. 

 

Отримано: 15.03.2015 р.  

 
 
УДК 356.15:94(47+57).084.6 “192/193” 

Чайковский А.С., доктор исторических наук, профес-
сор, заслуженный работник образования Украины 
(г. Киев) 

 
 

НЕ МЕСТЬ, А ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  
ПОДГОТОВКА СССР К ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ (20–30-е годы ХХ в.) 

 
В статье на основе анализа широкого круга документальных и иных источников расс-

матриваются вопросы заблаговременной подготовки к боевым действиям на оккупированной 
территории на случай военной агрессии. Основное внимание сосредоточено на историко-
теоретических изысканиях по проблеме «малой войны» в тылу неприятеля, практических ша-
гах и успехах по ее подготовке в 30-е годы ХХ в. в СССР, в частности в Украине, а также ос-
новных причинах сворачивания подготовки к партизанской войне, уничтожении имеющихся 
результатов. 
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(курсы), военная доктрина. 
 

Как одна из форм вооруженной борьбы 
партизанское движение имеет глубокие исто-
рические корни. История войн и военного ис-
кусства знает немало примеров, когда уже в 
древние времена противоборствующие сторо-
ны применяли приемы, получившие в ретро-
спективе название партизанських*. Шло вре-
мя, совершенствовались вооружение, тактика 
и стратегия ведения боевых действий. Качест-
венным изменениям подверглись и составные 
партизанского движения, прежде всего, глав-
ная его особенность: в большинстве случаев 
определяющей частью стали иррегулярные 
формирования, проще говоря, народные мас-
сы, ведущие вооруженную борьбу на терри-
тории, занятой врагом или контролируемой 
реакционным режимом. Проявляясь в боевых 
действиях различного вида групп, отрядов и 
т.д., последняя становится основной формой 
партизанской войны. Важную роль, особенно 
в ХХ в., стали играть пропаганда и агитация, 
направленные на подрыв политических, воен-
ных и экономических мероприятий оккупаци-
онных властей, а также морального духа 
войск противника. Решающим фактором уси-
ления сопротивления партизан становится 
помощь им местного населения. «Народ, ко-
торый хочет завоевать себе независимость, – 
писал почти за сто лет до начала Второй ми-
ровой войны Карл Маркс, – не может ограни-
читься обычными способами ведения войны. 

Массовое восстание, революционная вой-
на, партизанские отряды – вот способы, при 
помощи которых маленький народ может 
одолеть большой; только так более слабая ар-
мия может противостоять и более сильной, и 
лучше организованной» [10, с.337].  

Партизанское движение обладает многи-
ми общими чертами с боевыми действиями 
регулярных войск. Но ему присущ и целый 
ряд специфических особенностей. Партизанс-
кий фронт, по сути, не имеет тыла и флангов. 
Жизнь и боевая деятельность его участников 
протекает в условиях окружения врага, при 
                                                 

* Слово «партизан» имеет немецкий корень. Как 
свидетельствуют письменные источники, у ландскнех-
тов (XVI век) имелся вид оружия, который назывался 
протазан (партизан) (от нем. Partisane) – колющее 
древковое холодное оружие, разновидность копья. 
Вооруженных воинов в свою очередь называли «пар-
тизанами». В более поздние времена термин «парти-
зан» стал определяться как действующий в тылу не-
приятеля вооруженный человек. 

постоянной угрозе внезапной атаки и уничто-
жения. Возникают у партизан и серьезные 
проблемы в вооружении и снаряжении, мате-
риально-техническом обеспечении, лечении 
раненых и больных, содержании военноплен-
ных и т.д. В отличие от регулярных войск, в 
партизанских формированиях отсутствует и 
единая структурная организация. В каждом 
конкретном случае ее определяют объектив-
ные и субъективные факторы: природные 
условия и особенности дислокации партизан-
ских сил; наличие подготовленных команд-
ных кадров и военных специалистов, устой-
чивой радиосвязи с зафронтовым тылом; воз-
можности последнего оказывать партизанам 
необходимую помощь; специфика выполняе-
мых задач; мероприятия оккупационных вла-
стей; состояние и боевые возможности войск 
противника и т. д. Отличается и тактика дейс-
твий партизанских формирований. Серьезные 
различия в сравнении с армией в вооружении, 
военно-техническом снаряжении, возможнос-
тях пополнять боезапас, личный состав, вы-
нуждают партизан отказываться от затяжных 
оборонительных и наступательных боев. Их 
главной характерной чертой становится ско-
ротечность. 

Действуют партизаны, как правило, но-
чью, при сопутствующих погодных условиях, 
широко применяя маневры, засады, а также 
налеты, с нанесением внезапных и стремите-
льных ударов. Важное место в их боевой жиз-
ни занимают диверсии, террористические ак-
ции по отношению к представителям оккупа-
ционных властей и военнослужащих против-
ника, пропаганда и агитация среди населения 
оккупированных районов и вражеских войск, 
ведение разведки и контрразведки. Последние 
осуществляются как в собственных целях, так 
и в интересах действующей армии. Тем са-
мым, с одной стороны, в те или иные истори-
ческие периоды функции и задачи партизан 
определялись конкретными реалиями и усло-
виями, с другой – накапливался и совершенс-
твовался их боевой опыт, оттачивались и по-
лучали развитие тактика, оперативное искусс-
тво и военная стратегия, и, как следствие, 
геометрически возрастали размеры нанесен-
ного неприятелю ущерба. 

К началу ХХ в. обозначилась и общая те-
нденция в применении партизанских сил. Ре-
шающее значение в достижении успеха имели 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 90 

преимущественно небольшие, хорошо обу-
ченные вооруженные группы и отряды, а в 
городах и крупных населенных пунктах – по-
дпольные организации и диверсанты одиноч-
ки. Общим залогом их успешной деятельнос-
ти стали маневренность, внезапность, реши-
тельность, дерзость и конспиративность. 

Отечественный исторический опыт пар-
тизанского движения свидетельствует: уже в 
период монголо-татарского нашествия (XIII–
XV вв.), используя приемы и методы партиза-
нской борьбы, славянские народы достаточно 
успешно оказывали сопротивление врагу. Не 
менее наглядно данный факт нашел подтвер-
ждение в начале XVII в., в ходе противостоя-
ния польским и шведским интервентам. В 
XVI–XVIII вв. заметный след в истории, с то-
чки зрения применения различных форм и 
методов «малой войны», оставили и запорож-
ские казаки*. 

Особенно ощутимой оказалась роль пар-
тизан в русско-французской войне 1812 года. 
Вооруженное сопротивление противнику в 
его тылу велось в западной и центральной ча-
сти России, в Украине, Белоруссии и Литве. 
Характерно, что возможно впервые в истории 
войн и военного искусства наблюдалось до-
статочно тесное взаимодействие регулярной 
армии и партизанских сил, оказание им, с ее 
стороны, существенной материально-техни-
ческой и иной помощи. Оценивая события тех 
дней, «диверсант XX столетия» Илья Стари-
нов писал: «Её (партизанскую войну – авт.) 
возглавил умнейший, можно сказать, гениа-
льный человек Денис Давыдов. Его поступки, 
мысли, которые он докладывал Кутузову (ко-
мандующему русской армии – авт.), и вклад, 
надо прямо по совести сказать, в победу над 
французами в первой Отечественной войне 
был высок. Потому что партизанская война 
тогда была организована людьми, которые 
понимали, что не в отдельных действиях суть 
партизанской войны. И Давыдов проводил 
операции, отрезая вражеские войска от источ-
ника снабжения. Отрезал их и сравнительно 
легко координировал свои действиями с осно-
вными силами» [17, с.39]. 

Теоретическое осмысление и анализ учас-
тия партизанских сил в войнах XVIII – начала 
XIX вв. позволили Денису Давыдову в 1822 г. 
подготовить труд «Опыт теории партизанско-
го действия». Неоднократно переиздаваясь, в 
                                                 

*
 Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. 

– Львів: Світ, 1990. – Т.1. – 319 с.; Т.2. – 457 с.; К.: Нау-
кова думка, 1993. – 557 с. 

том числе в СССР, он не утратил своего зна-
чения до сих пор. Впервые сформулировав 
концепцию партизанской войны, автор аргу-
ментировано возражал не только тем, кто, 
впадая в крайности, идеализировал ее значе-
ние, но и кто сводил ее результаты к мелким 
налётам и диверсиям. «И то и другое ложно! – 
подчёркивал он. – Партизанская война состо-
ит ни в весьма дробных, ни в первостепенных 
предприятиях, ибо занимается не сожжением 
одного или двух амбаров, и сорванием пике-
тов, и не нанесением прямых ударов главным 
силам неприятеля. Она объемлет и пересекает 
все протяжение путей от тыла противной ар-
мии до того пространства земли, которое 
определено на снабжение его войсками, про-
питанием и зарядами, через что, заграждая те-
чение источника ее сил и существования, она 
подвергает ее ударам своей армии обессилен-
ною, голодною, обезоруженною и лишенною 
спасательных уз подчинённости. Вот парти-
занская война в полном смысле слова!» [7, 
с.6]. 

Переосмыслив теоретическое наследие 
предшественников, почти полвека спустя 
ярый последователь Дениса Давыдова воен-
ный историк, генерал от инфантерии российс-
кой армии князь Н. Голицын сформулировал 
ряд качественно новых положений о партиза-
нской войне. «Несомненно, – писал он, – что 
нам, русским, принадлежит честь первого 
употребления партизанских действий в таких 
обширных размерах в связи с действиями ар-
мии и наибольшего участия в них партизанс-
ких отрядов как по числу, так и по их количе-
ству и, наконец, направления этих действий к 
прямой истинной цели – на сообщения непри-
ятеля» [2, с.17]. 

Несколько преувеличивая, на наш взгляд, 
значение и роль партизанских сил, автор 
отводил несвойственную им роль частей 
охраны войскового тыла собственной армии, 
одновременно аргументировано обосновывал 
важность организации с их участием развед-
ки, нарушений коммуникаций врага и т.д. 
«Наиболее условий успеха партизанские дей-
ствия представляют, – подчёркивал он, – в 
собственной земле, потому что главная опора 
их в сочувствии и содействии народа, без чего 
действия этого рода более или менее трудно 
исполнимы» [2, с.18]. Существенным факто-
ром масштабного развертывания «малой вой-
ны» автор обоснованно считал природные 
условия и обширность территории, отмечая, 
что Россия, в этом случае, имеет преимущест-
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ва перед другими европейскими государства-
ми. Главным постулатом труда стало утверж-
дение: чтобы успешно вести партизанские 
действия, к ним нужно готовиться живым и 
печатаным словом, а главное – конкретным 
делом. 

В 1885 г. вышло исследование полковни-
ка, впоследствии генерал-лейтенанта россий-
ского Генерального штаба, Ф. Гершельмана 
«Партизанская война». К этому времени про-
изошли серьезные качественные изменения в 
вооружении и военно-техническом оснаще-
нии армий противоборствующих сторон, так-
тике их действий, значительно увеличили во-
зможности по передислокации войск по желе-
зной дороги, улучшились средства связи и др. 
Опираясь на эти факторы, автор ошибочно 
ставит под сомнение утверждение Д. Давыдо-
ва и Н. Голицына о возможности приведения 
партизанских действий в систему. По его 
мнению, они могли быть востребованы лишь 
в частных случаях и в определённых услови-
ях, как, например, это было в войне 1812 года. 
В тоже время он обращает внимание на их во-
сприятие «ближайшего окружения», подразу-
мевая под этим совокупность слагаемых, мо-
гущих оказывать то или иное влияние на ход 
и исход партизанской войны. Главные из них 
определялись протяженностью операционной 
линии противника и степенью надежности его 
тыла; характером войны (оборонительная или 
наступательная); особенностями театра воен-
ных действий; настроениями местного насе-
ления; способами снабжения армий и т.д. [2, 
с.19]. Характерно, что авторские наблюдения 
и теоретически выводы нашли убедительное 
подтверждение в событиях 1939–1945 гг., пре-
жде всего, в действиях советских партизан. 
«История войн, – признал гитлеровский гене-
рал Л. Рендулич, – не знает ни одного приме-
ра, когда партизанское движение играло бы 
такую же большую роль, какую оно сыграло в 
последней мировой войне. По своим размерам 
оно представляет собой нечто совершенно но-
вое в военном искусстве» [8, с.135].  

Заслуживают серьезного внимания мысли 
Ф. Гершельмана о структуре, численности, а 
также характеристике действий партизанских 
сил с учётом складывающейся военно-поли-
тической обстановки, координации их боевых 
усилий с интересами и планами действующей 
армии. Подчёркивалось, что в том или ином 
случае последние могут иметь стратегическое 
значение. Особое место при этом отводилось 
подчинённости партизанских сил. «Ввиду 

многосложности занятий главнокомандующе-
го... и необходимости его личного участия в 
деле партизанской войны, в оценке всех полу-
ченных сведений, – писал автор, – весьма по-
лезно иметь генерала, который заведовал бы 
всеми делами партизанской войны, имея не-
посредственный доклад у главнокомандую-
щего. Все партизанские отряды могут быть 
ему подчинены» [2, с.21]. Такую должность 
он предлагал представить командиру специа-
льного партизанского корпуса. В условиях 
Великой Отечественной войны данное пред-
ложение не в полном объеме, прежде всего по 
субъективным пичинам и на короткое время, 
нашло решение только в 1942 г. 

Вызывают интерес и размышления 
Ф. Гершельмана об отношении к партизанам 
местного населения. Его сочувствие и подде-
ржка, по мнению исследователя, могут стать 
одним из существенных факторов разверты-
вания полноценного партизанского движения 
в тылу неприятеля. Виделись они в двух фор-
мах: активной и косвенной. На партизан, осо-
бенно в первом случае, возлагались обязанно-
сти: боевые действия должны вестись непре-
рывно; тесно увязываться с усилиями армии. 
Партизанская война, подчеркивалось в работе, 
может дать результаты «при непременном 
условии постоянного и строгого согласования 
партизанских операций с главными, при по-
лной гармонии тех и других» [2, с.22]. Сопут-
ствующие одновременно важные составные 
успешной «малой войны» им виделись в на-
личии подготовленных, «преданных буйному 
партизанскому делу» командирах, а также в 
состоянии тыла вражеской армии и природ-
ных условиях. 

С точки зрения активного и косвенного 
участия в партизанской войне жителей окку-
пированной территорий, их отношения к пар-
тизанам, то данный вопрос Ф. Гершельман за-
кономерно увязывал со «степенью возбужде-
ния населения против неприятеля», а также 
плотностью его проживания. Что же касается 
авторской мысли о неконтролированном вла-
дении населением оружием, то как засвидете-
льствовали события 1941–1944 гг., обнаруже-
ние последнего вело лишь к жестоким ответ-
ным репрессиям со стороны захватчиков. Не 
оправдался на практике и тезис исследователя 
о зависимости начала партизанской борьбы от 
плотности населения. Наряду с некоторыми 
другими, решающим фактором выступил гео-
графический, прежде всего наличие естест-
венных мест укрытия для партизанских сил.  
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Несомненно, в своих выводах кроме оте-
чественных исследований Ф. Гершельман 
опирался на размышления немецкого военно-
го теоретика и историка Карла фон Клаузеви-
ца, издавшего в 1853 г. известный труд «О 
войне». В СССР он появился под опекой Нар-
комата обороны. Летом 1937 г. накануне суда 
над маршалом Советского Союза М. Тухачев-
ским, в нескольких номерах газета «Правда» 
опубликовала и работу американского журна-
листа М. Ронге «Разведка и контрразведка» 
[16, с.240]. С цитатой Сталина ей был предан 
небольшой комментарий: «Редакция надеется, 
что этим она в известной мере поможет своим 
читателям – партийным и непартийным бо-
льшевикам ознакомиться с целями и задача-
ми, практикой и техникой вредительско-
диверсионной и шпионской работы иност-
ранных разведывательных органов» [15]. 

Учитывая, что Клаузевиц был иностран-
цем, публикацией его исследования давалось 
понять: начавшиеся против «врагов народа» 
репрессии, в том числе придерживающихся 
взглядов партизанщины, небеспочвенны. По-
дтверждением тому публикуемый труд пред-
ставителя «дружественного» государства. В 
XXVI главе «Народная война» автор же отме-
чал: будучи средством борьбы по отношению 
к неприятелю, партизанское сопротивление 
«направленно на поверхность, подобно про-
цессу испарения в физической природе. Чем 
больше эта поверхность и чем шире соприко-
сновение между народными массами и непри-
ятельской армией..., тем сильнее воздействие 
народной войны. Оно разрушает, как медлен-
но тлеющий огонь, основные устои вражеской 
армии». Указывалось, что наиболее благопри-
ятные условия для развертывания партизанс-
ких действий в Европе, с точки зрения разме-
ров территории и природных данных, можно 
найти только в России. Клаузевиц подчерки-
вал, что «если не гоняться за призраками, то 
необходимо мыслить народную войну в сое-
динении с войной, которую ведёт постоянная 
армия, и обе эти войны сложенными в одно 
целое одним охватывающим их планом» [9, 
с.194]. Главные условия, при которых парти-
занская война могла бы получить желаемые 
размах и результативность, им определялись 
следующим образом: она должна вестись вну-
три страны; ее исход не должен быть решен 
одним сражением; театр военных действий 
охватывать значительную территорию; харак-
тер народа должен благоприятствовать ее раз-
вёртыванию. 

Что касается природных условий, то по-
верхность страны должна быть «сильно пере-
сеченной и трудно доступной благодаря горам 
или лесам и болотам или вследствие характе-
ра обработки ее почвы. Численность населе-
ния не имеет решающего значения, ибо ме-
ньше всего ощущается при этом недостаток в 
людях» [9, с.195]. 

Вторжение немецко-фашистских войск в 
СССР засвидетельствовало: кроме указанных, 
существенное влияние на масштабы партиза-
нской борьбы могли оказывать и оказывали: 
добровольное участие в ней народных масс, 
действия подполья, материально-техническая 
помощь из-за линии фронта, прежде всего во-
оружением, минно-подрывной техникой и 
средствами связи, а главное – заблаговремен-
ная подготовка к действенному сопротивле-
нию партизанскими методами в тылу врага.  

Первые попытки трансформировать в 
практику теоретические наработки о партиза-
нской войне наблюдались в конце XIX в., в 
частности со стороны генерала от инфантерии 
В. Клембовского. Боевой офицер, видя перс-
пективы и отдавая должное формам и мето-
дам партизанской борьбы, в 1894 г. подгото-
вил работу «Партизанские действия. Опыт 
руководства». Переработанный и дополнен-
ный ее вариант вновь увидел свет в 1919 г., 
когда автор находился на службе в Красной 
Армии [1, с.23]. Завершить исследование не 
удалось. В 1921 г. Клембовский был необос-
нованно репрессирован. Военная наука поте-
ряла одного из наиболее перспективных тео-
ретиков и практиков партизанской войны. 
Наряду с генералами А. Брусиловым, Б. Ша-
пошниковым, Д. Карбышевым и другими из-
вестными специалистами, он, несомненно, 
мог бы стать заметной фигурой военного дела 
XX в. Как никто другой, В. Клембовский 
определил конкретные задачи партизан: по-
лучение данных о противнике, нанесение уда-
ров по его коммуникациях и опорных пунк-
тах, помощь частям регулярных войск попав-
шим в окружение, развертывание, с участием 
местного населения, борьбы в тылу врага. 

Особое место он отводил знанию устрой-
ства тыла неприятеля, прежде всего структу-
ры органов управления, наличии, протяжен-
ности и расположении важных коммуника-
ций, дислокации промышленных и военных 
объектов и др. Девизом работы стали слова 
Дениса Давыдова: «Наглость (партизан – 
авт.) полезнее нерешительности, называемой 
трусами благоразумием. Но не довольно того, 
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чтобы как-нибудь нападать и как-нибудь спа-
саться: долг начальника рассчитывать свое 
предприятие таким образом, чтобы выигрыш 
в случае успеха превышал потерю в случае 
неудачи» [1, с.24]. Авторские посылки своди-
лись к мысли: широко развернутые, хорошо 
подготовленные, согласованные и увязанные 
с общими задачами армии партизанские дейс-
твия чрезвычайно опасны для противника, а 
по боевой результативности и морально-
психологическому влиянию на его войска они 
могут оказать серьезное влияние на весь ход и 
исход войны. События Великой Отечествен-
ной войны подтвердили их полной мерой. Из-
вестный гитлеровский генерал Гейнц Гудери-
ан в свое время признал: «По мере того, как 
война принимала затяжной характер, а бои на 
фронте становились все более упорными. пар-
тизанская война стала настоящим бичом. си-
льно влияя на моральный дух фронтовых сол-
дат» [8, с.126]. 

