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ОРГАНІЗАЦІЯ АРМІЙ РОЗВИНЕНИХ РАБОВЛАСНИЦЬКИХ ДЕРЖАВ  
ДАВНЬОГО РИМУ ТА КАРФАГЕНУ І СИСТЕМА ЇХ КОМПЛЕКТУВАННЯ 

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

жавних утворень світу та системи їх комплектування. У статті аналізується система ком-
плектування армій розвинених рабовласницьких держав Давнього Риму та Карфагену і розкри-
ваються підходи щодо принципів їх комплектування. 

Ключові слова: армія, військова служба, Давній Рим, Карфаген, найманці, особовий 
склад, рабовласницька держава, система комплектування. 
 

Упродовж всієї воєнної історії система 
комплектування збройних сил особовим скла-
дом була і залишається однією з важливих 
складових їх розвитку. Ця система забезпечує 
підготовку та накопичення військово-
навченого резерву людських ресурсів для по-
треб власної армії. На нашу думку, досить 
цінним в історичному плані є вивчення досві-
ду формування військової організації та сис-
теми комплектування особовим складом ар-
мій у розвинених рабовласницьких державах 
Давнього Риму та Карфагену. Кожна із них 
мала особливості у становленні держави та 
всіх владних інституцій, зокрема армії, на яку 
покладалося провадження зовнішніх і внут-
рішніх функцій. 

Північне узбережжя Африки в давні часи 
стало об’єктом колонізації “морського наро-
ду” – фінікійців. Центром фінікійських коло-
ній став Карфаген1, який розташовувався на 
північному узбережжі Африки на півострові 
Туніської затоки, що з’єднував його з матери-
ком невеликим перешийком. Це створило 
сприятливі умови для його оборони із суші та 
розвитку торгівлі [13, с.111]. Місто розділяло-
ся на три частини: Мегару, де мешкала біль-

                                                 
1
 Карфаген (фінікій. Картадашт, букв. – нове міс-

то), рабовласницьке місто-держава у Північній Африці 
(територія сучасного Тунісу – див. рис.1), яке в VІІ–
ІV ст. до н. е. підкорило собі значну частину узбережжя 
Північної Африки, південь Іспанії і ряд островів Серед-
земного моря. Місто у 825 р. до н. е. (за іншими даними 
– 814 р. до н. е. [9, с.287].) засноване фінікійськими ко-
лоністами із м. Тіра [13, с.111]. 

шість населення, Бісру – цитадель, Кротон – 
південна частина міста. З боку материка Кар-
фаген захищали три ряди двоярусних кам’я-
них стін з чотириярусними баштами, розта-
шованими одна від одної на відстані 150–
200 м. Висота стін досягала 13 м, а їх ширина 
– 2 м; висота башт – 18 м. Довжина обводу мі-
ста досягала 30 км. У стінах міста були збудо-
вані приміщення, де могли розміститися 
20 тис. воїнів, 4 тис. коней і 300 бойових сло-
нів, а в баштах – склади зброї, продовольства 
та спорядження [9, с.287]. 

З VІІ ст. до н. е. Карфаген був одним із 
великих торгових міст-держав давнього світу, 
мав дві добре захищені гавані – купецьку та 
військову, що були з’єднані між собою кана-
лом завширшки до 22 м і, найкращий у захід-
ній частині Середземномор’я порт. Вхід у га-
вань перегороджували масивні залізні ланцю-
ги. Під склепінчастими перекриттями карфа-
генської гавані могли одночасно стояти до 220 
великих суден. На острові Кофань, що відо-
кремлював гавань від затоки, розташовували-
ся верфі та склади. У Карфагені в період його 
розквіту, за деякими джерелами, проживало 
до 700 тис. мешканців [9, с.288; 13, с.111]. 