Применение методов партизанской борь-
бы на русско-германском фронте в период 
1914–1918 гг. практически не наблюдалось. 
В. Клембовский, в частности, писал: «Несмо-
тря на то, что театром войны служила наша 
территория, население сочувствовало нам, За-
падный и Юго-Западный фронты были распо-
ложены в лесисто-болотистой местности, где 
партизанам было легко укрыться, партизанс-
кой войны не было.  

В мирное время военное министерство не 
подумало об ее заблаговременной подготовке, 
а импровизация ее во время военных дейст-
вий, опять же не по мысли Ставки, а по пред-
ложениям отдельных лиц (автор имеет ввиду 
и себя, в этот период он был помощником на-
чальника штаба русской армии – авт.), не мо-
гла дать плодотворных результатов. В течение 
всей войны был всего лишь один поучитель-
ный пример-набег на Невель в ночь с 14 на 
15 ноября 1915 года». Очевидцы свидетельст-
вуют: в условиях позиционного противостоя-
ния, русское командование считало партизан-
ские действия невозможными. Специально 
созданные отряды получили приказ возвра-
титься в тыловые части. «Не успев распус-
титься, – констатировал Клембовский, – пар-
тизанская война завяла, несмотря на многочи-
сленные ходатайства» [1, с.26]. Немаловаж-
ной причиной последнего стало и то, что в 
Российской империи Первая мировая война 
не пользовалась популярностью. Сказывалось 
и обострение политической ситуации, эконо-
мическое обнищание народных масс, другие 

факторы, среди которых боязнь царского пра-
вительства вооружить собственный народ был 
не последним. 

В период Гражданской войны (1918–1921) 
использование методов партизанской борьбы 
достигло невиданных размеров. На просторах 
бывшей империи большевики и их неприми-
римые классовые враги применяли их как ни-
когда широко, а главное результативно. Бо-
льшой размах «малая война» получила в 
Украине, Средней Азии, на Дальнем Востоке, 
Дону, Северном Кавказе, других регионах. 
Достаточно вспомнить о партизанских фор-
мированиях белого движения: дивизии атама-
на Б. Анненкова, «армии возрождения Рос-
сии» генерала М. Фостикова, кавалерийском 
отряде С. Булак-Булаховича, партизанском от-
ряде имени генерала от кавалерии графа Кел-
лера, партизанских отрядах красных во главе 
Н. Кропивянским, С. Косиором, Я. Гамарни-
ком и др. [5, с.20, 63, 597; 6, с.429]. Особен-
ный след партизанское движение оставило в 
Сибири. Именно опыт сибирских партизан 
был использован и серьезно учитывался в пе-
риод подготовки к партизанским действиям в 
конце 20-х – начале 30-х годов XX в. Так, при 
развертывании учебных центров, а также за-
кладке тайников на западной границе СССР, 
их деятельность поддалась тщательному изу-
чению. Среди других, эту работу осуществля-
ли В. Корж, А. Спрогис, И. Старинов, С. Вау-
пшасов, Н. Прокопюк, К. Оривский, А. Рабце-
вич и многие другие, в будущем активные 
участники Гражданской войны в Испании, ор-
ганизаторы партизанской борьбы в период ги-
тлеровской агрессии в Украине, Подмосковье, 
Белоруссии и Латвии [26, с.26]. 

В 1919 – первой половине 1921 гг. кресть-
янские партизанские восстания охватили всю 
Украину. Калейдоскоп смены власти, разруха, 
иностранная интервенция и оккупация, дикта-
тура пролетариата, надежды большевиков, 
что «спасая государство крестьянство пойдет 
на разверстку (отдаст хлеб – авт.) без вознаг-
раждения», не оправдались. В истории этого 
периода особенно известны «банды батька» 
Нестора Махно, успешно действовавшие как 
против Красной, так и против Белой армий. 
По различным данным число участников то-
лько в больших его отрядах, , насчитывало от 
80 до 100 тысяч человек. С целью подавления 
восставших, советским правительством был 
даже образован внутренний фронт. 

Основным видом партизанских сил «по-
левой командир» Махно определил кавале-
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рию. Он умело использовал приемы манев-
ренной войны: стремительность и внезап-
ность атак, поощрял дух соперничества, ли-
хость и смелость бойцов. «Вся махновская 
«братия», – писал маршал Советского Союза 
С. Буденный (в рассматриваемый период ко-
мандарм 1-й Конной армии – авт.), – ездила 
на отличных лошадях, благодаря чему банды 
были весьма подвижны и легко уходили от 
преследования. Частям Красной Армии редко 
удавалось полностью ликвидировать даже за-
стигнутый врасплох бандитский отряд» [3, 
с.263–264]. 

Не оставил без внимания вопросы парти-
занское движение и Лев Троцкий. Он отклик-
нулся статьями «Украинские уроки» и «Мах-
новщина». «В период восходящей гражданс-
кой войны, – писал он, – партизанство одухо-
творено идеей разрушения ненавистного кла-
ссового государства. Но когда власть уже пе-
решла к рабочему классу, партизанство с его 
отрядной самостийностью становиться безы-
дейным и реакционным». Давая политичес-
кую оценку деятельности «батьки» и его 
«банд», Троцкий подчеркивал: «Армия Махно 
– худший вид партизанщины, хотя в ней не-
мало есть хороших рядовых бойцов. Никакого 
намека на порядок и дисциплину в этой «ар-
мии» не найти... Сражается эта «армия» тоже 
по вдохновению, никаких приказов она не 
выполняет... Вина за это целиком падает на 
бестолковых и беспутных анархических ко-
мандиров» [2, с.46–47]. 

Придерживаясь концепции о вреде «пар-
тизанщины», создатель Красной Армии опе-
рировал данными не только об «исторической 
миссии банд» Махно, но и других партизанс-
ких выступлений, в частности отрядов Н. Гри-
горьева и А. Антонова, соответственно в Там-
бовской и Воронежской губерниях России. 
Идеологически – классовое определение пар-
тизанских действий, прежде всего с точки 
зрения возможного их отчуждения от советс-
кой власти и перерождения в бандитизм, ре-
волюционная фразеология, нашли широкое 
применение, когда Троцкий сам был признан 
«врагом народа» и назван «иудой». Произош-
ло это в период сворачивания подготовки к 
«малой войне», а все, что делалось в этом 
случае, клеймили «партизанщиной». Несом-
ненно, его взгляды на роль и место партизанс-
кого движения накануне гитлеровского втор-
жения в СССР, сыграли далеко не лучшую 
роль. К тому же в ходе войны Сталину докла-
дывали, да и он сам долго придерживался мы-

сли: население оккупированной территории, в 
частности Украины, ушло в «казачки» и нахо-
дится на службе оккупантов. 

С учетом опыта «красного и белого пар-
тизанства», а также зарубежных разработок, 
теория и практика партизанской борьбы по-
лучила дальнейшее развитие и совершенство-
вание после Гражданской войны. К её науч-
ному анализу подталкивали и события в азиа-
тских советских республиках, где борьбу пар-
тизанскими методами развернуло исламское 
движение, получившее названием «басмачес-
тво». 

Вышедшей в 1924 г. в Харькове труд за-
местителя начальника разведотдела Украинс-
кого военного округа комбрига П. Каратыгина 
«Партизанство. Начальный опыт тактического 
исследования», был первой попыткой осмыс-
лить эволюцию партизанских действий в 
условиях диктатуры пролетариата. «Борьба с 
тылом (неприятеля – авт.) – дело партизан, 
независимо от их типа, – подчеркивал автор, – 
… не надо удивляться, если в будущем цели 
операций будут определяться по рубежам ты-
ла и это будет вполне естественным, когда 
чрезмерное развитие техники придает войне 
характер состязания тылов через посредство 
армии фронтов... Партизаны, как разрушители 
тыла, займут свое должное место в будущих 
войнах. Борьба эта должна принять организо-
ванный характер и иметь полную связь с опе-
рациями армии. Партизаны, как самостояте-
льно действующая сила, являются вспомога-
тельным средством борьбы; партизанство же, 
планомерно организованное, особенно при 
наличии армии, является уже могучей силой, 
является частью той же армии, действующей 
на найвыгоднейших направлениях» [1, с.30]. 

Только одна эта мысль, нашедшая к тому 
же убедительное подтверждение всем после-
дующим ходом Великой Отечественной вой-
ны, заслуживала на всемирное внимание и 
поддержку. Но с П. Каратыгиным произошло 
то же, что и с многими другими. Он подвергся 
репрессиям, а его теоретические наработки и 
практические руководства по вопросам парти-
занской борьбы были изъяты и уничтожены. 
Подобным образом учинили и с работами В. 
Клембовского, Ф. Гершельмана, М. Дробова, 
ряда других исследователей. В первые наибо-
лее тяжелые месяцы немецко-фашистского 
вторжения, пытаясь опереться на теоретичес-
кие изыскания по действиям партизанскими 
методами, организаторы «малой войны» вы-
нуждены были обратиться к примитивным 
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наработкам 1918–1919 гг. В их числе, значи-
лась и «Краткая инструкция по борьбе с бан-
дитизмом и кулаческими восстаниями». Как 
результат, последствия событий 1941–1942 гг. 
во многих случаях оказались трагическими. 

Труд М. Дробова, одного из ответствен-
ных работников Главного разведывательного 
управления РККА, «Метод войны. Партизан-
ство и диверсии» увидел свет в 1931 г. С од-
ной стороны автор стремился дать возможно 
полный анализ форм и методов партизанских 
действий, с другой – осмыслить их теоретиче-
ски. В случае войны преимущество, по его 
мнению, должно оказаться на стороне парти-
занства повстанческого типа (с участием до-
статочно широкого круга местного населе-
ния), ибо оно покроет партизанство войсково-
го типа (при участии армии). Не менее важны 
и следующие авторские утверждения: полное 

слияние идейного и материального; участие 
как можно большего количества народных 
масс; заблаговременная подготовка к парти-
занским действиям. «Генеральные штабы ар-
мий, – подчеркивалось в работе, – еще в мир-
ное время ... помимо общей подготовки своих 
вооруженных сил к войне: намечают районы 
действия партизан по полосам (в тылу проти-
вника, на самом театре боевых действий – в 
приграничной полосе и в тылу у себя) с точ-
ной разработкой плана действий в каждом ра-
йоне по периодам; насаждают там сеть парти-
занских ячеек со всеми необходимыми для 
будущей боевой работы органами, обеспечив 
материальную базу; намечают кадры партизан 
и распределяют их согласно плана; ведут по-
дготовку намеченного кадра партизан в поли-
тическом, организационном и тактически бо-
евом отношении» [1, с.33]. 
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Чайковський А.С. Не помста, а воєнні дії: підготовка СРСР до партизанської війни  
(20–30-і роки ХХ ст.) 

У статті на основі аналізу широкого кола документальних та інших джерел розгляда-
ються питання завчасної підготовки до бойових дій на окупованій території на випадок воєн-
ної агресії. Основну увагу зосереджено на історико-теоретичних студіях з проблеми «малої 
війни» в тилу противника, практичних кроках і успіхах щодо її підготовки в 30-ті роки ХХ ст., 
зокрема в Україні, а також основних причинах згортання підготовки до партизанської війни, 
знищенні отриманих результатів.  

Ключові слова: партизан, партизанська війна, ворожий тил, партизанські кадри, так-
тика і стратегія партизанських дій, форми і методи боротьби, партизанські школи (курси), 
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дослідної лабораторії кафедри Військово-Морських Сил 
НУО України імені Івана Черняховського (м Київ) 

 
 

ПІДГОТОВКА ТА ВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА МОРІ  
(за досвідом країн НАТО) 

 
У статті висвітлено теоретичні засади підготовки та ведення спеціальної операції на 

морі за досвідом країн НАТО, зокрема сформульовано визначення “спеціальна операція” на мо-
рі, як форма застосування спеціальних підрозділів Військово-Морських Сил, розкрито її мету 
та зміст. Автором проаналізовано основні елементи програми підготовки бойових плавців 
Командування спеціальних операцій ВМС США, а також розглянуто особливості планування 
спеціальної операції на морі та дій підрозділів, що беруть у неї участь. 

Ключові слова: НАТО, спеціальна операція на морі, бойові плавці, розвідка, диверсія, 
спеціальні дії. 
 

За прогнозами військово-політичних ана-
літиків у XXI ст. під час можливих регіональ-
них війн і конфліктів зросте значення нетра-
диційних форм і способів збройної боротьби, 
зокрема на морі. Сили загального призначен-
ня не завжди можуть швидко й адекватно реа-
гувати на майбутні виклики та загрози. Тому 
застосування бойових плавців у спеціальній 
операції на морі постає актуальним питанням 
сьогодення.  

В сучасних умовах проведення спеціаль-
ної операції на морі обумовлюється такими 
невідповідностями: з одного боку – Військо-
во-Морські Сили Збройних Сил України (далі 
– ВМС ЗС України) для ведення спеціальних 
дій на морі мають у своєму складі 73-й морсь-
кий центр спеціального призначення (73 мц 
СпП, м. Очаків) [1], колишня 17-а окрема бри-

гада спеціального призначення (17 обр СпП) 
Чорноморського флоту ВМФ СРСР [2], з ін-
шої – відсутністю теоретичних положень під-
готовки і ведення спеціальної операції на мо-
рі. 

Автор статті ставить за мету висвітлити 
досвід країн НАТО з підготовки і ведення 
спеціальної операції на морі, що можна вико-
ристати під час виконання заходів оператив-
ного планування силами спеціальних операцій 
Збройних Сил України [3], а також у безпосе-
редній підготовці та застосуванні підрозділів 
73 мц СпП. За умов відсутності власних від-
повідних теоретичних положень та практич-
них надбань, автором пропонується розгляну-
ти зазначені питання за досвідом провідних 
морських країни НАТО (США, Великобрита-
нія, Франція, Італія та ін.), що мають власні 
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підводні диверсійні сили та засоби [4, с.164]. 
Так, відомо, що на сьогодні ВМС понад 30 
країн світу мають у своєму складі диверсійно-
розвідувальні підрозділи. Саме зважаючи на 
провідну роль цих сил у сучасній збройній 
боротьбі на морі постійно ведеться пошук но-
вих шляхів удосконалення їх організації та за-
стосування [5].  

На нашу думку, спеціальна операція на 
морі це комплекс розвідувальних, диверсій-
них та спеціальних дій, що здійснюються на 
морі та морському узбережжі противника. 
Метою операції є отримання інформації та 
проведення диверсійно-розвідувальних дій по 
всій глибині театру воєнних дій (глибина за-
лежить від конкретно визначеного завдання). 
В залежності від завдань, що виконуються во-
ни можуть поділятися на тактичний, операти-
вний або стратегічний рівень. 

До розвідувальних завдань слід віднести 
здобування інформації про важливі об’єкти 
противника – угруповання Військово-Мор-
ських Сил (далі – ВМС), угруповання військ 
(сил) на приморському напрямку, пункти 
управління, склади матеріально-технічних за-
собів і паливно-мастильних матеріалів. Диве-
рсійні завдання включають знищення або ви-
ведення з ладу підводних човнів, надводних 
кораблів (суден), гідротехнічних споруд, окре-
мих елементів пунктів управління та складів 
різноманітного призначення, а також підгото-
вку узбережжя для проведення морських де-
сантних операцій [6, с.130]. До спеціальних 
завдань можна віднести захоплення докумен-
тів і зразків озброєння, створення незаконних 
збройних формувань, організацію саботажу, 
проведення терористичних актів, фізичну лік-
відацію визначених осіб, пошук та звільнення 
з полону своїх військовослужбовців тощо.  

Для проведення спеціальної операції на 
морі країни НАТО мають підрозділи спеціа-
льного призначення ВМС укомплектовані бо-
йовими плавцями, які професійно підготовле-
ні для виконання розвідувальних, диверсійних 
та спеціальних завдань під водою та на морсь-
кому узбережжі противника [7, с.11]. Так, 
програми підготовки особового складу Ко-
мандування спеціальних операцій ВМС США 
містять питання відпрацювання (у декілька 
етапів) широкого спектру практичних нави-
чок та навчальних дисциплін. Важливе зна-
чення у процесі навчання приділяється про-
грамі підготовки бойових плавців, що виво-
дяться до району проведення операції морсь-
ким, повітряним, або комбінованим способа-

ми. Особливістю підготовки бойових плавців 
є виконання вправ, спрямованих на довготри-
вале знаходження на воді та під водою. Знач-
на увага приділяється фізичній витривалості 
особового складу та можливості перебувати 
довгий час без їжі та сну.  

Розглянемо лише декілька елементів під-
готовки, що, на нашу думку, характеризують 
її спрямованість та зміст. Так, початкова під-
готовка новобранців здійснюється протягом 
26 тижнів у базовій школі водолазів-підривни-
ків і розвідників-диверсантів (BUD/S – Basic 
Underwater Demolition/SEAL school). Вона 
складається з трьох етапів: оволодіння базови-
ми знаннями (Basic Conditioning), відпрацю-
вання навичок занурення (Diving) та дій у на-
земних операціях (Land Warfare). Навчання у 
центрі завершується 15-тижневою кваліфіка-
ційною підготовкою за фаховою програмою 
SQT(SEAL Qualification Training). Під час по-
дальшої служби бойові плавці зобов’язані ко-
жні шість місяців підтверджувати свої профе-
сійні навички на спеціальній кваліфікаційній 
комісії. При цьому перевіряються нормативи з 
фізичної підготовки, здійснюються два конт-
рольних занурення на глибину 36,5 м тривалі-
стю до 10 хв, два запливу (у денний та нічний 
час) із перевіркою навичок підводного орієн-
тування (за відстанню 1 800 м з точністю ви-
ходу на ціль не більш 50 м). Нормативи з фі-
зичної підготовки передбачають виконання 
наступних вправ: марш-кидок на 5 км з бойо-
вою стрільбою; віджимання від підлоги з упо-
ру лежачи; підтягування на перекладині; ла-
зіння по канату (на висоту 9 м) – кілька разів 
без перериву; подолання смуги перешкод 
(50 м) [8].  

Підготовка спеціальної операції на морі 
здійснюється відповідними органами військо-
вого управління. Так, у Командуванні спеціа-
льної операцій ВМС США є група розроблен-
ня спеціальних операцій [9, с.203]. Для вико-
нання поставлених завдань створюються тим-
часові підрозділи – диверсійно-розвідувальні 
групи (далі – ДРГ) та диверсійно-розвіду-
вальні загони (далі – ДРЗ). Це спеціально під-
готовлені підрозділи для дій у тилу противни-
ка з метою здобування розвідувальних даних, 
знищення важливих об’єктів противника, за-
хоплення полонених, зразків озброєння та ви-
конання інших завдань [10, с.246]. Склад ДРГ, 
ДРЗ та їх озброєння залежить від конкретних 
бойових завдань, що виконуються, до їх скла-
ду можуть бути включені фахівці з агентурної 
розвідки, інформаційно-психологічних опера-
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цій, контрпартизанської боротьби та цивільної 
адміністрації. Для керівництва підготовкою та 
веденням спеціальної операції на морі можуть 
створюватися тимчасові органи управління до 
складу яких можуть бути включені представ-
ники розвідувальних органів та спецслужб, 
ВМС та авіації. 

Планування спеціальної операції на морі 
полягає у виконанні комплексу заходів з ви-
значення імовірних об’єктів розвідки та спо-
собів безпосереднього впливу на них, а також 
розробленні плану конкретних дій. Плануван-
ня поділяється на завчасне та безпосереднє. 

Завчасне планування починається зі збору 
та аналізу інформаційних матеріалів, що були 
здобути у мирний час та під час бойових дій, а 
завершується визначенням найбільш важли-
вих об’єктів противника, які підлягають роз-
відці (дорозвідці) та знищенню. На кожний з 
них оформлюється формуляр, у який занося-
ться відомості щодо загальних завдань опера-
ції; ступеню прикриття об’єкту та його стій-
кості; імовірних показників ефективності дій 
що плануються тощо.  

Безпосереднє планування включає оціню-
вання обстановки та розробку плану (бойово-
го наказу) на проведення спеціальної операції 
на морі. У ньому вказуються: загальні дані 
про противника; несприятливі фактори, що 
здатні вплинути на хід операції та її загальну 
мету; розрахунок сил і засобів, які залучають-
ся на проведення операції та терміни доповіді 
вищому командуванню про досягнуті резуль-
тати; завдання кожному підрозділу, що бере 
участь в операції, строки їх виконання, спосо-
би дій та час виводу в тил противника; поря-
док повернення на свою територію після ви-
конання поставлених завдань; організація вза-
ємодії з іншими підрозділами [11]. 

Дії підрозділів, що беруть участь у спеціа-
льній операції на морі, включають наступні 
етапи: доставку бойових плавців до узбережжя, 
а також в тил противника, розвідку об’єктів, 
диверсії проти кораблів та інших об’єктів, що 
розташовані у воді та на березі, зйомку плавців 
з узбережжя та повернення на базу. 

Бойові плавці можуть бути доставлені до 

району майбутніх дій різноманітними спосо-
бами: підводним (підводними човнами, у т. ч. 
надмалими [12–16] та підводними засобами 
руху [17–19]), надводним (швидкохідними па-
трульними катерами та надувними човнами з 
твердим набором корпусу та без нього) та по-
вітряним (спеціальними літаками та вертольо-
тами).  

Розвідку берегових і прибережних об’єк-
тів рекомендується вести шляхом візуального 
спостереження з використанням технічних за-
собів. Якщо вона здійснюється в інтересах 
морської десантної операції, бойовим плавці 
здійснюють висадку на узбережжя за три-
чотири доби до її початку. 

Диверсії проти кораблів (суден) та гідро-
технічних споруд противника проводяться 
шляхом прихованого проникнення до них під 
водою та їх подальшого мінування спеціаль-
ними контактними мінами у тому числі ядер-
ними фугасами типу М-129 (вагою 27 кг) та 
М-159 (вагою 70 кг) [20, с.81–96], а також мі-
нуванням фарватерів, вузькостей, місць якір-
них стоянок кораблів і підводних човнів не-
контактними донними мінами. 

Спеціальні заходи проводяться у тісній 
взаємодії з агентурною розвідкою та спрямо-
вані на захоплення полонених, документів, 
зразків озброєння та техніки противника.  

Як засвідчує досвід, евакуація бойових 
плавців з узбережжя (води) є найскладнішим 
етапом спеціальної операції на морі. Вона 
може проводитися за допомогою підводних, 
надводних і повітряних засобів. Для евакуації 
розвідників літаком з морського узбережжя та 
поверхні води застосовується наземно-
повітряна рятувальна система Фултона [21]. 

Таким чином, вищезазначене дозволяє 
зробити висновок, що досвід країн НАТО з 
підготовки та ведення спеціальних операцій 
на морі може бути використаний під час 
опрацювання керівних документів сил спеціа-
льних операцій Збройних Сил України та без-
посередньо під час підготовки та застосування 
підрозділів спеціального призначення ВМС 
ЗС України, а також у майбутніх воєнно-
історичних дослідженнях. 
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ЦИВІЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО РОСІЯ – НАТО (1991–2014 рр.) 
 

У статті досліджується розвиток відносин Росії та Північноатлантичного альянсу на 
основі напрацьованого досвіду у провідних галузях цивільного співробітництва у 1991–2014 рр. 
До розірвання практичного співробітництва у квітні 2014 р., НАТО і Росія співпрацювали ра-
зом щодо широкого спектру заходів, у тому числі щодо протидії тероризму, боротьби з пі-
ратством, планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру, наукової спів-
праці та екологічної безпеки. 

Ключові слова: стратегічне партнерство, Росія – НАТО, цивільне співробітництво, на-
уково-технічна галузь, врегулювання надзвичайних ситуацій, пошук і порятунок підводних чов-
нів. 
 

Постановка проблеми. Упродовж деся-
тиліть Російська Федерація (далі – РФ) куль-
тивувала у свідомості своїх громадян образ 
НАТО як ворожого військового блоку. І в той 
же час активно взаємодіяла з євроатлантич-
ними структурами безпеки як у військовій, так 
і цивільній сферах.  

З цієї причини аналіз цивільного співробі-
тництва Росія – НАТО набуває нині особливої 
актуальності, оскільки це сприятиме викрит-
тю кремлівської пропаганди, що є вкрай необ-
хідним в умовах інформаційної війни. Адже у 
цивільній сфері, яка характеризує діяльність 
НАТО як політичної організації, Росія мала 
вагомі напрацювання й здобутки.  

Аналіз публікацій. Співробітництво з Пі-
внічноатлантичним альянсом вже давно стало 
предметом досліджень російських вчених. Рі-
зноманітні аспекти діяльності НАТО відобра-
жені в роботах С. Кортунова, В. Кудрявцева, 
B. Котлера, В. Штоля, О. Шлома, А. ванова, 
С. Ткаченка. Окремо слід виділити роботи 
Д. Треніна та Д. Алексєєва, написані англій-
ською мовою. Деяким аспектам цивільного 
співробітництва Росії з НАТО присвячено до-
слідження Т. Качалової та А. Бєлоногова. Се-
ред західних дослідників, які вивчають відно-
сини Росія – НАТО: Ш. Кросс, Дж. Саймон, 
Е. Монаган, Д. Йост та ін. 

Загалом увага вчених (як російських, так і 
західних) була зосереджена на військово-
політичному аспекті співробітництва Росії та 
Північноатлантичного альянсу. 

Мета статті полягає в аналізі розвитку 
відносин Росії з Північноатлантичним альян-
сом на основі напрацьованого досвіду у про-
відних галузях цивільного співробітництва у 
1991–2014 рр. 

Виклад основного матеріалу. Після тим-
часового призупинення офіційного співробіт-
ництва у деяких сферах через грузинську кри-
зу в серпні 2008 р., відносини Альянсу з Росі-
єю до подій в Україні у квітні 2014 р. були до-
сить динамічними. Вони розвивалися на осно-
ві спільних інтересів, в основі яких – боротьба 
проти спільних викликів і загроз безпеці у 
ХХІ ст. 

Неодноразово закликавши Росію сприяти 
деескалації напруженості у світлі проведення 
так званого референдуму в Криму у березні, 
під час саміту НАТО в Уельсі 4–5 вересня 
2014 р. союзники у підсумковому документі 
дали чітку оцінку діям РФ: вона порушує су-
веренітет і територіальну цілісність України 
[5, р.231]. Після анексії Криму та початку во-
єнних дій на Донбасі НАТО призупинила 
практичне співробітництво з РФ в усіх сферах 
на невизначений термін, зберігши лише полі-
тичні контакти насамперед на рівні послів [8, 
р.4]. 

До вищезазначених подій НАТО розгля-
дала РФ як державу, що відіграє особливу 
роль у євроатлантичній системі безпеки. Так, 
Росія була серед країн, які першими приєдна-
лися до програм партнерства Північноатлан-
тичного альянсу.  
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Власне термін “стратегічний партнер 
НАТО” Альянсом вперше був застосований 
саме щодо РФ у Стратегічній концепції 2010 р. 
Звичайно, НАТО очікувала на зустрічні кроки 
й активізацію партнерських відносин на взає-
мовигідних засадах [4, р.29]. 

Стратегічна концепція – другий після 
Вашингтонського договору документ, який 
скеровує діяльність Північноатлантичного 
альянсу. У ньому було визначено сфери спів-
праці з РФ, що становлять спільний інтерес. 
Вони включали в себе протиповітряну оборо-
ну, боротьбу з тероризмом, торгівлею нарко-
тиками, піратством та розповсюдженням зброї 
масового знищення [4, р.30].  

Вже наступного дня після ухвалення 
Стратегічної концепції на засіданні Ради Росія 
– НАТО вперше в історії було затверджено 
спільний огляд викликів безпеці ХХІ ст., який 
містив спільні погляди Росії та країн-членів 
НАТО щодо найважливіших питань безпеки 
та способи їх вирішення шляхом практичного 
співробітництва [16]. 

Найціннішими з практичної точки зору як 
для Російської Федерації, так і для Альянсу, а 
отже – провідними у системі цивільного спів-
робітництва – були планування на випадок 
надзвичайних ситуацій цивільного характеру 
(далі – ПНСЦХ), пошук та порятунок підвод-
них човнів і науково-технічна галузі. До речі, 
ПНСЦХ є найбільшою програмою серед усіх 
невійськових напрямів програми “Партнерст-
во заради миру” (далі – “ПЗМ”) [2]. 

Співробітництво між НАТО і Росією в га-
лузі ПНСЦХ почалося ще 1991 р., коли Півні-
чноатлантична рада доручила Головному ко-
мітету цивільного планування на випадок 
надзвичайних ситуацій (далі – ГК ЦПНС) по-
сприяти в координації і допомозі у транспор-
туванні гуманітарних вантажів у колишньому 
СРСР. Були встановлені контакти між струк-
турами цивільного надзвичайного планування 
НАТО і Міністерством Російської Федерації у 
справах цивільної оборони, надзвичайних си-
туацій та ліквідації наслідків стихійних лих 
(далі – МНС Росії). Практичне співробітницт-
во було налагоджене на всіх рівнях. З 1992 р. 
у Штаб-квартирі НАТО почали проводити 
семінари з питань реагування на надзвичайні 
ситуації за участі країн-партнерів. 

У 1996 р. у Москві був підписаний Мемо-
рандум про взаєморозуміння з питань цивіль-
ного планування на випадок надзвичайних 
ситуацій. А вже наступного року у Російській 
Федерації відбулося перше засідання ГК 

ЦПНС поза межами НАТО [3, с.134].  
Після підписання Меморандуму НАТО та 

Росія розвинули спроможність діяти спільно у 
випадку цивільних надзвичайних станів, та-
ких як землетруси та повені, а також коорди-
нувати дії з виявлення та запобігання катаст-
рофам, перш ніж вони стануться [14, с.14]. Го-
ловний орган, що відповідає за співробітницт-
во з країнами-партнерами в рамках “ПЗМ” на 
цьому напрямі – Євроатлантичний центр реа-
гування на катастрофи – був заснований у 
1998 р. саме за пропозицією Росії [1, с.209]. 

У 1997 р. у Парижі був підписаний Осно-
воположний акт про взаємовідносини, співро-
бітництво і безпеку між НАТО та Росією, 
створено Постійну спільну раду Росія – 
НАТО. У 2002 р. її було реформовано на Раду 
Росія – НАТО – формат відносин, яким не мо-
гла похвалитися жодна країна-партнер поза 
Альянсом.  

Росія і країни-члени НАТО співпрацюва-
ли як рівноправні партнери, виявляючи й реа-
лізовуючи можливості для спільних дій у 
сферах боротьби проти тероризму, врегулю-
вання криз, нерозповсюдження озброєнь, кон-
тролю над озброєннями, протиракетної обо-
рони, пошуку та спасіння на морі, військового 
співробітництва, ПНСЦХ [6, р.42]. 

З метою реалізації положень Меморанду-
му було створено Експертну групу з питань 
готовності до цивільних надзвичайних ситуа-
цій і допомоги в умовах катастроф, яка спо-
стерігала за виконанням положень Меморан-
думу, координувала спільну роботу в галузі 
попередження й боротьби з надзвичайними 
ситуаціями та ліквідації їх наслідків. Зокрема 
в рамках роботи групи було реалізовано до-
слідницько-експериментальний проект із ви-
користання супутникових технологій під час 
ліквідації наслідків стихійних лих [3, с.134–
135]. 

Регулярно проводилися навчання Росія – 
НАТО з реагування на надзвичайні ситуації: 
“Богородськ–2002”, “Калінінград–2004”, “Ла-
ціо–2006”, “Уусімаа–2008” та ін. 

Отже, у плануванні на випадок надзви-
чайних ситуацій в рамках “ПЗМ” Росія була 
як пріоритетним партнером, так і ініціатором 
низки важливих проектів. 

Після трагічної аварії атомного підводно-
го човна “Курськ” у 2000 р. у системі практи-
чного співробітництва Росія – НАТО важливе 
місце посів порятунок екіпажів підводних чо-
внів і проведення відповідних навчань. 

Росія стала членом Робочої групи з пошу-



ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 102 

ку та спасіння аварійних підводних човнів під 
керівництвом НАТО. Основне завдання групи 
– сприяння обміну інформацією щодо наяв-
них рятувальних методів і техніки. Група іні-
ціювала створення Міжнародного координа-
ційного центру з пошуку та спасіння екіпажів 
аварійних підводних човнів у Норфолку (штат 
Вірджинія, США). Центр має базу даних, 
крізь яку проходить інформація про аварії та 
пропозиції щодо надання допомоги з усієї зе-
мної кулі. 

У лютому 2003 р. Росія і НАТО уклада-
ють угоду про взаємодопомогу та співробіт-
ництво у сфері пошуку та порятунку екіпажів 
підводних човнів. Це створило підґрунтя для 
обміну інформацією щодо відповідних проце-
дур, надання обладнання та проведення на-
вчань [10]. 

7 серпня 2003 р. британська команда, що 
брала участь у навчаннях НАТО “Сорбет ро-
ял–2005” у Середземному морі, надала вчасну 
допомогу російським морякам. Під час ряту-
вальної операції дистанційно керований апа-
рат Військово-морських сил Великобританії 
“Скорпіон-45” 5 годин розрізав риболовецькі 
сіті та троси, у яких на глибині 190 м біля пів-
острова Камчатка заплутався російський ба-
тискаф. Минулі спроби врятувати людей були 
безрезультатними, і, провівши 3 доби під во-
дою, екіпаж із 7 моряків почав страждати від 
кисневого голодування та дії низьких темпе-
ратур. 

У 2008 р. російський рятувальний кора-
бель “Георгій Титов”, обладнаний рятуваль-
ним підводним апаратом, брав участь у най-
масштабніших навчаннях НАТО з пошуку і 
рятування екіпажів аварійних підводних чов-
нів у Північному морі “Болд монарх”. У на-
вчаннях були задіяні фахівці з 14 країн: Вели-
кобританії, Ізраїлю, Італії, Канади, Нідерлан-
дів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, США, 
Туреччини, України та Франції. На навчаннях 
також були присутні спостерігачі – представ-
ники Військово-морських сил Австралії, Ар-
гентини, Індії, Іспанії, Китаю, Пакистану, 
ПАР, Південної Кореї та Сінгапуру [12]. 

Вищезазначене свідчить, що пошук і по-
рятунок підводних човнів – стратегічно важ-
лива галузь міжнародного співробітництва 
для Росії. 

Серед усіх країн-партнерів Російська Фе-
дерація посідала перше місце у галузі науко-
вого співробітництва з НАТО, яке вона розпо-
чала у 1992 р. Відтоді вчені та експерти з Росії 
відігравали провідну роль у понад 2200 ініціа-

тивах, а ще більше фахівців взяли участь у на-
укових заходах, виступаючи з доповідями [7]. 

Станом на початок 2014 р. Росія досягла 
значних успіхів у науковому співробітництві з 
Північноатлантичним альянсом, у той час як 
Україна з-поміж країн-партнерів посідала по-
чесне 2-ге місце. Серед спільних проектів у 
рамках наукової діяльності НАТО, в яких бу-
ли задіяні вчені з Росії та України – “Легка та 
прозора броня”, “Нестор” (виготовлення по-
тужного генератора рентгенівського випро-
міюнвання), “Виявлення хімічних реагентів та 
контроль за атмосферою”, “Міждисциплінар-
ний аналіз екосистеми Каспійського моря”, 
“Походження, передбачення та соціальні нас-
лідки надмірних опадів” (боротьба з природ-
ними повенями). 

Саме російські вчені О. Козлов (Казансь-
кий науковий центр Російської академії наук) 
та А. Ларичев (заступник директора Центру 
медичної фізики Московського держуніверси-
тету) у 2002–2003 рр. стали лауреатами Премії 
наукового партнерства НАТО в розмірі 
10 тис. євро [9; 13]. 

На основі Основоположного акту про вза-
ємовідносини у 1998 р. РФ та Альянсом було 
підписано Меморандум про взаєморозуміння 
з наукового і технічного співробітництва. Цілі 
Меморандуму – стимулювання й підтримка 
розвитку науково-технічного співробітництва 
між НАТО та РФ у сферах, що становлять 
взаємний інтерес, а також підтримка діяльно-
сті у галузі наукових досліджень й дослідно-
конструкторських розробок в інтересах про-
гресу науки і техніки.  

У рамках виконання положень Меморан-
думу було засновано Комітет НАТО – Росія зі 
співробітництва в галузі науки і технологій, 
робота якого проводиться в рамках Ради Росія 
– НАТО. На початковому етапі діяльності 
цього робочого органу було визначено три 
основні напрями наукового співробітництва: 
фізика плазми, біотехнологія рослин, прогно-
зування і запобігання катастрофам.  

Станом на початок 2014 р. до пріоритет-
них сфер відносили: виявлення вибухових ре-
човин; психологічні і соціальні наслідки теро-
ризму; прогнозування і попередження катаст-
роф; захист від хімічної, біологічної, радіоло-
гічної та ядерної зброї; комп’ютерну безпеку; 
безпеку транспорту. При цьому використову-
валися різноманітні механізми підтримки спі-
льних проектів: програма “Наука заради миру 
та безпеки”, надання грантів, візити експертів 
[3, с.165]. 
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Пріоритетні сфери науково-технічного 
співробітництва поділяли на два напрями – 
захист від тероризму та боротьбу з іншими за-
грозами безпеці. Керівництво цією діяльністю 
здійснювалося в рамках програми “Наука за-
ради миру та безпеки” (далі – “НЗМБ”). 

Діяльність “НЗМБ” сприяла досягненню 
стратегічних цілей партнерства – встановлен-
ню контактів між вченими й експертами країн 
НАТО та їх колегами з Росії шляхом прове-
дення семінарів, навчальних курсів і співпраці 
наукових колективів у рамках багаторічних 
проектів [7]. 

У рамках спільної протидії тероризму ус-
пішно розроблялися важливі наукові проекти. 
Серед них – прототип переносного приладу 
для виявлення небезпечних матеріалів, які 
можуть використовуватися для створення так 
званої “брудної бомби”, який успішно прой-
шов випробування у Санкт-Петербурзі у квіт-
ні 2007 р. Цей прилад був створений у резуль-
таті спільного 2-річного проекту “НЗМБ” 
НАТО і Росії, який здійснювався під керівни-
цтвом С. Руістера з Організації прикладних 
наукових досліджень Нідерландів і д-ра Куз-
нєцова з Санкт-Петербурзького радієвого ін-
ституту ім. Хлопіна [11]. 

29 червня – 2 липня 2009 р. у Санкт-Петер-
бурзі відбувся семінар за участю російських, 
німецьких, французьких та американських 
вчених на тему “Новітні матеріали і технології 
для мікро- та наноприладів, датчиків та пус-
кових механізмів”. Головною метою заходу 
було розглянути науково-технічні питання, 
пов’язані з використанням мікро- та нанопри-
ладів нового покоління, призначених для ви-
користання як у цивільному, так і в оборон-
ному секторі. Проект розглядався фахівцями 
як початок великого прориву у галузі безкон-
тактного виявлення вибухових предметів та 
ідентифікації терористів-камікадзе.  

Дослідники з Росії та Італії працювали 
над створенням прототипу Міжнародного си-
туаційного центру на випадок екотероризму. 
Передбачалося, що центр буде обладнано сис-
темою підтримки прийняття рішень та геоін-
формаційною системою для здійснення моні-
торингу відповідних сільськогосподарських 
ресурсів та екології, а також водних ресурсів, 
які використовуються для міського водопо-
стачання.  

Експерти прагнули створити структуру, 
яка б знаходилася у постійній взаємодії з ана-
логічними організаціями в інших країнах з ме-
тою отримання, збереження й обробки несек-

ретних даних, які можуть бути використані для 
боротьби з екотероризмом. Модель центру 
була запропонована Ситуаційним центром 
Російської академії державної служби. 