У Карфагені було добре розвинене сільсь-
ке господарство, в якому переважали великі 
землеволодіння карфагенських багачів, і ремі-
сницьке виробництво, де нарівні з рабами 
експлуатувалися й напіввільні залежні вироб-
ники – боди. Окрім приватних майстерень у 
Карфагені діяли й державні, де експлуатува-
лася праця державних рабів. Карфагеняни, як і 
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фінікійці, належали до торгових народів. З Пі-
вденної Африки вони привозили золото та 
слонову кістку, срібло з Піренейського півос-
трова, олово з Британії, від землеробських на-
родів продукти сільського господарства, але 
найважливішою економічною складовою си-
льного міста-держави була посередницька 
морська торгівля та торгівля рабами. Боротьба 
землевласників і торговців стала одним із 
протиріч всередині пануючого класу та впли-
вала на зовнішню політику Карфагену. Великі 
землевласники прагнули утвердитися в Аф-
риці і розширити тут свої володіння. Предста-
вники торгових кіл проводили політику роз-
ширення заморських володінь, зокрема на ос-
тровах Середземного моря та Піренейському 
півострові. 

Демократія в державі була слабо розвине-
ною, а вся політична влада в ній належала ра-
бовласницькій олігархії. Народні збори не ма-
ли жодного впливу. Вища влада зосереджува-
лася в аристократичній раді (раді старійшин), 
що складалася з 30 осіб, яку очолювали два 
суффіти (виборних правителі, на зразок рим-
ських консулів). У політичному житті міста-
держави значну роль відігравали полководці, 
яких обирали із числа тієї ж олігархії. Разом з 
тим, діяла рада “ста чотирьох”, яка нагадувала 
спартанську колегію ефорів, що обмежувала 
владу полководця і прагнула управляти воєн-
ними діями із Карфагену [9, с.288–289; 13, 
с.111]. 

У кінці V ст. до н. е. в результаті боротьби 
всередині карфагенської плутократії перевагу 
здобуло угруповання, що спиралося на торго-
ві круги. Це визначило агресивний характер 
зовнішньої політики Карфагену, а для її впро-
вадження необхідно було розвивати флот і 
посилювати сухопутне військо.  

Карфаген вів чисельні війни, для чого 
створив та утримував сильний флот, що нара-
ховував не менше 350 трипалубних і п’яти-
палубних кораблів, який завоював панування 
в західній частині Середземного моря та вели-
ку сухопутну армію. Веслярами на кораблях 
були раби, що складали ¾ екіпажа. Матроси і 
десантні загони набиралися із числа найман-
ців. На флоті служило багато карфагенських 
громадян, чого не було в сухопутному війську 
[9, с.289; 13, с.111]. 

Склад і організацію війська визначали 
економічні можливості, суспільний і політич-
ний устрій Карфагену. Одним із наслідків до-
бре розвиненої торгівлі була наявність у кар-
фагенського уряду великих грошей, що ви-

трачалися на будівництво й утримання флоту 
та найманців сухопутного війська. Ядром вій-
ська була добірна піша священна дружина 
(“священний загін”), в якій служила карфа-
генська знать, готуючись до військової діяль-
ності. У цій дружині проходили військову 
підготовку майбутні воєначальники карфа-
генського війська. Деякі заможні карфагеняни 
служили у важкій кінноті, утворюючи окре-
мий загін. Крім того, армія мала сильний загін 
воїнів, що воювали на бойових слонах. Якщо 
місту загрожувала безпосередня небезпека, то 
озброюватися мали всі громадяни, здатні во-
ювати. Це збільшувало військо до 40 тис. пі-
ших і 1 тис. кінних воїнів [9, с.289; 13, с.111]. 
Другою складовою сухопутного карфагенсь-
кого війська були загони, які виставляли за-
лежні африканські племена та союзники. На-
дійність цих загонів визначалася політичною 
обстановкою. Нерідко ці союзники й залежні 
племена повертали зброю проти Карфагена. 
Але головною та найбоєздатнішою частиною 
цього війська були виключно найманці. Вер-
буванням найманців займалися представники 
карфагенського сенату, які направлялися в рі-
зні країни й укладали з племінними вождями 
угоди, в яких визначалася кількість воїнів, їх 
грошове утримання і термін служби. Вербу-
вання здійснювалося серед непідкорених пле-
мен Африки, на Піренейському півострові, в 
Галії, Італії, Греції та островах Середземного 
моря [9, с.290; 10, с.66]. 

Структурно карфагенське військо склада-
лося з піхоти, кінноти, бойових колісниць і 
бойових слонів. Священна дружина мала на 
озброєнні довгі списи. Африканські племена 
виставляли добре навчену легку (нумідійську) 
кінноту озброєну дротиками й мечами. Іберій-
ські племена надавали важку піхоту та кінно-
ту озброєну великими мечами, якими можна 
було колоти й рубати. Гали постачали піхоти-
нців, озброєних мечами, , якими можна було 
рубати. На Балеарських островах вербували 
маститих пращників, які метали камені і неве-
ликі свинцеві ядра [9, с.290]. Крім того, кар-
фагенська армія була сильною і своїм техніч-
ним оснащенням (різноманітні облогові й ме-
тальні машини) [13, с.111]. Загалом карфаген-
ське військо характерне своїм різнорідним 
складом, у цьому була його слабкість. Але за 
словами Полібія, наявність різноплемінних 
найманців карфагеняни вважали позитивним 
моментом. На їх думку, воїни, які розмовля-
ють незрозумілою одне одному мовою, не 
можуть організувати заколот, повстання або 
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зраду. Проте й командування таким військом 
було нелегкою справою. Представники кар-
фагенської олігархії очолювали флот і війсь-
ко. Єдиного командування не було. Лише в 
окремих випадках командування флотом і 
військом об’єднувалось для вирішення окре-
мих завдань. Полководці перебували під опі-
кою ради “ста чотирьох”, яка управляла хо-
дом воєнних дій із Карфагена, що негативно 
впливало на хід війни.  

Бойовий порядок карфагенського війська 
зазвичай складався з трьох частин: правого і 
лівого крил (нумідійська кіннота) та головних 
сил (решта війська). Балеарські пращники 
розосереджувалися попереду, прикриваючи 
бойову побудову. Військо зазвичай розташо-
вувалося в укріпленому таборі, що ретельно 
охоронявся. Існувало військо переважно за 
рахунок місцевих засобів, спустошуючи ту 
країну, де йшла війна [9, с.290; 13, с.111–112]. 

В історії Карфагену головне місце посі-
дають сицилійські та пунічні війни. На родю-
чому острові Сицилія знаходились грецькі ко-
лонії, серед яких виокремлювалися Сіракузи, 
що мали добротну гавань і сильний флот. 
Карфагеняни також прагнули оселитися в Си-
цилії, особливо в кінці V ст. до н. е., коли зов-
нішню політику Карфагену визначали його 
торгові круги. 

Готуючись до походу в Грецію, перси 
уклали з Карфагеном угоду, за якою карфаге-
няни зобов’язувалися розпочати війну з гре-
цькими колоніями. Діями карфагенського 
флоту та армії перси сподівалися скувати сили 
грецьких колоністів і не дозволити їм надати 
допомогу своїм полісам на Балканах. У такий 
спосіб відновилися захватницькі війни карфа-
генян у Сицилії. В 480 р. до н. е. Карфаген на-
правив до берегів Сицилії сильний флот, який 
неподалік від Панорми (нині Палермо) виса-
див десант, що розпочав облогу міста Химери. 
Південніше від цього міста було створено 
укріплений табір для сухопутного війська, а 
західніше – приморський укріплений табір 
для екіпажа і суден, витягнутих на берег. На 
допомогу Химери висунулося сіракузьке вій-
сько чисельністю 30 тис. піхоти та 5 тис. кін-
ноти. Підійшовши до обложеного карфагеня-
нами міста, сіракузяни приховано розташува-
лися в лісі. Незабаром було перехоплено лис-
та із союзного з Карфагеном міста Селінонто-
на, в якому повідомлялося, що наступного дня 
до карфагенян у приморський укріплений та-
бір прибуде загін союзної кінноти. Цим ско-
ристалися сіракузяни і в назначений день під 