У рамках наукового співробітництва з 
Альянсом Росія активно співпрацювала з кра-
їнами Середземноморського діалогу. 27–
29 квітня 2010 р. у Москві відбувся семінар на 
тему “Безпека довкілля і екотероризм”. 43 
експерти з країн-членів, партнерів НАТО й 
учасниць Середземноморського діалогу аналі-
зували негативний вплив на довкілля людсь-
кої діяльності, у тому числі як незловмисної, 
так і екотероризму. 20 доповідачів з Бельгії, 
Єгипту, Ізраїлю, Канади, Молдови, Монголії, 
Португалії, Росії, США, Туреччини, Узбекис-
тану, України та Чехії висвітлювали різнома-
нітні теми, зокрема політику безпеки довкіл-
ля, руйнування біосфери Землі й опустелення 
територій у Монголії. Також обговорювалося 
питання значного дефіциту води, що ставить 
під загрозу іригацію й рослинництво у країнах 
Середземноморського діалогу. Цей захід дав 
змогу сформувати міжнародні групи для май-
бутньої співпраці та обміну інформацією. 

Експерти розробили рекомендації щодо 
інтеграції країн-партнерів та учасниць Серед-
земноморського діалогу до існуючих систем 
реагування на надзвичайні ситуації та необ-
хідності ведення просвітницької роботи серед 
населення щодо екологічної небезпеки та за-
гроз [15]. 

Шукаючи відповіді на інші загрози безпе-
ці, вчені з Росії, Німеччини та США з квітня 
2007 р. співпрацювали у рамках проекту ство-
рення Наукового центру нафтового забруд-
нення. Учасники мали намір ввести дослідни-
цький і навчальний компоненти до механізму 
боротьби з нафтовими розливами у Тверській 
області Росії й розробити модель оцінки ризи-
ків і ліквідації наслідків нафтових розливів 
для всієї країни. Науковий центр мав навчати 
представників органів влади, промислових 
підприємств та інших організацій й поширю-
вати інформацію щодо новітніх технологій у 
галузі запобігання та ліквідації наслідків наф-
тових розливів. 

Таким чином, серед країн-партнерів НАТО 
саме російські дослідники найбільш активно 
взаємодіяли з євроатлантичною науковою спі-
льнотою, а їх спільні проекти займали чільне 
місце у науковій діяльності Альянсу. За 23 ро-
ки Росія та Північноатлантичний альянс досяг-
ли значного прогресу у цивільному співробіт-
ництві, а його провідні напрями були перспек-
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тивними та взаємовигідними для обох сторін.  
Російські фахівці стояли біля витоків 

створення системи планування на випадок 
надзвичайних ситуацій цивільного характеру 
в рамках НАТО, у сфері наукового співробіт-
ництва серед країн-партнерів Росія стабільно 
тримала першість, про що свідчать численні 
винаходи та нагороди вчених. 

За активної участі РФ створювалися нові 
міжнародні центри, діяльність яких одночасно 
була пов’язана з екологією, врегулюванням 
надзвичайних ситуацій та боротьбою з теро-
ризмом, що цілком відповідало новому все-

охоплюючому підходу до безпеки в рамках 
НАТО. 

Розвиток стратегічного партнерства Росія 
– НАТО мав значні перспективи з огляду на 
напрацьований потужний потенціал цивільно-
го співробітництва. Саме ця сфера практичної 
взаємодії стабілізувала відносини Росія – 
НАТО та виводила їх на якісно новий рівень 
оптимального стратегічного партнерства. Од-
нак саме РФ обрала інший шлях – анексію 
Криму та війну на Донбасі, підірвавши до се-
бе довіру не лише України, а й усієї міжнаро-
дної спільноти. 
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РОЗВИТОК ПІДВОДНОГО КОРАБЛЕБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ  
В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ ст. 

 
У статті проаналізовано процес розвитку підводного кораблебудування на вітчизняних 

теренах у 1877–1900 рр. У цей період в Україні, зокрема в Одесі, винахідниками С. Джевець-
ким, Кудряшовим, В. Кремінським були розроблені кілька проектів підводних човнів. Проте 
тільки розробки С. Джевецького знайшли своє подальше втілення у кількох удосконалених мо-
делях підводних човнів.  

Ключові слова: підводний човен, акумуляторні батареї, електродвигун, жердинні міни, 
саморушні міни. 
 

Створення усіх видів наступальної мінної 
зброї було викликане пошуками вирішального 
засобу боротьби з кораблями, броня яких за-
лишалася недоступною для артилерії. Саме ця 
обставина сприяла широкому застосуванню 
мін під час громадянської війни у Північній 
Америці у 1861–1865 рр. та російським фло-
том на Чорному морі під час російсько-
турецької війни 1877–1878 рр. Ідея ж прихо-
ваного зближення з кораблем противника для 
впливу зброєю на найбільш уразливу підвод-
ну частину його корпусу могла бути здійснена 
у результаті створення підводного корабля, 
який володів би здатністю рухатися над і під 
водою, маневрувати під водою у двох площи-
нах, мав би наступальну, достатньо ефективну 
зброю, засоби спостереження та зв’язку. Крім 
того, він мав би мати достатню морехідність, 
значну дальність плавання і задовільні умови с.Кунка Гайсинського повіту Подільської гу-
перебування, які забезпечували б боєздатність 
особового складу протягом усього часу пере-
бування у морі. Виконання кожної з наведе-
них вимог було можливе тільки в результаті 
вирішення низки складних технічних про-
блем, що вимагало чимало часу. Різні варіанти 
примітивного вирішення таких проблем не 
могли призвести до скільки-небудь задовіль-
ного здійснення основних вимог до бойового 
підводного корабля. Тому спроби створення 
підводних човнів до початку 1880-х років бу-
ли лише наполегливими, часом досить сміли-
вими і дотепними пошуками вирішення важ-
ливих технічних проблем за умов браку кош-

тів [6¸ с.123–124]. 
Використавши напрацювання відомого 

винахідника І. Александровського, котрі до-
зволили вирішити найважливіші проблеми 
підводного плавання [10, c.53], нової сили пи-
тання розробки та будівництва підводних чо-
внів набуло під час російсько-турецької війни 
1877–1778 рр., коли через відсутність військо-
вого флоту на Чорному морі російське коман-
дування було позбавлено можливості готува-
ти і проводити великі морські операції проти 
турків і підтримувати з моря свою сухопутну 
армію, що діяла на Балканах. Тільки протягом 
1879–1880 рр. Морське міністерство розгля-
нуло п’ять проектів підводних човнів [10, 
c.37].  

Саме на цей період припадає діяльність 
відомого вітчизняного інженера, уродженця 

бернії, Степана Карловича (Стефана Казими-
ра) Джевецького (1843–1938). З його іменем 
пов’язано початок серійного будівництва пе-
рших підводних човнів у Росії [1, c.3]. Актив-
ний учасник російсько-турецької війни георгі-
ївський кавалер С. Джевецький, спроектував 
послідовно чотири підводних кораблі [7, с.12], 
і побудував їх.  

Отримавши блискучу освіту в Централь-
ній школі мистецтва і промисловості в Пари-
жі, молодий інженер-механік певний час пра-
цював у Відні. Його перші оригінальні роботи, 
представлені на Всесвітній виставці 1873 р. у 
Парижі, були помічені великим князем Кос-
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Рис. 1. Перший підводний човен «Подаскаф» 

С. Джевецького, 1876 р. [8, с.132]. 

тянтином Миколайовичем, головним началь-
ником флоту і морського відомства на той час, 
котрий запросив талановитого інженера в Ро-
сію на посаду члена Морського Технічного 
Комітету з окладом 500 руб. на місяць. Пер-
шою його практичною роботою стало ство-
рення приладу для автоматичного прокладан-
ня курсу корабля на карті, що мав пристрій 
для компенсації девіації магнітного компаса. 
У 1876 р. С. Джевецький вступив доброволь-
цем на збройний пароплав (допоміжний крей-
сер) «Веста» Чорноморського флоту, на якому 
в липні 1877 р. взяв участь у бою з турецьким 
броненосних корветом «Фетхі-Буленд», де за 
виявлену хоробрість був нагороджений Гео-
ргіївським хрестом 4-го ст. [4; 8, с.88]. 

Завершивши розпочатий ще у 1876 р. 
проект, С. Джевецький 1878 р. запропонував 
командуванню Чорноморського флоту побу-
дувати підводний човен для оборони портів. 
Одномісна субмарина, що приводилася в рух 
за допомогою педального приводу, була збу-
дована в Одесі на заводі Г. Бланшарда [8, с.20; 
9, с.75], за сприяння механіка О. Гарута [4].  

Крихітне судно, назване автором «Подас-
каф» (рис. 1), мало продовгувату форму водо-
тоннажністю близько 2-х тонн, з корпусом із 
листової сталі габаритами 4,5×1,5×2 м. Греб-
ний гвинт обертався через привід велосипед-

ного типу педалями, чим одночасно приводи-
вся в рух маленький насос, що безперервно 
видаляв з човна використане повітря. Вся ни-
жня частина корпусу становила собою балас-
тову цистерну, над якою розміщувався резер-
вуар зі стисненим повітрям. Вода для зану-
рення набиралася з-за борту самопливом че-
рез спеціальний клапан. Після заповнення ба-
ластної цистерни водою човен занурювався 
майже повністю. Подальше регулювання гли-
бини занурення здійснювалося шляхом зміни 
внутрішнього об’єму корпусу, що досягалося 
за допомогою відкритого назовні циліндра, 
закріпленого в носовій частині. За допомогою 
спеціального гвинтового приводу можна було 
пересувати поршень усередині циліндра. Пе-
ресування поршня вперед витісняло воду з 
циліндра, унаслідок чого ніс човна ставав ле-
гшим і підзринав, при русі поршня у зворот-
ний бік човен занурювався трохи глибше. 
Стисле повітря використовувалося для проду-
вання водяного баласту при зринанні, а також 
для забезпечення дихання людини в підвод-
ному положенні – до 20 хв. 

Для спостереження підводника за морем і 
береговими орієнтирами у напівзануреному 
стані човна у верхній частині корпусу був 
пророблений круглий виріз, закритий скляним 
ковпаком заввишки 20 см, який ззовні від по-
шкоджень закривала хрестовина з товстого 
дроту. На висоті плечей в обшивці були про-
різані два круглих отвори, закриті зсередини 
герметичними кришками, до яких кріпилися 
гумові рукави з рукавичками, якими, встави-
вши в них руки, можна було здійсновати ма-
ніпуляції за бортом, для чого зрівнювався 
тиск усередині човна із забортним. 

Зброя човна (міна) складалася із двох 
зв’язаних між собою контейнерів, по 25 кг 
динаміту кожен, що мали присоски для при-
кріплення до дна атакованої цілі. Вони були 
вправлені в борти човна нижче скляного ков-
пака. Використовуючи рукави, підводник мав 
приєднати контейнери до підводної частини 
атакованого судна, потім відійти на безпечну 
відстань і підірвати міну за допомогою елект-
ричного заряду, провід до якого розмотувався 
зсередини човна. Для керування по курсу в 
носовій частині корпусу було встановлене ве-
ртикальне стерно, яке підводник перекладав 
двома важелями [8, с.89]. 

Пройшовши упродовж літа 1878 р. склад-
ний шлях випробувань, 19 листопада того ж 
року (за іншими даними – 24 жовтня [4]) на 
рейді Одеського порту С. Джевецький здійс-
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нив успішну демонстрацію бойового застосу-
вання свого першого підводного човна, піді-
рвавши плашкоут (баржу) у присутності чле-
нів комісії Одеського філіалу Морського тех-
нічного комітету та головного командира Чо-
рноморського флоту і портів адмірала М. Ар-
каса (1816–1881) [2, с.21; 7, с.75; 8, с.89]. 
Конструктор після 20 хвилин «маневрування» 
у пошуках баржі, яка перебувала від нього за 
200 м, зміг закріпити міну і підірвати її [4]. Пі-
сля успішних випробувань адмірал М. Аркас 
порушив клопотання перед Морським відом-
ством про доцільність будівництва таких чов-
нів для використання їх у прибережній зоні 
проти кораблів противника [8, с.89]. Проте, 
Морське міністерство залишило проект без 
уваги, оскільки ні обтічний корпус, ні добре 
продумана система занурення–зринання не 
змогли компенсувати його принципових не-
доліків: слабкого м’язового двигуна, ненадій-
ної зброї, мізерного часу перебування під во-
дою, малої дальності плавання. 

На підставі проведених випробувань ко-
місія висловила побажання про будівництво 
подібного човна більшого розміру, зазначив-
ши при цьому, «що подібний човен буде ціл-
ком придатним для практичних військових 
цілей» [11, л.2–4]. Взявши за основу одеський 
зразок і врахувавши рекомендації комісії фло-
ту, С. Джевецький розробив проект чотиримі-
сного підводного човна. І хоча 1879 р. Морсь-
кий технічний комітет відхилив його, автор 
звернувся до Комітету добровільного флоту, 
який виділив йому 20 тис. рублів, пожертву-
ваних відомим банкіром С. Поляковим. Новий 
підводний човен, який допомагав створювати 
А. Гарут, мав би мати водометний двигун 
(уперше у світі!) і перископ. 8 листопада 
1879 р. човен спустили на воду, але замість 
водомета на ньому був установлений керова-
ний гребний гвинт, що служив одночасно вер-
тикальним кермом [4]. 

Корпус човна водотоннажністю 6 тонн у 
формі трикутника, зверненого вершиною вниз, 
мав довжину 19 футів (5,8 м), ширину 4 фути 
(1,22 м), висоту 5,5 фута (1,83 м). Екіпаж із 4-х 
осіб обертав за допомогою педалей два греб-
них гвинти, з’єднаних із гребним валом за до-
помогою шарніра. При цьому кормовий гвинт 
повертався по горизонталі, змінюючи курс, а 
носовий – у вертикальній площині (для ство-
рення диференту на ніс або на корму і, відпо-
відно, для занурення або зринання). Швид-
кість ходу досягала 3 вузлів (5,6 км/год). Го-
лови всіх членів екіпажу перебували в шести-

гранному куполі, оснащеному ілюмінатором з 
товстим склом. У передній частині цього ку-
полу містився нерухомий призматичний пе-
рископ Доденара зі збільшувальним склом у 
його нижній частині. Регенерація повітря у 
човні забезпечувалася повітряним насосом з 
приводом від гребного валу, яке прокачувало-
ся через розчин їдкого натру, поглинаючого 
вуглекислий газ, а потім очищеним знову по-
давалося у відсік. Через певні проміжки часу 
додавався стиснений кисень з балона [8, с.90]. 

Озброєння човна складали дві зринаючі 
міни масою 2 пуди (32 кг) кожна, споряджені 
динамітом і з’єднані між собою тросом. Вони 
знаходилися попереду і позаду спостережної 
башточки в особливих мідних чашках, які за-
кривалися стулковими дверцятами на шарні-
рах, відтак, їх можна було легко від’єднати 
зсередини корпусу. З обох сторін кожної міни 
були прикріплені гумові подушки зі стисне-
ним повітрям, які змушували міни зринути і 
затриматися під дном ворожого корабля. 

Незабаром човен пройшов випробування 
на озері в Гатчині, де з ним ознайомився цар 
Олександр III. Занурення субмарини та її ма-
неврування під водою справило сильне вра-
ження на монарха і його дружину. У резуль-
таті імператор негайно наказав присутньому 
військовому міністру П. Ванновському побу-
дувати 50 таких субмарин – першу в Росії і в 
світі серію – для прибережної підводної обо-
рони Кронштадта і Севастополя [8, с.91]. За 
свій винахід С. Джевецький отримав винаго-
роду 100 тис. рублів! [4]. 

З урахуванням побажань був створений 
третій варіант проекту, згідно якого упродовж 
1879–1881 рр. на тому ж Невському заводі 
(при цьому окремі частини і деталі були виго-
товлені на інших заводах) під керівництвом 
відомого кораблебудівника П. Титова було 
побудовано цю серію човнів, які були розпо-
ділені між Балтійським і Чорноморським теа-
трами і призначалися для оборони приморсь-
ких фортець, зокрема Одеси, Севастополя і 
Очакова. 16 човнів були залишені в Кроншта-
дті і 34 залізницею доправлено в Севастополь 
[4; 9, с.77].  

Один з балтійських човнів у 1882 р. з тра-
вня по жовтень проходив інтенсивні випробу-
вання на Кронштадтському рейд протягом 57 
ходових днів. Загалом човен пробув під во-
дою 96 годин. Задану глибину занурення мо-
жна було утримувати з точністю до 20 см. 
Удень на глибині 6–8 м через ілюмінатори 
проникало світло, достатнє для освітлення 
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внутрішнього простору човна. Підводні човни 
С. Джевецького перебували в строю близько 
п’яти років. Як згодом зазначав російський 
інженер-історик Голов, «доводилося зізнатися 
у марності цієї флотилії для захисту берегів 
унаслідок їхнього головного недоліку – не-
значної швидкості ходу, яка навіть за найсп-
риятливіших умов рідко перевищувала 3 вуз-
ли» (5,5 км/год.). Крім того, у порівнянні з то-
рпедами зринаючі міни були анахронізмом. 
Умови служби на підводних човнах були над-
звичайно складні: перебування всередині чов-
на понад кілька годин було неможливо; від-
почивати в положенні лежачи члени екіпажу 
не могли; гальюн був відсутній; зберігати 
продукти харчування і прісну воду було ніде. 
Утім, 1886 р., коли оборону узбережжя пере-
дали до Морського відомства, всі підводні чо-
вни, підпорядковані фортецям, визнали таки-
ми, що не мали бойового значення. Вісім чов-
нів законсервували, решту в 1896 р. переро-

били в бакени [8, с.92]. 
З появою акумуляторів С. Джевецький 

розробив четвертий варіант свого підводного 
човна з акумулятором і електродвигуном по-
тужністю 1,8 к.с. (рис. 2). У 1883 р. він запро-
понував військово-інженерному відомству, у 
віданні якого знаходилися всі 50 човнів його 
третьої моделі, переобладнати два з них в еле-
ктроходи. 

Один човен він вирішив оснастити греб-
ним гвинтом, інший – водометом. Отримавши 
схвалення начальства, С. Джевецький у 
1884 р. приступив до реалізації свого проекту. 
Акумулятори й електромотори мала постави-
ти французька фірма «Бреге». Однак вона ра-
птово відмовилася від виконання замовлення. 
Тоді С. Джевецький сам спроектував і вигото-
вив потрібне йому електрообладнання, яке 
виявилося настільки вдалим, що в 1886 р. ви-
нахідник отримав за нього премію на Третій 
Петербурзькій електричній виставці. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 1885 р. на обох човнах було закінчено 
переобладнання і їх випробували на Неві в 
Санкт-Петербурзі. При цьому човен з гребним 
гвинтом протягом 20 хв. йшов під водою про-
ти течії річки зі швидкістю 4 вузли. Водомет 
розвинув хід менше 3-х вузлів. 

На своїх електроходах С. Джевецький 
удосконалив систему диферентування, замі-
нивши носовий і кормовий вантажі одним, які 
переміщалися за допомогою черв’ячного при-
воду. Для управління по курсу він замість по-
воротного гвинта ввів вертикальне стерно. 
Однак зброя підводного човна залишилася 
колишньою – зринаючі міни. Умови перебу-
вання також не покращилися. У підсумку, 
Морський технічний комітет не визнав мож-
ливим прийняти цей човен на озброєння фло-
ту [8, с.132]. 

У 1887 р. С. Джевецький запропонував 
російському морському відомству проект під-

водного човна надводною водотоннажністю 
55 тонн і підводною – 63 тонни. Довжина його 
становила 18 м, ширина 2,3 м, висота від кіля 
до верхньої палуби 4 м. Рух на поверхні пови-
нна була забезпечити парова машина потуж-
ністю 300 к.с. (до 15 вузлів), під водою – елек-
тромотор потужністю 100 к.с. (до 10 вузлів), 
що працював від акумуляторної батареї з 400 
елементів. Паровий котел опалювався наф-
тою. Розрахункова дальність плавання повним 
ходом у надводному положенні передбачала-
ся до 600 миль, під водою на електромоторі – 
30 миль. 

Човен мав подвійний корпус (з проміж-
ком між обшивками у 20 см), розрахований на 
глибину занурення до 20 м. Озброєння стано-
вили 2 рамкових торпедних апарати констру-
кції С. Джевецького (боєкомплект 4 торпеди). 
Чисельність екіпажу планувалася в межах 8–
12 осіб [8, с.156]. 