виглядом селінонтян безперешкодно вступи-
ли до табору противника, раптово напали на 
беззбройних карфагенян, знищили їх і спали-
ли флот. Після цього сіракузяни напали кар-
фагенський сухопутний табір. Карфагеняни 
вчинили слабкий і неорганізований спротив 
через те, що були морально подавлені, узнав-
ши про загибель свого флоту. Десантне війсь-
ко Карфагену було повністю знищене [9, 
с.291]. Так карфагеняни зазнали поразки, не 
досягнувши намічених цілей. Розподіл сил і 
втрата пильності стали одними з причин їх 
невдачі. 

Починаючи з 409 р. до н. е., карфагеняни 
знову здійснили низку великих десантних 
експедицій з метою утвердження в Сицилії. 
Для цього вони побудували і добре укріпили 
місто Лілебей, що стало базою для їх флоту й 
основним опорним пунктом на Сицилії. У цей 
же час Сіракузи прагнули підпорядкувати собі 
всю Сицилію і навіть Велику Грецію. Бороть-
ба між Карфагеном і Сіракузами з перемінним 
успіхом і невеликими перервами продовжува-
лась аж до 306 р. до н. е., коли між ними було 
укладено мир на умовах збереження за кож-
ним попередніх володінь [9, с.291–292]. 

У першій половині ІІІ ст. до н. е. Карфа-
гену вдалося утвердитися в значній частині 
Сицилії та забезпечити повне панування в за-
хідній частині Середземного моря. Але в цей 
період у карфагенян появився більш серйоз-
ний порівняно з Сіракузами противник – Рим-
ська республіка, що об’єднала під своєю вла-
дою всю Італію, і приступила до захоплення 
територій сусідніх держав. Як одні, так і інші 
провадили загарбницьку політику і вели боро-
тьбу за панування в Сицилії, а згодом над ба-
сейном усього Західного Середземномор’я. 
Війни Карфагену з Римом увійшли в історію 
під назвою Пунічні війни1 (див. рис.1) [4, с.17; 
9, с.292; 13, с.112; 15, с.632–633]. У цих війнах 
проявився талан таких відомих карфагенських 
полководців, як Гамількар і Ганнібал Барка та 
Гасдрубал [10, с.66–67; 11, с.476–477, 481]. 

Після поразки Карфагену у війні з нумі-
дійським царством, Рим розпочав 3-ю Пуніч-
ну війну (149–146 рр. до н. е.). У 149 р. до н. е. 
римляни взяли в облогу Карфаген і три роки 
його жителі наполегливо захищалися. В 147 р. 
до н. е. командування римською армією 
(80 тис. піхоти і 4 тис. вершників), що тримала 
в облозі Карфаген, прийняв консул Корнелій 

                                                 
1
 Назва війн пов’язана з тим, що римляни називали 

громадян Карфагену пунійцями [4, с.17; 15, с.632]. 
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Сціпіон Еміліан. Він укріпив дисципліну в 
армії, розгромив польову армію Карфагену і 
добився повної блокади міста з суші і моря. 
Навесні 146 р. до н. е. він приступив до зага-
льного штурму, який тривав цілий тиждень, 
доки не була захоплена його добре укріплена 
частина – Бірса. Прибувши у захоплене місто, 
сенатська комісія винесла рішення про його 
повне знищення. Бранцям було збережене 
життя, але всіх їх (50 тис. осіб) продали в раб-
ство. Карфаген був зруйнований, і по його те-
риторії римляни проорали плугом борозну на 
знак прокляття [9, с.330–331; 15, с.633]. Піз-

ніше через вигідне географічне розташування 
місто неодноразово відбудовувалося. На по-
чатку нової ери Карфаген був одним із найбі-
льших міст Середземномор’я. Після зруйну-
вання його в ході арабських завоювань знову 
був відбудований у 698 р., але в подальшому 
втратив своє значення [13, с.112]. У результаті 
цього протиборства Римська республіка захо-
пила Південну Галію, Південну Іберію та те-
риторії Карфагену в Північній Африці. Руїни 
Карфагену, що знаходяться поблизу м. Туніс, і 
донині є одним із найвідвідуваніших туристи-
чних місць. 