Рис. 2. Підводний човен С. Джевецького зразка 1881 р., переобладнаний в електрохід 

(у носовій і кормовій частині – акумуляторні батареї) [8, с.132]. 
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Морський технічний комітет відхилив цей 
проект, хоча він мав неабияке досягнення ін-
женерної думки. У 1892 р. С. Джевецький пе-
реробив його і в 1896 р. виставив на конкурс 
морського міністерства Франції, за який отри-
мав 2-гу премію (1-шу – не вручали нікому). 

Він являв собою збільшений у габаритах і 
трохи змінений у деталях попередній кора-
бель. Водотоннажність за проектом становила 
190 тонн. Дві парові машини Лаваля мали за-
безпечити 15-вузловий надводний хід протя-
гом 48 годин (720 миль). Парові котли були 
призначені для рідкого палива. Розрахункова 
швидкість під водою на електромоторах пла-
нувалася в 10 вузлів. Озброєння човна стано-
вили 4 рамкових торпедних апарати по бортах 
субмарини авторського проекту. 

С. Джевецький, за участю інженера-судно-
будівника (майбутнього академіка) О.Крилова 
(1863–1945), розробив проект напівпідводного 
міноносця, як розвиток двох попередніх прое-
ктів. За задумом конструктора, корабель скла-
дався з двох частин: основного сталевого кор-
пусу (розділеного на 5 відсіків), і розташова-
ної над ним вузької дерев’яної надбудови. 
Проміжок між нижнім сталевим і верхнім де-
рев’яним корпусами заповнювався пробкою і 
слугував своєрідним «поплавком». 

Для переходу до «водобронного» поло-
ження слід було прийняти в баластні цистер-
ни 60 тонн забортної води, потім відкрити 
отвори в надбудові біля ватерлінії, щоб вода 
заповнила міжпалубний простір і на поверхні 
залишилась би тільки верхня палуба з артиле-
рійським озброєнням. 

У такому положенні всі життєво важливі 
частини «водобронного міноносця» захищав 
майже двометровий шар води. На думку авто-
ра, це робило його невразливим при артиле-
рійському обстрілі. Для перевірки правильно-
сті цієї ідеї був побудований відсік, що копію-
вав частину сталевого корпусу. По ньому у 
1902–1903 рр. крейсери «Аврора» і «Паллада» 
стріляли з різних дистанцій. Випробування 
продемонстрували надійний захист корпусу 
від 75-мм і навіть 152-мм снарядів. 

Основні характеристики «водобронного 
міноносця»: довжина 76 м, ширина 7,8 м; оса-
дка в надводному положенні 4,4 м; при «во-
добронному зануренні» – 5,8 м; водотоннаж-
ність – 550 тонн [8, с.157]. 

У підсумку, протягом 1877–1908 рр. 
С. Джевецький спроектував 11 підводних чо-
внів, частина з яких була побудована. Заслу-
говує на увагу його проект «Підводного і на-

дводного міноносця» – так званого «водо-
бронного» міноносця, поданий у 1896 р. на 
конкурс французького Морського відомства. 
Він отримав першу премію, випередивши 
«пірнаючий човен» М. Лобефа, але французь-
кий уряд віддав перевагу все-таки винаходу 
Лобефа – першому двокорпусному човну. Слід 
зазначити, що напрацювання С. Джевецького 
були використані згодом французом К. Губе 
при створенні власного підводного човна [4]. 

Разом з тим, С. Джевецький розробив так 
званий «решітковий» – відкидний бортовий – 
торпедний апарат. У 1892 р. цей апарат був 
взятий на озброєння у французькому, а в 
1903 р. і в російському флотах. На французь-
ких та італійських підводних човнах торпед-
ний апарат С. Джевецького використовувався 
аж до початку Другої світової війни. Крім то-
го, відомий конструктор переймався теорією 
повітроплавання та конструюванням літаків 
[5, с.35–36].  

Інший одесит – Кудряшов – майже одно-
часно з С. Джевецьким створив свій проект 
підводного човна і 19 жовтня 1879 р. до Мор-
ського технічного комітету надіслав свої ма-
теріали. Утім, після проведеної експертизи, 
конструктор отримав негативну відповідь на 
свою пропозицію [2, с.22]. 

На відміну від С. Джевецького, одесит 
Володимир Афанасійович Кремінський праг-
нув досліджувати підводний простір у мирних 
цілях. Він наполягав на тому, що «до того ча-
су, поки панове винахідники будуть винахо-
дити і будувати свої підводні апарати для вій-
ськових цілей, справа підводного плавання не 
буде просуватися вперед» [3, с.12]. В. Кремін-
ський винайшов своє підводне судно у 1883 р., 
а в 1885 р. подав свій проект до Санкт-
Петербургу на адресу Імператорського Росій-
ського Технічного Товариства. Проте, спроба 
виявилася невдалою і винахідник вирішив на-
томість розробити теорію підводного плаван-
ня. Результатом його досліджень стало видан-
ня в друкарні Одеського військового округу 
праці «Заметки по подводному плаванню и о 
возможности устройства подводного судна», 
яке побачило світ 20 серпня 1892 р. [2, с.22].  

13 червня 1895 р. винахідник звертається 
зі своїми пропозиціями до Ради Одеського 
Відділення Імператорського Російського Тех-
нічного Товариства. У вересні того ж року 
пропозиція була розглянута у Раді Товарист-
ва, проте отримала негативний висновок, який 
22 серпня і був представлений у доповідній 
Голови Відділення В. Лигнєєва [2, с.23; 3, с.4, 



ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ 

Воєнно-історичний вісник 1(15) / 2015 110 

37–38]. Чергова спроба, здійснена В. Кремін-
ським через два роки зі зверненням до Голови 
Одеського Відділення Товариства з наданням 
креслень, брошури та заявки на повторну екс-
пертизу винаходу [2, с.23; 3, с.4] також не 
отримала подальшого розвитку. А до Голови 
Морського Технічного Комітету в Санкт-
Петербурзі вченого-українця адмірала Василя 
Олександровича Стеценка інформація про ви-
нахід В. Кремінського не надійшла [3, с.5].  

Утім, ці човни не були позбавлені недолі-
ків своїх попередників, що було неминуче, 
оскільки у них як двигун використовувалася 
м’язова сила і це не могло в принципі виріши-
ти проблему. І тільки С. Джевецький у вітчиз-
няному підводному кораблебудуванні на чет-
вертому варіанті човна уперше використав 
електродвигун, який для обертання гвинта 
живився струмом від акумуляторної батареї. 
До слова, цей човен зберігся до наших днів і 
представлений в експозиції Центрального вій-
ськово-морського музею в Санкт-Петербурзі 

[7, с.12]. 
Таким чином, як у Європі та Росії, підво-

дне кораблебудування зароджувалося та роз-
вивалося і на українських землях. Цьому 
сприяв підйом освіти і науки та підвищення 
рівня освіти населення, а особливо – патріо-
тичний рух у суспільстві, спричинений ба-
жанням сприяти у протидії ворожим флотам 
під час Кримської (Східної) (1953–1855 рр.) та 
російсько-турецької (1877–1878 рр.) воєн. Зо-
крема кілька проектів підводних човнів було 
подано на розгляд Одеського Відділення Ім-
ператорського Російського Технічного Това-
риства винахідниками С. Джевецьким, Куд-
ряшовим і В. Кремінським. Два останні були 
визнані невдалими, тоді як проект С. Джеве-
цького знайшов своє практичне втілення у 
подальших варіантах, що, загалом, сприяло 
загальній справі розвитку підводного кораб-
лебудування і становлення підводних човнів 
на початку ХХ століття як окремого роду сил 
флоту.  
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У статті висвітлено розвиток морської мінної зброї в СРСР у 1921–1941 роках. Автор 

розкриває роботу радянських вчених і винахідників зі створення різнорівневої науково-
технічної бази для організації та проведення робіт з розробки нових зразків мінної зброї та по-
казує основні типи морських мін і мінних захисників цього періоду, що приймалися на озброєння 
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Аналіз опрацьованої літератури та джерел 
свідчить, що в СРСР розвиток морської мінної 
зброї започатковано у 1921 р. Так, у Петро-
граді Постановою Ради праці та оборони “Про 
військово-морський винахід Бекаурі і його 
використання” від 18 липня 1921 р. за 
№231/276 було організовано Технічне бюро 
для виконання всіх робіт, пов’язаних з новими 
військово-морським винаходами (завідувач 
Володимир Іванович Бекаурі, 27.12.1882–
8.02.1938 рр.) [7].  

З 19 жовтня 1921 р. ця науково-дослідна і 
проектно-конструкторська установа увійшла в 
історію як Особливе технічне бюро по війсь-
ковим винаходам спеціального призначення 
(Остехбюро або ОТБ) Наркомату оборонної 
промисловості СРСР і стала одним з великих 
радянських оборонних підприємств, що за-
ймалося створенням нової військової техніки 
та озброєння для армії і флоту, зокрема мор-
ських мін і тралів. Після ліквідації Остехбюро 
з грудня 1937 р. більшість цих завдань вирі-
шувало створене на його базі Центральне 
конструкторське бюро №36 (далі – ЦКБ-36) 
[25, с.33]. 

Для організації та координації робіт у га-
лузі розвитку військово-морської справи, зок-
рема бойових засобів флоту, 8 листопада 
1923 р. наказом Реввоєнради СРСР за № 2475 
було створено Науково-технічний комітет 
Морського Відомства РСЧФ (далі – НТКМ, з 
1926 р. Науково-технічний комітет Управлін-
ня Військово-морських сил РСЧА (далі – НТК 
ВМС РСЧА, м. Ленінград) [27, с.6–7; 22, 
с.568]. Безпосередньо цим займалася Мінна 
секція Науково-технічного комітету (голова 
Петро Павлович Кіткін, 12 (24).06.1877–

18.09.1954 рр.). Її основними завданнями бу-
ли: узагальнення досвіду використання мінної 
зброї і тралового озброєння в минулих війнах, 
розробка та впровадження нових їх зразків; 
здійснення контролю над дослідами і науко-
во-дослідними роботами, що проводяться ци-
вільними підприємствами; проведення консу-
льтацій із заводами-виготовниками і замовни-
ками з питань розробки, розміщення мінно-
тралового озброєння кораблів, що будуються, 
модернізованих і тих, що мобілізуються [3]. У 
1932 р. Мінна секція була перетворена в Нау-
ково-дослідний мінно-торпедний інститут 
Військово-Морського Флоту (далі – НДМТІ 
ВМФ, м. Ленінград), що відіграв основну роль 
у роботах з переозброєння радянського флоту 
сучасною мінно-торпедною зброєю. Голо-
вним заводом у сфері мінної і тралової зброї 
був завод № 239 Наркомату суднобудівної 
промисловості СРСР (м. Москва). Для прове-
дення науково-дослідних і випробувальних 
робіт на Чорному морі було створено морсь-
кий мінний полігон, що почав функціонувати 
з 1924 р. (в районі Феодосії) [3; 6; 8; 14; 22, 
с.569].  

У жовтні 1937 р. при Наркоматі оборонної 
промисловості створено Головне мінно-тор-
педне управління, а у вересні 1938 р. при Нар-
коматі Військово-морського флоту – Мінно-
торпедне управління. На останнє покладалося 
керівництво розробкою зразків мінно-торпед-
ної зброї, забезпечення ними флоту, організа-
ція їх зберігання і ремонту, створення недото-
рканних запасів і керівництво роботою Нау-
ково-дослідного мінно-торпедного інституту. 
Відповідно, на кожному з чотирьох флотів ор-
ганізували свої мінно-торпедні управління 
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(відділи), при яких існували мінно-торпедні 
випробувальні партії (групи), що безпосеред-
ньо випробували зразки мінно-торпедної зброї 
у флотських умовах [3; 22, с.569]. 

У лютому 1944 р. був створений Науково-
дослідний мінно-торпедно-траловий інститут 
№400 (далі – НДІ-400, м. Ленінград, з 03.02. 
2004 р. – ВАТ “Концерн “Морское подводное 
оружие-Гидроприбор”), до складу якого уві-
йшли ЦКБ-36 Народного Комісаріату судно-
будівної промисловості (далі – НКСП), ЦКБ-
39 і завод № 231 НКСП, що були наступника-
ми Остехбюро (Постанова Державного Ко-
мітету Оборони “Про створення науково-
дослідного мінно-торпедно-тралового інсти-
туту” від 15 вересня 1943 р. № 4133). Голо-
вними завданнями інституту стали створення 
якісно нових і модернізація серійних зразків 
торпедної, мінної і протимінної зброї [18]. Та-
ким чином, у СРСР була створена достатня 
різнорівнева база для організації і проведення 
робіт з розробки нових зразків мінної зброї та 
її випробування. 

Після закінчення Першої світової та Гро-
мадянської війни в Росії (1918–1920 рр.) Мор-
ські Сили РСЧА мали на озброєнні корабельні 
якірні міни, переважно зразків 1908, 1912 і 
1916 рр., а також малу річкову міну типу “Ры-
бка” [22, с.568], що стали базовими для пода-
льших розробок. Так, в 1926 р. в Остехбюро 
сконструйовано велику корабельну якірну га-
льваноударну міну М-26 (“зр. 1926 р.”, голо-
вний конструктор – начальник мінного відді-
лу професор Олексій Олексійович Пятниць-
кий, 1898–1976 рр.) [23]. За основу її розробки 
взято міну зр. 1912 р., але збільшення заряду 
зумовило змінити шарову форму корпусу на 
сфероциліндричну. Міна зразка 1926 р. стала 
найпоширенішою зі всіх мін [22, с.569–570, 
582]. 

У 1939 р. була модернізована морська 
якірна гальваноударна міна зр. 1908 р., що 
взята на озброєння радянського флоту під на-
звою “міна зр. 1908/39 р.”. Вона забезпечува-
лася протипараванним приладом “Чайка” і 
призначалася для ураження кораблів малої і 
середньої водотоннажності, а також підвод-
них човнів за умови її постановки на визначе-
ну глибину. Під час війни ця міна використо-
вувалася переважно в оборонних загороджен-
нях [9, с.20; 19, с.3; 22, с.573]. У 1931 р. взяли 
на озброєння велику сфероциліндричну кора-
бельну якірну гальваноударну міну 
“зр. 1931 р.” або “міна КБ-1” (рос. – корабель-
ная большая). Після ретельних випробувань і 

модернізації, що значно поліпшили її характе-
ристики, її починаючи з 1940 р. стали вироб-
ляти під назвою “міна КБ-3”. Ця міна входила 
до складу мінної зброї кораблів різних проек-
тів і успішно використовувалася у масових 
мінних постановках у роки війни [22, с.571–
572, 579, 583]. 

Для знищення підводних човнів і великих 
надводних кораблів противника та усклад-
нення їх плавання на базі міни М-26 з 1926 р. 
почали розробляти протичовнову якірну міну 
ПРОЛОДМИНА (головний конструктор кор-
пусно-механічної частини О. Пятницький, 
розробник антенного підривника – начальник 
4-ї лабораторії Остехбюро Егіше Асцатурович 
Тер-Маркарьянц, 1897– 23.02.1938 рр.) [24, 
с.2; 25, с.40–41].  

У 1938 р., після низки удосконалень, міна 
пройшла заводські випробування на Чорно-
морському флоті в районі Севастополя та Ба-
лаклави та в 1940 р. взята на озброєння під на-
звою АГ (“антенна глибоководна”, з антенним 
і гальваноударним детонаторами, із тротило-
вим зарядом 230 кг). Напередодні війни на за-
воді №347 (м. Таганрог) було виготовлено 
лише невелику партію цих мін, що випуска-
лися в двох модифікаціях – АГ (міна КБ, об-
ладнана антенними пристроями) і АГСБ, ця ж 
міна з модернізованим підривником, названа 
“антенна глибоководна зі сталевими антенами 
і апаратурою, зібраною в єдиний блок”). Вона 
входила до складу мінного озброєння кораб-
лів різних класів. Одночасно з АГ розробляла-
ся інша антенна міна – АС (“антенна стандар-
тна”), також відома як АГС або КБ-2. Відмін-
ність її від міни АГ полягала у відсутності 
верхньої антени, оскільки вона призначалася 
для постановки на мілководді. У верхній на-
півсфері міна АС мала п’ять гальваноударных 
ковпаків, що робило її небезпечною і для на-
дводних кораблів [22, с.572–573; 25, с.41–42]. 

У 1937 р. у СРСР розпочалися роботи зі 
створення малих корабельних якірних контак-
тних мін для постановки загороджень на річ-
ках і мілководді. У 1939 р. на озброєння ВМФ 
надійшла корабельна річкова гальваноударная 
міна Р-1 (типу “Рыбка”) з обтікаючим корпу-
сом, а в 1943 р. – корабельна мала морська 
якірна гальваноударна міна ЯМ, що призна-
чалася для ураження цілей з малою осідкою. 
На глибині 2,5 м міна ЯМ могла використову-
ватися як донна [17]. 

У 1932 р. було завершено розробку двох 
варіантів корабельних неконтактних донних 
мін з індукційними детонаторами: малої одно-
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імпульсної індукційної донної міни РЕМИН 
(рос. “речная мина индукционная”, заряд тро-
тилу 64 кг, форма корпусу нагадувала панцир 
черепахи, що маскувало її під валуни), яка 
призначалася для постановки на річках, і ве-
ликої індукційної донної міни БИД (рос. “бо-
льшая индукционная донная”, заряд тротилу 
300 кг), що призначалася для боротьби з під-
водними човнами. Але через низку конструк-
тивних недоліків їх не взяли на озброєння [22, 
с.573–574; 25, с.35, 39].  

У 1928 р. на базі якірної міни зр. 1912 р. в 
Остехбюро розроблено першу радянську авіа-
ційну міну ВОМИЗА-100 (рос. – “ВОздушная 
МИна ЗАграждения”). Вона мала елементи 
підвіски до літака, змінений якір і надскладну 
парашутну систему з чотирьох парусинових 
куполів різної площі (1; 3; 7 і 12 м), що випус-
калися послідовно, аби при можливості при-
гальмувати падіння міни. У березні 1932 р. 
міну взяли на озброєння. З метою усунення її 
конструктивних і тактичних недоліків на Чо-
рному морі провели низку додаткових війсь-
кових випробувань (з 5 травня по 8 червня 
1932 р. біля мису Лукул, голова комісії нача-
льник Управління ВПС Чорного моря Василь 
Костянтинович Лавров, 1898–29.06.1938 рр. 
[13]). Носіями міни могли бути літаки ЮГ-1 
та сучасніші ТБ-1, що брали по одній міні. У 
серійне виробництво удосконалена міна 
ВОМИЗА-100 надійшла під назвою МАВ-1 і 
залишалася основною авіаційною міною аж 
до початку 1940-х років. Але незадовільні ба-
лістичні параметри цієї міни обмежили маш-
таби її використання. На базі міни М-26 Осте-
хбюро розробило також авіаційну міну 
ВОМИЗА-250 (МАВ-2), але на озброєння во-
на так і не надійшла [5, с.130–131; 11, с.4; 12, 
с.27; 25, с.32–33].  

Перші спроби практичної постановки мін 
авіацією показали недосконалість радянських 
парашутних систем, що використовувалися 
(громіздкі та виготовлені з важких матеріалів). 
Тому почалися розробки безпарашутних авіа-
ційних мін. У 1930-х роках розробили міни 
МАН-1 і МАН-2, що призначалися для поста-
новки з малих висот. Але через низьку надій-
ність обидві міни на озброєння так і не надій-
шли [5, с.131; 20; 25, с.33]. 

У 1932 р. Абрам Борисович Гейро 
(12.07.1903 – 8.06.1989 рр., відомий фахівець 
мінної справи у ВМФ СРСР, прототип голо-
вного героя художнього фільму “Аллегро з 
вогнем” (1979 р.) [4]), слухач Військово-
морської академії ім. К.Є. Ворошилова, у сво-

їй дипломній роботі обґрунтував проект авіа-
ційної безпарашутної якірної гальваноударної 
міни для постановки з середніх висот. Проект 
був реалізований у Науково-дослідному мін-
но-торпедному інституті спеціально створе-
ною групою фахівців ЦКБ-36. Наприкінці 
1939 р. міна під назвою АМГ-1 (“авіаційна мі-
на Гейро”) надійшла на озброєння мінно-
торпедної авіації, а її автора удостоїли звання 
лауреата Державної (Сталінської премії) 
СРСР. Ця міна призначалася для літака ДБ-3 
(міг нести одну таку міну) та використовува-
лася протягом усієї війни [1; 5, с.131; 11, с.82; 
12, с.27; 25, с.33]. 

Одночасно створювалися й авіаційні не-
контактні донні міни, призначені для постано-
вки на невеликих глибинах, неприйнятних для 
якірних мін. За прототип узяли річкову індук-
ційну (магнітну) міну РЕМИН. У 1936 р. нову 
міну взяли на озброєння під назвою МИРАБ 
(“міна індукційна річкова авіаційна бриючого 
польоту”). На початку війни модернізована 
міна отримала назву УМ (рос. “утяжеленная 
МИРАБ”). У мінній війні на Чорному морі ці 
міни використовувалися обмежено [12, с.27; 
25, с.36, 38–39]. 

На початок війни радянська мінно-тор-
педна авіація, у тому числі Чорноморського 
флоту, мала на озброєнні три серійні зразки 
мін – МАВ-1, АМГ-1 і МИРАБ. Але їх запас 
був незначним. Так, на чорноморських аеро-
дромах зберігалося 40 шт. АМГ-1 і МАВ-1. 
Протягом перших двох тижнів війни, було до-
ставлено ще 80 мін (за іншими даними – 
60 мін [5; с.146]) цих же типів [5, с.131; 11, 
с.83; 12, с.15–16]. У зв’язку з цим у липні 
1941 р. у Великобританії закупили партію 
донних неконтактних мін А-IV і А-V загаль-
ною чисельністю 2614 штук [22, с.575]. 

У 1935 р. взято на озброєння протикора-
бельну контактну якірну міну з ударно-
механічним приладом для проектних підвод-
них загороджувачів типу “Л” (“Ленинец”) се-
рії II, що розроблялася на базі міни зр. 1912 р. 
і отримала назву ПЛТ (рос. “подлодочная 
трубная”). На початок війни на флотах і тило-
вих складах знаходилась 2541 міна типу ПЛТ, 
з яких 491 – на Чорноморському флоті [16, 
с.48; 22, с.583]. 

Для постановки з мінно-баластних цис-
терн підводних човнів типу “К” (брали до 20 
мін) була розроблена протикорабельна якірна 
контактна міна ЭП-36 (рос. “эскадренная по-
длодочная”) [21, с.437–438; 26]. 

Разом з естонськими підводними човнами 
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“Kalev” і “Lembit” радянський ВМФ отримав 
“міни марки А” або БГЛ (рос. “большая гер-
манская лодочная мина”). Вони являли собою 
корпуси мін SSM (німецька якірна міна EMA) 
для естонських надводних кораблів, постав-
лені на якір марки 08 заводу Франца Віганда 
(британські якорі від мін Vickers T Mk III), що 
залишилися у Ревелі з 1918 р. [21, с.404, 406, 
438].  

Зазначимо, що радянські міни перевершу-
вали іноземні зразки за надійністю дії ударних 
і антенних детонаторів, а також за засобами 
протипараванного і протитрального захисту 
якірних мін. Радянський флот поступався ні-
мецькому флоту за різноманітністю зразків 
неконтактної мінної зброї, про що засвідчив 
досвід Другої світової війни [22, с.574–575].  

У розвитку мінної зброї поряд з удоско-
наленням бойових параметрів мін надавалося 
істотне значення захисту їх від витралювання 
контактними тралами. Основним напрямом 
забезпечення такого захисту на той час вва-
жалося створення засобів руйнування контак-
тних тралів у вигляді мінних захисників, що 
виставлялися перед мінним загородженням на 
шляху тральщиків. У 1926 р. на озброєння ра-
дянського флоту надійшов автономний мін-
ний захисник МЗ-26, прототипом якого був 
зразок 1912 р. системи П. Кіткіна). У загаль-
них рисах принцип його дії був таким: при 
постановці магазин з 4-а буями відділявся від 
якоря та встановлювався на визначену глиби-
ну. Потім один з буїв відділявся від магазину 

та спливав на довжину буйрепу, створюючи у 
вертикальній площині небезпечну зону для 
контактного трала. При торканні тралом буй-
репу захисника трос трала ковзав по ньому до 
найближчого підривного патрона, вибух якого 
руйнував трал. Обірваний буйреп запускав 
механізм відділення другого буйка на магази-
ні мінного захисника, що спливав і відновлю-
вав небезпечну зону для контактного тралу. 
Захисник МЗ-26 був 4-кратної дії (до витра-
чення усіх буїв на магазині) [15].  

Основними недоліками мінного боєзапасу 
на початок війни Чорноморського флоту за-
значалися: недостатня потужність вибухівки у 
більшості мін (біля 250 кг тротилу); невелика 
живучість (зривалися штормами); стандарти-
зація довжини мінрепів, що обмежувало ви-
користання мін і мінних захисників в умовах 
глибоководдя Чорного моря; невиправдана 
велика кількість великих корабельних мін і 
мала кількість мін типу “Р”; обмежана кіль-
кість мін типу ПЛТ тощо [10, с.5]. 

Таким чином, в СРСР у період 1921–
1941 рр. було створено різнорівневу науково-
технічну базу для організації і проведення ро-
біт з розробки власних нових зразків мінної 
зброї. Завдяки цьому на початок Великої Віт-
чизняної війни радянський військово-
морський флот мав на озброєнні нові доско-
налі типи морської мінної зброї, що признача-
лася для використання різними носіями: на-
дводними кораблями, підводними човнами й 
авіацією.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ САМОРОБНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ  
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У статті на підставі аналізу характеру дій незаконних збройних формувань у сучасному 

збройному конфлікті досліджуються питання застосування ними саморобних вибухових при-
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строїв. Аналізується та досліджується характер і способи використання саморобних вибухо-
вих пристроїв в ході бойових дій у збройному конфлікті.  

Ключові слова: незаконні збройні формування мінно-вибухові загородження, фугаси, са-
моробні вибухові пристрої, мінна війна. 
 

У сучасних умовах, коли загроза велико-
масштабної війни малоймовірна, основною 
небезпекою для стабільності у світі стають 
локальні війни та збройні конфлікти, в яких 
угрупованням регулярних військ протистоять 
чисельні розрізнені іррегулярні формування 
(незаконні збройні формування (далі – НЗФ)). 
У таких війнах і конфліктах протиборчі сто-
рони, як правило, мають різний рівень війсь-
кової організації, навченості і технічної осна-
щеності, тому вирішення завдань реалізується 
асиметричними діями. Незаконні збройні фо-
рмування віддають перевагу веденню бойових 
дій за формою партизанських дій, нав’язуючи 
підрозділам регулярної армії бої на закритій 
місцевості (в горах, лісах, населених пунктах), 
коли протиборчі сторони розділяють лише 
декілька десятків метрів [1–3].  

Вивчення досвіду локальних війн і зброй-
них конфліктів кінця ХХ – початку ХХІ сто-
річчя свідчить, що вони супроводжуються 
широким застосуванням протиборчими сто-
ронами засобів мінування. Застосування мін-
но-вибухових загороджень (далі – МВЗ) і, 
особливо, їх окремого компоненту – самороб-
них вибухових пристроїв в умовах ведення 
сучасних збройних конфліктів показало висо-

ку бойову ефективність. 
Виходячи з вищенаведеного, актуальність 

статті визначається необхідністю аналізу та 
дослідження змін у поглядах на застосування 
мінно-вибухових загороджень НЗФ у зброй-
ному конфлікті.  

Аналіз характеру дій НЗФ у збройному 
конфлікті свідчить, що вони, уникаючи від-
критих бойових зіткнень з урядовими війсь-
ками, переходять до проведення диверсійно-
терористичної тактики, розв’язують “мінну 
війну” як проти військових формувань, так і 
проти місцевого населення. Перебуваючи по-
за межами міжнародного правового поля, 
НЗФ не дотримуються міжнародних угод у 
галузі будь-яких обмежень і зброї [4–6]. Ана-
ліз досвіду бойових дій в Афганістані, Чечні, 
Іраку показав, що в ході партизанської війни 
суцільне мінування місцевості особливого се-
нсу не має через постійне переміщення НЗФ і 
неможливість здійснювати постійне вогневе 
прикриття ними мінних полів. У наслідок об-
меженої кількості інженерних боєприпасів, 
неможливість відновлення їх запасів широко-
го розповсюдження набув новий вид мінної 
зброї – саморобні вибухові пристрої (далі – 
СВП) (див. рис. 1). 

 

СВП
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міни

28%

БП що не 

вибухнули

35%
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25%

 

1991–2001 рр. 2002–2009 рр. 

Рис.1. Доля саморобних вибухових пристроїв у загальній кількості МВЗ 
 

Саморобні вибухові пристрої – це підрив-
ні пристрої, в яких хоча б один з елементів ви-
готовлений саморобним способом або має са-
моробні доробки [7–8]. Застосування СВП не 
є новим явищем. Під час Першої світової вій-
ни СВП застосовувалися для нападу на заліз-
ничні шляхи та дороги з метою перервати ка-
нали постачання Туреччини та, за словами 
Лоуренса Аравійського, викликати “невизна-
ченість та страх у противника”. Під час Другої 

світової війни білоруські партизани застосо-
вували СВП щоб спричинити сходження з ре-
йок німецьких поїздів. У В’єтнамі СВП скла-
ли третю частину від усіх втрат США, у Пів-
нічній Ірландії терористи широко застосову-
вали такі пристрої, починаючи від найпрості-
ших бензинових бомб та закінчуючи склад-
ними пристроями, якими можна було управ-
ляти на відстані [7]. 

Тактика антиурядових формувань, які 
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протистояли радянським військам в Афганіс-
тані, була заснована на прихованому, рапто-
вому, а іноді й зухвалому застосуванні мін і 
фугасів у найнеочікуваніших місцях [4]. Для 
мінування доріг використовувались протита-
нкові та протипіхотні міни, саморобні оскол-
кові фугаси, які встановлювались на узбіччі. 

Зарядами для фугасів слугували різноманітні 
боєприпаси, розташовані на деякій відстані 
один від одного. При цьому не менше 30% 
протитанкових мін встановлювалися на неви-
лучаємість з використанням різних елементів 
для невилучення, зокрема ручних гранат, за-
рядів вибухової речовини та ін. (див. рис. 2). 

 

а) фугас з двох мін ТМ-57 б) міна ТМ-57 З ПМН в) міна ТМ-57(ТМ-62) з Ф-1 

Рис. 2. Варіанти встановлення протитанкових мін на шляхах руху. 
 

З початком збройного конфлікту в Чечен-
ській Республіці застосування мін та інших 
вибухових пристроїв антиурядовими форму-
ваннями набуло масового характеру. Голо-
вним чином міни і фугаси застосовувалися 
бойовиками для “турбуючого” мінування і за-
вдання втрат об’єднаному угрупованню феде-
ральних військ. У міру того як розростався 
конфлікт і бойовики отримували зовнішню до-
помогу, тактика і прийоми мінування зміню-
валися. У 1996 р. цей процес переріс у справ-
жню “мінну війну”, яка змусила федеральні 
війська вживати цілий комплекс заходів про-
тидії для зменшення втрат особового складу і 
техніки. Протиборчими сторонами найбільш 
широко застосовувалися міни типу ПМН, 
ПМН-2, ОЗМ-72, МОН-100, МОН-200 та руч-
ні гранати з саморобними розтяжками [5–6]. 

Для мінування автодоріг противником за-
стосовувалися керовані і некеровані фугаси 
різних типів, а також протитанкові і протипі-

хотні міни. Для мінування бойовики вибирали 
найнепрохідніші ділянки місцевості: гірські 
перевали, вузькі входи в долини, а також під-
ступи до них. При мінуванні асфальтованих 
доріг використовувалися місця з порушеним 
покриттям. Міни і фугаси встановлювалися у 
вибоїнах на дорозі і маскувалися щебенем або 
просто встановлювалися в калюжі, заповнені 
водою колії, і на узбіччях, місцях можливого 
об’їзду непридатної ділянки дороги.  

У ряді випадків противник застосовував 
комбіновані фугаси, з’єднані детонуючим 
шну-ром, фугас у кроні дерева з фугасом, 
встановленим у міжколійному просторі. Іноді 
підходи до місця установки фугасів і дроту 
лінії управління вибухом мінувалися фугас-
ними протипіхотними мінами і гранатами на 
розтяжці. У ряді випадків розтяжка гранати 
встановлювалася так, що вплив на неї здійс-
нювався головою (сталевим шоломом) (див. 
рис.3).  

 

  

а) міна ТМ-62 з обрізком дерева б) комбінований СВП у кроні  

дерева та гірському схилі 

в) комбінований СВП на стовпі та під 

проїзною частиною 

Рис.3. Варіанти встановлення СВП на шляхах руху. 
 

Майже всі міни і фугаси бойовики вста-
новлювали на невилучаємість. Більше того, 
той самий боєприпас міг мати не тільки декі-
лька способів приведення в дію, але і декілька 
способів встановлення на невилучаємість. 

Найефективнішою зброєю проти військо-
вослужбовців об’єднаних збройних сил в Іраку 
стали саме СВП. Значна кількість іракських 
магістралей у багатьох випадках використо-
вувалася коаліційними військами для швидко-

МОН-50, МОН-90 
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го пересування. В результаті СВП стали най-
більшою загрозою конвоїв. На жаль, прогно-
зування графіка руху військ є відносно прос-
тою справою, що підвищує уразливість проти 
ворожих атак. Крім того, існує безліч мостів і 
переїздів, які позиціонуються як “мертві точ-
ки” [9]. Середину дорожнього покриття окре-
слює смуга, поросла рослинністю, і, саме тут 

встановлювалися багато вибухові пристрої, 
частина їх вмонтовувалася під балки. Мішки з 
під борошна, консервні банки, каністри, кана-
лізаційні люки, тунелі під дорогами, цементу-
вання, а також трупи тварин, активно застосо-
вувалися повстанцями для маскування СВП 
(див. рис.4). 

 

а) снаряд, вмонтований у бордюрний камінь б) СВП, встановлений у виїмці 

 

в) СВП у вигляді каменю, встановлений на роздільній смузі 

Рис. 4. Типи саморобних вибухових пристроїв та способи їх встановлення. 
 

Після 2003 р. 40–60% усіх нападів почи-
налися з СВП. Деякі з цих атак включали без-
посередньо ефекти детонації, однак, все біль-
ше і більше пізніх СВП застосовувалися як за-
соби відволікання конвою. Деякі бомби ініці-
ювалися дистанційно при використанні відно-
сно простих пристроїв, таких як передавачі 
відкриття гаражних воріт, автомобільні сигна-
лізації, брелки для ключів, дверні дзвінки, ди-
станційне керування іграшковими моделями, 

FRS і GMRS прийомопередавачі, стільникові 
телефони і пейджери. Крім того, у багатьох 
випадках вони мали на увазі спостереження за 
ділянкою нападу. Тим не менш, пристосуван-
ня під свої потреби радіо, стільникових теле-
фонів та інших дистанційних засобів управ-
ління дало противнику можливість спостері-
гати за військами з відносно безпечної диста-
нції. СВП монтувалися в нічний час і ініцію-
валися між 6.00–12.00 годинами. 
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На рис. 5 зображено неспаравний автобус 
(позначений зеленим квадратом) у Багдаді, що 
є причиною затримки пересування та збіль-
шення часу переходу через мертву зону. У да-
ному випадку СВП не спрацювало, коли його 
виявили. В системі пристроїв послідовного 
підключення не було детонатора. Помічений у 
даному випадку пристрій міг мати кілька при-
хованих місць. Ворог міг перебувати в одній з 

декількох будівель, позначених на фотографії. 
Даний СВП зазвичай включає 3–5 артилерій-
ських боєприпасів середнього калібру (100-
мм), або танкові снаряди, в деяких випадках, 
багатофункціональні ракети з боєголовкою, 
встановлені з боку або вздовж дороги. Снаря-
ди мають капсуль-детонатор і з’єднані з дето-
нуючим шнуром або електричною мережею 
[9–10]. 

 

 

Рис. 5. Встановлення декількох, послідовно з’єднаних СВП 
 

У ході виконання завдань на території 
Іраку, підрозділам українського миротворчого 
контингенту також довелося зіткнутися з ви-
падками встановлення уздовж доріг від одно-
го до 10 фугасів з одного, або ж з обох сторін 
траси. Найчастіше фугаси прикривали мішка-
ми зі сміттям, дерев’яними ящиками, бочка-
ми, розміщували всередині загиблих тварин. 
В основному застосовувалися радіокеровані 

СВП, виготовлені з різних артилерійських 
снарядів, мінометних мін і радіопристрої від 
радіокерованого центрального замка автомо-
біля. Патрульна група 5-ї омбр під час патру-
лювання на двох БТР-80 в районі м. Ес-
Сувейра потрапила в засідку: спочатку під ко-
лесами вибухнуло три фугаси (по два 152-мм 
снаряди в кожному) з обох боків у напрямку 
руху патруля (див. рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Схема нападу на патрульну групу. 
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Після зупинки машини були обстріляні з 
гранатометів та стрілецької зброї. Сім україн-
ських миротворців отримали поранення [11]. 
Від підриву на радіокерованому фугасі в місті 
забору води загинув один військовослужбо-
вець 6-ї омбр [12].  

Незважаючи на те, що в Іраку інциденти з 
придорожніми вибуховими пристроями пішли 
на спад, в Афганістані навпаки, почастішали 
випадки встановлення СВП на дорогах, якими 
слідували конвої сил НАТО. Саме така такти-
ка боротьби з американськими солдатами на 
даний момент була обрана бійцями руху Талі-
бан [12]. “За словами представника Міністер-
ства оборони США з питань саморобних ви-
бухових пристроїв, а також угруповання, що 
використовують таку асиметричну зброю, за-
лишаться постійною загрозою для армії США 
та всієї нації ще на кілька десятиліть. Угрупо-
вання, що є загрозою мирному стану, обира-

ють СВП як зброю таку, що є дешевою, легко 
керованою та летальною, яку легко сконстру-
ювати з доступних елементів, придбаних на 
полицях магазинів” – слова генерала-лейте-
нанта Майкла Д. Барберо, голови Об’єднаної 
оборонної організації з питань саморобних 
вибухових пристроїв, виголошені у заяві на 
засіданні Комісії з бюджетних асигнувань в 
оборонній сфері [13].За своїм типом афганські 
СВП значно відрізнялися від тих, що викорис-
товувалися в Іраку. Це позначається на тому, 
що їх значно важче виявити, а отже, знешко-
дити. Вибухові пристрої, переважно, є абсо-
лютно саморобними та виготовлялися з аміа-
чної селітри, одного з видів застосовуваних у 
сільському господарстві добрив, бертолетової 
солі або з дизельного палива (див. рис. 7). А в 
дію вони приводилися за допомогою натиск-
ної пластини або ж дротової розтяжки [14]. 

 

  
Рис.7. Саморобний вибуховий пристрій та підривник натискного типу. 

 

Військові експерти нарікають на те, що в 
Афганістані практично непридатний досвід, 
набутий в Іраку у протидії СВП. Рельєф міс-
цевості зовсім інший і противник серйозні-
ший. Багато афганців відмовлялося йти на 
співпрацю з силами коаліції або урядовими 
військами, оскільки не вірять в те, що їх захи-
стять, коли екстремісти дізнаються, хто їх ви-
дав. Крім того, СВП в Афганістані важче ви-
явити за допомогою сучасної електронної 
апаратури тому, що при їх виготовленні наба-
гато менше, ніж в Іраку, використовувалися 
електричні схеми.  

У період проведення антитерористичної 
операції на території Донецької та Луганської 
областей НЗФ активно проводили мінування 
та руйнування об’єктів дорожньої інфрастру-
ктури [15]. Для мінування використовувались 
табельні інженерні боєприпаси, СВП різної 

конструкції та типу приведення в дію (див. 
рис. 8). 