 

 
 

Рис. 1. Пунічні війни (264–146 рр. до н. е.) 
 

Давній Рим1 – велике рабовласницьке 
державне утворення античного світу після 
Давньої Греції, історія якого традиційно поді-
ляється на три періоди: царський (754/753 р. – 
510/509 р. до н. е.), рабовласницької республі-

                                                 
1
 Давній Рим (Roma), старе торговельне місто (вини-

кло у 754/753 р. до н. е.), разом зі своєю невеликою 
округою 983 кв. км (межі проходили за 17 верст від 
центра), яке до середини ІІІ ст. до н. е. поширило свою 
владу на увесь Апеннінський півострів, в епоху засну-
вання республіки нараховував біля 60 тис. мешканців, 
пізніше (з кінця ІІІ ст. до н. е.) велика середземноморсь-
ка рабовласницька держава, що включала західну та пі-
вденно-східну частини Європи, Малу Азію, узбережжя 
Північної Африки, Сирію та Палестину [10, с.60; 16, 
с.127]. 

ки (510/509 р. – 30 чи 27 р. до н. е.) та Римсь-
кої імперії (30 чи 27 р. до н. е. – 476 р. н. е.) 
[16, с.127]. 

Найдавніший (царський) період є перехі-
дним від родового ладу до класового суспіль-
ства, на початку якого ще зберігалися родові 
відносини. Римська община складалося (за 
переказами) із 300 родів, кожні 10 родів 
об’єднувалися в курію, аналог грецькій фрат-
рії, кожні 10 курій – у трибу (плем’я). Загалом 
було 3 триби (племені) – латинська, сабінська 
й етруська, що утворювали в цілому римський 
народ. Суспільний устрій римлян раннього 
періоду мав свої особливості. Загальними 
справами общини відала рада старійшин – се-
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нат, що складався із старійшин родів. Посту-
пово ввійшло у звичай обирати старійшин із 
однієї і тієї ж сім’ї кожного роду, що спричи-
нено майновою диференціацією. Цей звичай 
призвів до утворення привілейованої частини 
– першої племінної знаті – патриціїв, які пре-
тендували на виключне право вступу в сенат 
та заміщати всі інші посади, інша частина, що 
перебувала поза родовою організацією, нази-
валася плебеями. Особисто, вони були віль-
ними людьми, могли мати земельні наділи, 
зобов’язані були платити податки й відбувати 
військову службу. Але вони не могли займати 
ніяких посад і не могли брати участь у зборах 
курій, ні в розподілі завойованих державних 
земель. Вони утворювали позбавлений усіх 
суспільних прав плебс. Крім сенату існували й 
народні збори (вищий орган управління), що 
збиралися по куріях, в яких брали участь ли-
ше патриції. Його функції полягали в прийн-
ятті або відхиленні законів, затвердженні по-
садових осіб, оголошенні війни (мир укладав 
сенат), прийнятті рішень по римському гро-
мадянству. Поряд з сенатом і народними збо-
рами стояв цар – “rex” (аналог грецькому ба-
зилевсу), який виконував обов’язки воєнача-
льника, верховного жерця та представника у 
деяких судах. Спочатку влада царя була бли-
зькою до влади племінного вождя, тобто об-
межена сенатом і народними зборами (на яких 
царів обирали). Пізніше царі членів сенату 
почали призначати з вузького кола патриціїв, 
що перетворило сенат у закритий орган рим-
ської знаті. В умовах боротьби між патриція-
ми та плебеями останні домоглися включення 
до складу єдиної з патриціями цивільної об-
щини на основі територіально-майнового 
принципу, що мало важливе політичне і вій-
ськове значення для скасування родового уст-
рою та становлення рабовласницької держави 
[9, с.268–269; 16, с.127]. 