Таким чином, у класичному варіанті “мін-
на війна” передбачає необмежене за масшта-
бами, місцем, часом і видом бойових дій засто-
сування мін. Але у збройному конфлікті вона 
має ряд особливостей, основними з яких є: 

замість традиційних мінних полів, що 
складають основу класичної системи інжене-
рних загороджень, найбільшого розповсю-
дження набуває “турбуюче” мінування, керо-
вані та некеровані СВП, окремі міни та групи 
мін, а також ручні гранати, встановлені на 
розтяжках; 

переважне застосування НЗФ не інженер-
них мін, як зазвичай, а артилерійських та авіа-
ційних боєприпасів, ручних гранат, пристосо-
ваних за допомогою підручних засобів до за-
стосування як СВП; 
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а) міна МОН-50, встановлена на  

узбіччі дороги 

б) мінометна міна, встановлена на 

дорожньому знаку 

в) СВП з дистанційним управлінням 

Рис. 8. Способи мінування шляхів руху військ. 
 

збільшення частки мінно-вибухових заго-
роджень, що встановлюються на дорогах, 
тобто ведення дорожньої “мінної війни”; 

ведення “мінної війни” носить перманен-
тний характер. Активність дій НЗФ з міну-
вання визначається воєнно-політичними умо-
вами, залежить від характеру дій урядових 
сил і метеорологічних умов. 

Отже, можна стверджувати, що існуюча 
організація виконання бойових завдань, що 
передбачала подолання загороджень, в основ-
ному, шляхом пророблення проходів в них, в 
умовах сучасного збройного конфлікту набу-

ває нового змісту – протидії “мінній війні”. В 
цих умовах кожен підрозділ (військова части-
на) незалежно від призначення, місця в бойо-
вому порядку, змісту бойового завдання, по-
винні бути готові до протидії “мінній війні”. 
Тому протидія “мінній війні” з суто інженер-
ного заходу набуває змісту загальновійсько-
вого і стає на рівень важливого оперативного 
завдання. Це вимагає від органів військового 
управління розробки комплексу заходів з про-
тидії “мінній війні”, зниженню її впливу на 
бойові дії підпорядкованих військових частин 
(підрозділів). 
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ УНІФОРМІСТИКИ У НОВІТНІЙ ПЕРІОД 
 

У статті розглядається питання становлення української уніформістики на сучасному 
історичному етапі. Подається аналіз історіографічних джерел, характеризується станов-
лення українського однострою у період козацтва та у військових формаціях ХХ століття. 
Стверджується, що процес творення нацiональної вiйськової символіки новітнього періоду за-
лежав вiд обставин суспiльно-полiтичного розвитку держави та рiвня наукового забезпечення 
розробок. 

Ключові слова: уніформістика, армія, однострої. 
 

Становлення та розвиток української уні-
формістики є актуальною проблемою війсь-
кової символіки. В історіографії питання слід 
відзначити роботи вітчизняних дослідників, 
зокрема О. Сокирко, Є. Славутича, Є. Пінака, 
С. Музичука, М. Чмира, В. Карпова, С. Кова-
ленко, О. Пагірі, А. Харука, Я. Тинченка, 
В. Манзуренка, О. Іщука, І. Хоми, Т. Юрової, 
художників Т. Штика, В. Зайця, С. Шаменко-
ва.  

Матеріали з даної проблематики зберіга-
ються в державних архівах і музеях та, зокре-
ма період Визвольних змагань 1917–1921 рр. 
широко представлений у документальній збі-
рці Центрального архіву вищих органів влади 
України. У Державному історичному архіві 
України зберігаються документи козацького 
періоду, а Державний архів Закарпатської об-
ласті володіє матеріалами з історії уніформи 
військового формування Карпатська Січ. До-
кументи та матеріальні свідчення становлення 
та розвитку уніформи Збройних Сил України 
новітнього періоду представлені у Галузевому 
державному архіві Збройних Сил України. У 
збірках Національного музею історії України, 
Дніпропетровського національного історич-
ного музею імені Д. Яворницького, Королів-
ського музею армії та військової історії Бель-
гії (м. Брюссель), Львівського історичного му-
зею та інших зберігаються предмети з історії 
української уніформістики. 

Проблема періодизації питання та пошуку 
історичних джерел привела до висновку, що 
сучасні традиції українського військового ко-
стюму спираються на здобутки попередніх 

державницьких формувань України, почина-
ючи з традицій українського козацтва. Побу-
тування військового костюму в Гетьманщині 
відбувалося самостійним, оригінальним шля-
хом цілковито на базі нормативних актів та з 
ініціативи центральних і місцевих органів 
влади Української козацької держави [20; 22; 
31]. Першою та вдалою спробою у вітчизня-
ній науці створити комплексну працю з уні-
формології козацького періоду – складової ча-
стини військової символіки є дослідження 
Є. Славутича [19], який опрацював уніформо-
логічний словник в якому відображено оригі-
нальну термінологію, пов’язану з костюмом 
українського війська доби Гетьманщини, що 
функціонувала на території Української коза-
цької держави від середини ХVІІ до кінця 
ХVІІІ ст. [21]. 

Історія виникнення українського військо-
вого костюму у ХХ ст. починається з періоду 
Визвольних змагань 1917–1920 років. Дослі-
дження синтезу європейського та національ-
ного в українських одностроях згаданого пе-
ріоду дозволяє стверджувати, що переважна їх 
більшість, зберігаючи українські риси як пані-
вні, за своїм художнім змістом і функціональ-
ним призначенням відповідають провідним 
європейським зразкам [41]. 

Процес розробки та впровaдження одно-
строїв Укрaїнської aрмiї, а загалом – опрацю-
вання української військової символіки зa до-
би Визвольниx змaгaнь умовно можливо роз-
ділити на три періоди. Перший – перiод 
Центрaльної Рaди з 20 листопaдa 1917 р. до 29 
квiтня 1918 р. У цей чaс змiни у вiйськовiй 
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формi були незнaчними. Одяг українських 
вiйськовикiв залишався росiйського зрaзкa, а 
було впровaджено лише знaки розрiзнення в 
рiжкax комiрa, знaк нa шaпку і погони – блa-
китнi з жовтим кaнтом. Для розпiзнaвaння 
укрaїнськиx чaстин, що дислокувaлися в Ки-
ївському гaрнiзонi, усix вiйськовикiв зобов’я-
зувaли мaти жовто-блaкитну пов’язку нa 
рукaвi aбо жовтоблaкитну розетку. 

У другому перiоді, що історично відно-
ситься до існування Гетьмaнaту П. Скоропaд-
ського (29 квiтня до 14 грудня 1918 р.) було 
виконaно основну роботу щодо створення од-
нострою для Укрaїнської aрмiї, зокремa встa-
новлено укрaїнську кокaрду, погони, почaлося 
розроблення польової форми, зaпровaджено 
спецiaльну форму для корпусiв, дивiзiй, a 
тaкож штaбу i конвою гетьмaнa.  

Третій перiод – це перiод Директорiї 
(кiнець 1918–1920 рр.). У цей період формa 
Укрaїнської aрмiї зaзнaлa знaчниx змiн: нa 
новi зaмiнено знaки розрiзнення, встaновленi 
зa Гетьмaнaту, зaкiнчено розроблення поxiд-
ної форми й уодномaнiтнення її до зaгaльного 
вiйськового зрaзкa, системaтизовaно рaнги 
Укрaїнської aрмiї тощо [2, с.121]. 

Гетьмaнський уряд Пaвлa Скоропaдсько-
го утворив комiсiю з проектувaння й вироб-
лення зрaзкiв новиx одностроїв для Укрaїн-
ської aрмiї i флоту. Вже у червні 1918 р. для 
стaршин встaновлювaлися погони iз золотого 
aбо срiбного брузументового шнурa, плетено-
го “ялинкою”, що сxодилaся посерединi грaнi. 
В “ялинку” вплiтaли синi шовковi нитки й 
пришивaли нa погон iз сукнa, прикрiплюючи 
у верxньому кiнцi метaлевим ґудзиком. Нa по-
гонax рaнги визнaчaлися ромбоподiбними 
зiрочкaми aбо булaвaми в одну лiнiю [40]. 

На основі архівних документів з’ясовано, 
що було встановлено нову систему нумерaцiї 
нa погонax для молодшої стaршини, колiр по-
гонiв для кiнної aртилерiї i пaнцерниx дивiзiо-
нiв, погони для генерaльної стaршини Укрaїн-
ської aрмiї, поxiдний (польовий) погон, пого-
ни для стaршини пixоти Чорноморського 
окремого козaцького кошa.  

Особливий конвой, a тaкож стaршини 
штaбу Ясновельможного пaнa Гетьмaнa отри-
мaли знaк розрiзнення нa форму – дві переx-
рещенi булaви. Його носили нa кaшкетi зверxу 
нaд кокaрдою. 21 серпня 1918 р. гетьмaн 
Укрaїни зaтвердив поxiдну форму для стaр-
шин i козaкiв Укрaїнської aрмiї. Окремо для 
Сердюцької дивiзiї та штaбу i конвою Яснове-
льможного пaнa Гетьмaнa зaтверджено власну 

поxiдну форму. Крiм того, нa погони при-
шивaли золотi лiтернi познaчки “Ш. Г. В. У.” 
(Штaб Гетьмaнa Всiєї Укрaїни), “О. Г. К.” 
(Особистий Гетьмaнa Конвой) [2, с.111; 36]. 

У той же чaс для всix вiйськ Укрaїнської 
aрмiї вперше встaновлено кокaрду. Вонa мaлa 
вигляд золотої опуклої ребристої зiрки круг-
лої форми, у центрi якої був круг блaкитної 
емaлi з вузькою золотою смужкою й нaклa-
деним золотим гербом Укрaїнської держaви. 

Першa укрaїнськa козацька стрілецька 
дивiзiя – дивiзiя сiрожупaнникiв дiстaлa таку 
нaзву вiд сiрого кольору форми (сірий жупaн i 
сiрi штaни). Її вироблено пiд чaс формувaння 
дивiзiї в мiстi Володимирi-Волинському. 
Знaки розрiзнення сiрожупaнники носили нa 
комiрi. У козaкiв – це срiбнi колоски, у стaр-
шини – золотi колоски нa комiрi, a зa ними 
вузькa жовто-блaкитнa стрiчкa. Нa кaшкетi 
носили овaльну кокaрду. Вонa мaлa темно-
синє коло з темно-бордовою серединою, нa 
якiй мiстилося зобрaження золотого тризубa. 
Сaм кaшкет був сiрого кольору, верx мaв 
зглaджену чотирикутну форму. Крiм того, бу-
ли ще шaпки з темно-зеленим шликом. Зa ро-
дом вiйськ знaки розрiзнення нaшивaли нa 
рукaвi, вище лiктя: кулеметники – двa 
сxрещенi кулемети нa темно-зеленiй ткaнинi; 
aртилеристи – двi сxрещенi гaрмaти, a пiд ни-
ми бомбa; вояки теxнiчного куреня – молот i 
обценьки. [3, с.31]. вітчизняний дослідник 
М. Чмир підкреслює, що рангoві відзнаки 
військoвoслужбoвців 1-ї кoзачoї стрілецькoї 
дивізії являли сoбoю “певний українськo-
австрo-угoрський кoмпрoміс”.[40, с.99]. Спра-
вді, ця система відзнак кoпіювала австрo-
угoрську, але замість зірoчoк викoристoву-
валися зoбраження пшеничниx кoлoсків, щo 
симвoлізували рoдючість українськoї землі та 
її багатствo на xліб.  

Нa почaтку березня 1918 р. нa Волинi в 
Ковелі з полонениx сформовaно 1-у укрaїн-
ську стрiлецьку козaчу дивiзiю, яку зa кольо-
ром її форми нaзивaли ще дивiзiєю синьо-
жупaнникiв. Формa мaлa суто нaцiонaльно-
iсторичний xaрaктер – синi козaцькi жупaни й 
широкi штaни, шлик нa шaпцi мiстився спере-
ду, a не позaду. [7; 26] 

Пiсля повaлення гетьмaнa П. Скоропaдсь-
кого роботa щодо створення форми, цього 
рaзу для Aрмiї Укрaїнської Нaродної Рес-
публiки (далі – УНР), тривaлa. [35; 37]. Голо-
вний отaмaн С. Петлюрa устaновив звичaйний 
поxiдний однострiй, скaсувaв погони й чини i 
встaновив комaндирськi посaди. Кокaрду для 
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всix вiйськ УНР встaновлено однaкову: штам-
повaну з жовтого метaлу з блaкитним полем. 
Посерединi блaкитного поля мiстився Герб 
Укрaїни з xрестом. Окремо вирiзнено чaстини 
Зaпорiзької групи вiйськ – зaпровaджено осо-
бливий головний убiр – шaпку-мaзепинку 
[14]. У кожному полку вонa мaлa вiдмiнний 
колiр. Розроблено було також уніформу час-
тин Окремого кордонного корпусу та для 
жaндaрмерiї УНР [2, с.118]. 

Однострiй Укрaїнськиx сiчовиx стрільців 
(далі – УСС) – вiйськової формaцiї, що постa-
лa в склaдi aвстро-угорської aрмiї з вибуxом 
Першої свiтової вiйни, – спочaтку, у 1915–
1917 рр., не дуже вiдрiзнявся вiд однострою 
звичaйного aвстрiйського воякa [2, с.114]. У 
1917 р. до форми УСС внесено змiни: з’явили-
ся шaпки з левиком, синьо-жовтi пiдвiски нa 
бaгнетi й синьо-жовтi стрiчки нa комiрax. I 
тiльки в 1919 р. УСС отримaли свою постiйну 
форму. Вiдмiтною особливiстю її був стрiле-
цький крiй притaленої сорочки (френчa) з 
нaклaдними кишенями. Нa комiрi нaшивaли 
суконну зубчaтку, колiр якої вiдповiдaв родовi 
вiйськ. У стaршин вонa мaлa тоненький золо-
тий кaнт, у булaвниx стaршин розмiщувaлaся 
нa золотому пiдклaдi. Генерaльськa зубчaткa 
булa мережaнa срiблом нa золотому полi. 
Вiдзнaки стaршинськиx i пiдстaршинськиx 
ступенiв крiпилися нa рукaвax. Пixотa в бойо-
виx умовax i нa пaрaдi носилa стaлевi шоломи 
з тризубом (нiмецькi aбо фрaнцузькi) [27; 30]. 

Однострiй Укрaїнської Гaлицької aрмiї 
(далі – УГА) був подiбний кроєм до aвстрiй-
ського. Короткий френч iз сторчово-виложис-
тим комiром, нa ньому сукнянa зубчaткa, 
колiр якої вiдповiдaв роду зброї (синiй, черво-
ний, мaлиновий aбо сiрий). У стaршин зу-
бчaткa булa обведенa золотим широким шну-
рком, у булaвниx стaршин вонa розмiщувa-
лaся нa золотому пiдклaдi, у генерaлiв – нa зо-
лотому прямокутному пiдклaдi. Вiдзнaки сту-
пенiв нaшивaли внизу рукaвa, a нa сукняному 
пiдклaдi, вiдповiдно до роду вiйськ, – срiбну 
стрiчку. Звaння розрiзняли зa кiлькiстю й 
розмiрaми стрiчок [14; 23; 32–34; 42]. 

Нa почaток 1920 р. поxiднa формa aрмiї 
УНР набулa зaвершеного вигляду. Слід зазна-
чити, що у цей період взагалі було опрацьова-
но військову символіку українського війська. 
Зaгaлом у перiод боротьби зa укрaїнську 
держaвнiсть протягом трьоx недовгиx, aле 
нaсичениx подiями років Визвольних змагань, 
однострiй Укрaїнської aрмiї розвинувся вiд 
жовто-блaкитниx пов’язок нa рукaвi до цiлком 

зaвершеної i перевiреної пiд чaс бойовиx дiй 
форми.  

Матеріальні свідчення про символіку 
української армії доби Визвольних змагань 
1917–1921 рр. презентує Королівський музей 
армії та військової історії Бельгії (м. Брюс-
сель). Тут зібрано зразки одностроїв, дещо з 
озброєння, світлини, документи. Українська 
колекція нараховує 109 одиниць зберігання. З-
поміж предметів уніформістики – це польова 
форма молодшого офіцера Січових стрільців 
(1915–1919 рр.), кашкет (1915 р.), однострій 
кавалерійського сотника УГА (1920 р.), пара-
дна форма піхотинця (1919 р.) [43, с.28]. 

Українські збройні формування періоду 
Другої світової війни продовжили традиції за-
кладені Армією УНР [5–6; 9–13; 17]. Так, 10 
листопада 1938 р. Міністерством внутрішніх 
справ Уряду новоутвореної держави Підкар-
патська Русь було прийнято рішення про 
утворення Організації Народної Оборони 
«Карпатська Січ» (далі – ОНОКС). Ця органі-
зація мала забезпечити стійкість державності 
Підкарпатської Русі та оборону її території. За 
статутом право носити однострій та відзнаки 
мали лише дійсні члени організації [17]. 

Уніформа Карпатської Січі та її символіка 
містила в собі національну традицію у способі 
обмундирування та знаках розрізнення украї-
нських військових формувань і парамілітар-
них організацій першої третини XX ст. Уві-
бравши в себе чимало елементів із мундирів 
регулярних армій сусідніх держав, напіввійсь-
кових організацій та українських військових 
формацій періоду Визвольних змагань 1917–
1921 рр. однострій Карпатської Січі набув ці-
лком самостійного та завершеного вигляду. 
Водночас вона мала ряд особливостей, які 
відрізняли її від мундирів інших українських 
збройних формувань XX ст. 

Діяльність Української Повстанської Ар-
мії (далі – УПА), поруч із діяльністю радянсь-
ких підпільників і партизанів, вважають, не 
зважаючи на ідеологічні розбіжності, як одну 
з визначних сторінок руху Опору та єдиного 
історичного процесу у цілому. Особливістю 
системи символіки УПА є те, що вона опра-
цьовувалася в процесі збройної боротьби па-
ралельно із становленням організаційної стру-
ктури армії стихійно. Особовий склад ідейно 
був прихильником української державності та 
від самого початку вживав такі її символи як 
тризуб та жовто-блакитний прапор. У той же 
час прапором УПА та Організації українських 
націоналістів (далі – ОУН) був прапор черво-
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но-чорного кольору.  
При створенні національних збройних сил 

Революційний Провід ОУН у 1940 р. передба-
чав запровадження уніформи для армії та по-
рядкової поліції. Символіка до уніформи, за-
пропонована С. Ленкавським, Е. Козаком, 
С. Дядинюком та ін., передбачала викорис-
тання відзнак у вигляді тризуба, що базувала-
ся на традиціях Української Галицької армії 
[11, с.20]. Революційним Проводом ОУН да-
валися вказівки при використанні цивільного 
одягу або уніформи воюючих сторін носити 
на лівому рукаві синьо-жовту пов’язку. 

До літа 1943 р. однострої українських по-
встанців не мали усталеного вигляду і являли 
собою змішаний вигляд з цивільного та війсь-
кового одягу. Кольори одностроїв були також 
різні. На початку формування більша частина 
повстанців носила цивільний одяг. Однак вже 
пізніше широко використовувалися трофейні 
однострої: польські, німецькі, угорські, чеські, 
словацькі, румунські, італійські, а інколи на-
віть – англійські й американські. 

Трофейні шапки легко перешивали на 
“мазепинки”, а радянські кашкети – на “пет-
люрівки” і до них додавали тризуби. Стихій-
ний характер створення символіки підрозділів 
УПА також доповнювався геральдичною тра-
дицією певного регіону. 

УПА не отримала повного комплексу 
власного однострою, функції відзнак покла-
далися на деякі характерні елементи одягу по-
встанців. Насамперед це стосується накриття 
голови – “мазепинок” і “петлюрівок”, оскіль-
ки вони мали характерний вигляд і були озна-
кою лише української армії. На шапки 
обов’язково кріпилися українські відзнаки у 
вигляді різного роду тризубів: дехто мав ко-
карди, що використовувались ще у 1918–
1921 рр., інші носили зразки, виготовлені для 
української допоміжної поліції у Генеральній 
губернії. Але, у більшості випадків, повстанці 
самі виготовляли відзнаки з тризубом з досту-
пних матеріалів, що різнилися за розміром і 
стилем.  

З ухваленням у 1991 р. рішення про роз-
будову військової організації Української дер-
жави та початком формування підрозділів 
Збройних Сил України з частин колишньої 
Радянської армії заміна її уніформи на україн-
ську відбувалася поступово. Проаналізувавши 
процес упровадження форми одягу для війсь-
ковослужбовців Збройних Сил України мож-
на виділити декілька етапів. 

На початковому етапі головні зусилля вій-

ськового керівництва були зосереджені на за-
міні фурнітури на одностроях радянського 
зразка [15]. Передусім це стосувалося кокарди 
до кашкета й ґудзиків на всіх видах військової 
форми одягу [1, с.124]. До літа 1992 р. було 
опрацьовано й затверджено проекти нової си-
мволіки до уніформи й почався період її впро-
вадження. При цьому ґудзики із зірочкою за-
мінено на ґудзики з тризубом. Було запрова-
джено кокарди військовослужбовців сухопут-
них військ, авіації і флоту. На розроблення 
кокард значний вплив спричинили традиції 
радянських збройних сил. 

У розробленні емблем родів військ і 
служб на початковому етапі відзначається дві 
тенденції. Одна з них виявлялася в осмисленні 
суті новостворюваної української армії, украї-
нських національних та історичних традицій і 
символів, зокрема військових формацій дав-
ніших часів, і на цій основі пошук їх поєднан-
ня й сучасний вияв. Відповідно представники 
цієї тенденції почали пропонувати для вико-
ристання історичні символи доби козацтва, 
особливо періоду Визвольної війни під про-
водом Богдана Хмельницького, а також часів 
Визвольних змагань 1917–1920 рр. Друга тен-
денція інерційна. Вона базувалася на досяг-
неннях радянської школи емблематики, про-
понуючи лише деякі невеликі видозміни емб-
лем, заміну на них суто радянської атрибути-
ки на українську державну. 

У 1993 р. активно опрацьовували проекти 
емблем видів Збройних Сил України. Концеп-
туально було передбачено існування трьох 
видів – Сухопутних військ, Військово-Повіт-
ряних сил і Військово-Морських сил. Цікави-
ми виявилися пропозиції капітана 3 рангу 
В. Петровського, який уперше ввів у практику 
використання гілки калини замість дубових і 
лаврових. Калинова гілка відігравала в складі 
емблеми важливу роль, позначаючи належ-
ність збройних сил саме до Української дер-
жави й підкреслюючи їх органічний зв’язок з 
українським народом, його традиціями і сим-
волами [1, с.130]. 

Для характеристики складності процесу 
опрацювання символіки до уніформи, його 
суперечності наведемо приклад емблеми з пе-
рехрещеними перначами, покладеними на чо-
тирипроменеву зорю у розробці О.Сивидного. 
Приблизно таку емблему використовували 
офіцери Генерального штабу часів Гетьмана-
ту П. Скоропадського. Виразно національний 
характер цієї емблеми, а також належність її 
до “буржуазно-націоналістичної” армії Украї-
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нської Держави зайшли в суперечність зі сві-
тоглядними позиціями офіцерів Генерального 
штабу Збройних Сил України, які в переваж-
ній більшості служили в штабах військових 
частин Радянської армії й були носіями кому-
ністичної ідеології. Це виявилося причиною 
припинення її впровадження як емблеми офі-
церів Генерального штабу Збройних Сил Укра-
їни. Все ж цю емблему використано як емб-
лему на наголовок кашкета роти Почесної ва-
рти Міністерства оборони України.  

Ключовою подією в процесі опрацювання 
емблем для одностроїв військовиків Збройних 
Сил України стало прийняття рішення про їх 
уніфікацію. Центральна науково-технічна ла-
бораторія Збройних Сил України на чолі з ма-
йором О. Побережним в основу уніфікованої 
емблеми запропонувала стилізований вінок з 
листя калини, на який накладався геральдич-
ний елемент, що відображав певний рід зброї 
або війська. Застосування принципу уніфікації 
емблем дозволило перейти до практичної реа-
лізації розробок і впровадження нової війсь-
кової символіки у вигляді емблем родів військ 
і служб. 

Таким чином, з 1992 по 1995 рр. проведе-
но значну організаційну роботу щодо розроб-
лення і впровадження нової символіки до од-
ностроїв військовиків української армії. У цій 
роботі брали участь як відповідні управління 
й служби Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил України, 
так і організації, що займалися їх виготовлен-
ням. До справи залучали зацікавлений громад-
ський актив і досвідчених, ініціативних війсь-

ковиків. Це отримало практичний результат і 
закріплено наказом Міністра оборони України 
“Про введення в дію Правил носіння військо-
вої форми одягу військовослужбовцями 
Збройних Сил України” від 12 червня 1995 р. 
за №150 [16]. 

На початковому етапі процес творення 
нацiональної вiйськової символіки новітнього 
періоду залежав вiд обставин суспiльно-полi-
тичного розвитку держави та рiвня наукового 
забезпечення розробок. Розробники виходили 
з доцiльності поєднання iсторичної традицiї – 
символiв доби Kиївської Русi, українського 
козацтва, Визвольних змагань – i вимог часу. 
Стан розроблення символіки у цей період по-
казав відсутність в Україні, із очевидних при-
чин, серйозного доробку в цій галузі, брак 
власної геральдичної школи.  

Власне школа уніформістики в Україні не 
склалася і понині. Як свідчення цьому – це 
вияв невідповідності встановленої форми одя-
гу для військовиків потребам ведення бойових 
дій на Сході України. І знову громадський ак-
тив, який нині називається рухом волонтерів, 
як і на початку 1990-х років взявся за вирі-
шення проблеми забезпечення війська сучас-
ними зразками уніформи. Спостерігається 
спроба використання досягнень європейських 
уніформістських шкіл та їх поєднання з наці-
ональними традиціями. Як ознака цього – на-
магання волонтерів замінити накриття голови 
шапкою стилізованою під “мазепинку” – сим-
вол українського війська із нашивною кокар-
дою у формі кола із зображенням кольорів 
державного прапора. 
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PARTICIPATION OF THE CLERGY IN THE FIGHTING OF THE RUSSIAN ARMY  
IN WORLD WAR I 

 

The article deals with the participation of the clergy in the fighting of Russian army in 1914-

1918. for use the positive features of pastoral care of soldiers in educational work in the Armed Forces 

of Ukraine. The study and use the experience of military priests activity in war is particularly relevant 

in the present, when conducting anti-terrorist operations in Eastern Ukraine. 

Keywords: military clergy, fighting, pastoral care, awards, regimental priest, temples of military 

department, hiking church, temple ship.. 
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Prokofiev, V.Yu., Senior Researcher of the Department of Military History of the Memorial “Heroic de-
fense of Odessa 1941. 411

th
 Coastal Battery”, 

Prokofieva, M.N., Head of the Department of the Department of Military History of the Memorial “He-
roic defense of Odessa 1941. 411

th
 Coastal Battery” (Odessa) 

 

WARNING – “HORNED DEATH”!  
(minefields on the Black Sea in 1941–1944) 

 

The article deals with the experience of the Soviet Black Sea Fleet of the laying defensive mine 

barriers and struggle against mine dangerous in the Great Patriotic War. In this context, parties’ fleets 

plans, types of sea mines, means and methods of their laying, as well as features of combat trawling in 

the waters of the Odessa naval base in 1941–1945 are indicated. 

Keywords: Great Patriotic War, the Black Sea Fleet, sea mines, Odessa naval base, Odessa sea 

port, mine clearance. 
 

 

Nashyvochnikov, O.O., Captain of the 2nd Rank, Adjunct of Academic Department of Operational Art of 
NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

ACTIONS OF SKR-112 CREW AND THEIR IMPACT ON THE CREATION  
OF THE NAVAL FORCES OF UKRAINE 

 

Based on analysis of sources and literature it is revealed the causes and circumstances of the 
passing of the Soviet Black Sea Fleet ship SKR-112 from point-based Donuzlav to the port of Odessa in 
July 1991 and the significance of this event on the creation of the Naval Forces of Ukraine. 

Keywords: Navy, Armed Forces, Naval Forces of Ukraine, the Black Sea Fleet. 
 

 

Kostenko, Yu.I., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of Scientist and 
Methodological Center of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine, 

Malyuga, V.M., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of Scientist 
and Methodological Center of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine (Kyiv) 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF TRAINING SYSTEM FOR  
PERSONNEL AUTHORITIES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE 

 

The article reveals the process of formation and development of the training system of personnel 
authorities of the Armed Forces of Ukraine, which became one of the main problems facing the mili-
tary leadership of our country. Solving problems of proper training for personnel structures affect 
the decision-making while performing assigned tasks to be effective and achieve the objectives of 
personnel policy in the Armed Forces of Ukraine and provides and units quality staff. 

Keywords: personnel authorities, training system, the Armed Forces of Ukraine, Ministry 
of Defense of Ukraine, educational qualification characteristics, educational and professional 
programs, qualification characteristics, curricula programs. 
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Public administration in national security 
 

Horielov, V.I., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher of Research Centre of Military His-
tory of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, 

Klymenko, V.S., Candidate of Political Sciences, Docent, Senior Researcher of Academic Department of 
national security strategy and defense of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

CHALLENGES FOR THE EUROPEAN SECURITY SYSTEM:  
REGIONAL CONFLICTS ON POST SOVIET SPACE 

 

Based on wide range sources the article considered historical reasons and political conse-
quences of major military conflicts in the territories of Post Soviet states, uncovered part in them of the 
Armed Forces of Russian Federation as a tool to ensure the geopolitical interests of Russia. 

Keywords: armed conflict, the territorial integrity, sovereignty, ethnoconfessional conflict, mili-
tary aggression, ethnic identity, the right of nations to self-determination, geopolitical interests. 

 

 

History of Science and Technology 
 

Pecheniuk, I.S., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of the Aca-
demic Department of Operational Art of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, Colonel in re-
serve, 

Sednev, S.S., Master of History, Methodologist of the Highest Category of the Department of Economics 
and Personnel Management of SHEI “Unіversitet of education management” NAPS of Ukraine (Kyiv) 

 

FACTORS THAT INFLUENCED ON FORMATION  
“DOCTRINE OF BRITISH INDIA DEFENCE” 

 

The article deals with the process of forming “Doctrine of British India Defence”. It is ntended 
main factors that influenced it: military, economic, political and ideological. We characterize the 
degree of influence of each factor and its outcome. Based on the investigated sources and 
historiographical base authors attempted to enter into scientific circulation and to define the term 
“Doctrine of British India Defence”. 

Keywords: military factors, economic factors, political and ideological factors, “Doctrine of 
British India Defence”, United Kingdom, India. 
 

 

Korkishko, A.S., Senior Researcher of Research Laboratory of Academic Department of Operational Art 
of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, retired Lieutenant General (Kyiv) 

 

SOME VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF USA NUCLEAR STRATEGY  
AND STRATEGIC NUCLEAR PLANNING IN 1945–1965 

 

The article analyzes the development of a nuclear strategy of the United States and strategic and 
operational nuclear planning at different levels during 1945–1965. 

Keywords: branch of nuclear weapons, the Only integrated operational plan, concepts of: mas-
sive blow, preventive war, mass reckoning, final containment; sea-based intercontinental missiles, the 
National list of strategic objectives, the Joint Chiefs of Staff, National Security Council, the United 
States of America, strategic air command, strategic target planning, strategy selection purposes, the 
nuclear monopoly of the United States, nuclear weapons, nuclear strategy. 
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Hrebeniuk, М.V., Candidate of Historical Sciences, Colonel, Chief of Foreign Languages Education and 
Research Centre, Ivan Cherniahovskyi National Defence University (Kyiv) 

 

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF MISSION COMMAND CONCEPT 
 

The article is dedicated to origin and development of concept “Command focused on final objec-
tive", also known in English historiography as “Mission Command”.  

Keywords: Mission Command, Decentralised Command, Detailed Command, Art of Command, 
Science of Management. 
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Hozuvatenko, S.P., Deputy Director in Research of “Naftolyuks” (Kyiv) 

 

FIGURE OF GENERAL MYKHAILO OMELYANOVYCH-PAVLENKO  
AN ESTIMATED HIS CONTEMPORARIES 

 

The article deals with evaluation of Ukrainian commander Mychailo Omelianovych-Pavlenko by 
his contemporaries in period of national liberation struggle of 1917–1921. Characteristics of General 
discovered in memoirs and letters relating to different periods of his life in Ukraine and in exile. The 
author demonstrates mixed, including, and critical evaluation of military art and social and political 
activities of prominent commander. 

Keywords: Mychailo Omelianovych-Pavlenko, the Ukrainian armed forces, memoirs, social and 
political activities, military emigration. 

 

 

History of wars and art of war 
 

Kyrychenko, A.I., Candidate of Military Sciences, Head of the Department of Operational Art and Tactics 
of the National Defense University named First President of Kazakhstan – Leader of the Nation (Astana, 
Kazakhstan) 

 

MILITARY ART OF KAZAKHS IN 15
th
–16

th
 CENTURIES 

 
The article reveals the military art in territory of Kazakhstan in the 15th–16th centuries. The au-

thor examines the traditions of military affairs, forms and methods of warfare by nomads who lived in 
the Great Steppe. 

Keywords: military art, tactical construction of troops, military formations, left flank, right flank, 
the center of the army, vanguard maneuvering. 
 

 

Kornilov, A.A., Candidate of Military Sciences, Corresponding Member of the Academy of Military Sci-
ences of the Republic of Kazakhstan, Colonel, Head of the Department of Operational Art and Tactics of 
the National Guard of the National Defense University named First President of Kazakhstan – Leader of 
the Nation (Astana, Kazakhstan) 

 

ABOUT SOME QUESTIONS OF THE HISTORY OF MILITARY ARTOF KAZAKHSTAN 
 

The author analyzes the military organization of the Kazakhs and concludes that in the late Mid-
dle Ages it was traditionally based on a tribal basis, militia groups formed spontaneously and inde-
pendently. 

Keywords: military experience, military art, military tradition, warriors-nomads. 
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Naumenko, A.O., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Colonel, Head of the Research 
Laboratory of the Academic Department of Moral and Psychological Troops Activity Support of the NDU 
of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

CRIMEAN OPERATION OF ZAPOROZHIAN CORPS OF ARMY  
OF UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC IN 1918 

 

The article deals with one of the important military events in history of Ukrainian army in period 
of National liberation struggle of 1917–1921 – campaign parts of Zaporozhian Corps of Army of the 
Ukrainian People's Republic in Crimea – Crimean operation which took place in April 1918. 

Keywords: Crimean operation, Zaporozhian Corps, Crimea Group, P. Bolbochan. 
 

 

Chaykovsky, A.S., Doctor of Historical Sciences, Professor, Honored Educational Worker of Ukraine 

(Kyiv) 

 

NOT VENGEANCE, A MILITARY ACTIONS: TRAINING USSR TO PARTISAN WAR  
(20–30

th
 years of the 20

th
 century) 

 

Based on the analyses of a wide range of documentary sources and other sources are con-
sidered questions of advance preparation to military operations in the occupied territory in the 
event of military aggression. The main focus is on historical and theoretical studies on the prob-
lem of “small war” behind enemy lines, practical steps and success for its training in the 30

th
 

years of the 20
th

 century, including in Ukraine, as well as the main cause clotting prepare for 
partisan war, destruction received results. 

Keywords: partisan, partisan war, the enemy rear, partisan personnel, tactics and strategy 
of partisan warfare, the forms and methods of struggle, partisan schools (courses), military doc-
trine. 
 

 

Frolov, S.M., Cammander, Head of Research Laboratory of Academic department of Naval Forces of 
NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky(Kyiv) 

 

PREPARING AND CONDUCTING SPECIAL OPERATIONS AT SEA  

(the experience of NATO) 

 

The article deals with theoretical principles of preparation and conduct of special opera-
tions at sea on the experience of NATO countries, including are formulated definition of “special 
operation” in the sea, as a form of using a special units of the Naval Force, disclosed its purpose 
and content. The author analyzes the main elements of the training program for combat swim-
mers of Special Operations Command of US Navy, and examined peculiarities of special opera-
tions planning at sea and action units that take part in it. 

Keywords: NATO, special operations at sea, combat swimmers, intelligence, sabotage, 
special actions. 

 

 

Military cooperation and peacekeeping activity 
 

Kornilova, V.V., Candidate of Historical Sciences, Docent of Academic Department of General Courses 
of the International University of Finance (Kyiv) 

 

CIVIL PARTNERSHIP RUSSIA – NATO (1991–2014) 
 

The article examines the development of relations between Russia and NATO on the basis of ac-
cumulated experience in leading sectors of civil cooperation in 1991–2014. Until termination practical 
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cooperation in April 2014, NATO and Russia have cooperated together on a wide range of measures, 
including on counter-terrorism, counter-piracy, planning civil emergencies, scientific cooperation and 
environmental security. 

Keywords: strategic partnership, Russia – NATO, civilian cooperation, science and technology 
sector, resolving emergencies, search and rescue submarines. 

 

 

Military technique and armament 
 

Sokoliuk, S.M., Candidate of Historical Sciences, Docent, Docent of Academic Department of Naval 
Forces of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, Captain in reserve (Kyiv) 

 

DEVELOPMENT IN UKRAINE SUBMARINES SHIPBUILDING IN  
THE LAST QUARTER OF THE 19

th
 CENTURY 

 

The article analyzes the development of submarines shipbuilding on national territory in 1877–
1900. During this period in Ukraine, particularly in Odessa, inventors S. Drzewiecky, Kudryashov, 
V. Kreminny were developed several projects of submarines. However, only projects of S. Drzewiecki 
found its further implementation in several advanced models of submarines. 

Keywords: submarine, rechargeable batteries, electric motor, pole mines, self-propelled mines. 
 

 

Furman, I.I., Candidate of Historical Sciences, Docent, Captain, Doctoral Student of the Academic  
Department of Operational Art of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

DEVELOPMENT OF NAVAL MINE WEAPONS IN THE SOVIET UNION  
IN THE INTERWAR PERIOD (1921–1941) 

 

The article deals with the development of naval mine weapons in the USSR in 1921–1941. The 
author reveals the work of Soviet scientists and inventors to create multi-level scientific and technical 
base for the organization and works to develop new models of mine weapons and shows the main types 
of sea mines and mine defenders of the period taken into service surface ships, submarines and aircraft 
of the Black Sea Fleet before the World War II. 

Keywords: interwar period, naval mine weapons, naval mine, mine defender, the Black Sea 
Fleet. 
 

 

Macko, A.I., Candidate of Military Sciences, Docent,  Colonel, Chief of Institute of Operational Support 
and Logistics of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky; 

Fedorovych, M.A., Head of the Academic Department of Foreign Languages of NDU of Ukraine named 
Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

FEATURES OF APPLICATION IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES  
IN ARMED CONFLICT 

 

The article is based on analysis of the nature of actions of illegal armed groups in contemporary 
armed conflict are researched issues of their use of improvised explosive devices. It is analyzed and in-
vestigated the nature and methods of use of improvised explosive devices in the fighting in armed con-
flict. 

Keywords: illegal armed groups, mine-explosive obstacles, bombs, improvised explosive devices, 
mine warfare. 
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Vexillology, emblems, uniforms, phaleristics 
 

Karpov, V.V., Candidate of Historical Sciences, Docent of Academic Department of Social Sciences of the 
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, Captain of 1

st
 rank in reserve (Kyiv) 

 

FORMATION OF UKRAINIAN UNIFORMISTICS IN THE LATEST PERIOD 
 

The article deals with the formation of Ukrainian uniformistics at the present historical stage. It 
is submitted the analysis of historiographical sources, characterized the formation of Ukrainian uni-
form during the Cossacks period and military formations of the 20

th
 century. It is alleged that the proc-

ess of creation of national military symbols of latest period of depended from the circumstances of so-
cial and political development of the country and the level of scientific support development. 

Keywords: uniformistics, army, uniforms. 
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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 
 

 

 

1(15) / 2015 
 

 

 

 

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 21.04.15.   Формат 30х42.   Ум. друк. арк. 13,45. 

Гарнітура Times New Roman.   Папір офсет.   Друк – різографія. 

Наклад 100 прим.   Зам. №375 

Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, тел. (044) 528-70-24 

Віддруковано ТОВ «ЦП «Компринт», свідоцтво ДК №4131 від 04.08.2011 р. 