Зміцнівши і створивши добре організова-
не військо (легіон

1), Давній Рим з VIII ст. до 
н. е. вів завойовницькі війни. Спочатку були 
приєднані землі сусідів – різних племен італі-
ків, а також відбито низку нападів войовничих 
галлів на північних рубежах [2, с.25]. До сере-
дини VІ ст. до н. е. майнова нерівність у Римі 
призвела до суспільного розподілу, що знай-
шло відображення у реформі, яка включила 

                                                 
1
 Легіон (лат. legionis, від legіo – збираю, набираю) – 

спочатку назва всього римського війська до VІІІ ст. до 
н. е.; у початковий період основна організаційна і такти-
чна одиниця давньоримського війська [9, с.275; 13, 
с.585]. 

плебс до складу римського громадянства. По 
суті це була революція, спрямована проти пе-
режитків родового ладу і завершилася пере-
ходом до держави, що мала не лише політич-
не, але й військове значення. Замість родового 
поділу населення Риму в основу було покла-
дено територіальний розподіл і майнові роз-
біжності. Всі військовозобов’язані чоловіки 
були розділені на 6 майнових груп (розрядів, 
цензів), що визначило систему комплектуван-
ня війська, яке озброювалося за власний раху-
нок. Ці групи виступали на народних зборах 
центуріями

2 (загонами по 100 осіб). Фактично 
в центуріях різних майнових груп число гро-
мадян було різним. Менше всього громадян 
входило в центурії перших, багатих груп, бі-
льше – в центурії останніх, бідних груп. Кож-
на центурія мала один голос. Найбільш знат-
ними та багатими були “вершники”, які не 
входили до майнових груп і мали 18 центурій. 
Перша майнова група також багата частина 
населення мала 80 центурій. Чотири наступ-
них (друга, третя, четверта і п’ята) усі разом 
мали 94 голоси. Неімущим (шоста група) була 
надана всього одна центурія, тобто один го-
лос. Отже, “вершники” і перша група разом 
мали 98 голосів, а всі решта майнових груп – 
95. Тому хоча політична влада формально 
знаходилася в руках всіх громадян, зо-
бов’язаних відбувати військову службу, фак-
тично вона залишалася в руках багатих і знаті 
[9, с.269–270; 16, с.127]. 

Голосування по центуріях забезпечувало 
патриціям більшість голосів у народних збо-
рах. Саме за таких умов відбувалося падіння 
царської влади й утворення у 510–509 рр. до 
н. е. в Давньому Римі рабовласницької респуб-
ліки. Царська влада була однаково розділена 
між двома посадовими особами, які щорічно 
обиралися і спочатку називалися преторами, 
а потім консулами. Консули мали велику вла-
ду, обмежену в межах міста народними збо-
рами. Поза межами міста їх військова влада 
була необмеженою. Зовнішнім проявом влади 
консула були 12 лікторів, що супроводжували 

                                                 
2
 Центурія (від лат. centum – сто), 1) одиниця війсь-

ково-політичного розподілу громадян у Давньому Римі. 
Кожна центурія мала на народних зборах один голос. 
Загалом у Давньому Римі було 193 центурії (з ІІІ ст. до 
н. е. їх кількість зросла до 373); 2) основна організаційна 
одиниця давньоримського війська в VІ–ІV ст. до н. е. і 
нижча організаційна одиниця легіону з ІV ст. до н. е. 
Центурія зазвичай нараховувала 60 осіб (центурія тріа-
ріїв – 30 осіб). Дві центурії об’єднувались у тактичну 
одиницю – маніпулу, яку очолював центуріон [9, с.270; 
17, с.430]. 
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його, які несли пучки різок, що були речовим 
доказом влади; за межами міста в пучок різок 
вставлялася сокира, що свідчило про необме-
жену владу консула до присудження смертної 
кари включно [9, с.270–271]. Формально ви-
щим органом влади в республіці вважалися 
народні збори, але фактично провідна роль в 
управлінні державою належала сенату, який 
відав державним майном і фінансами, зовні-
шньою політикою і військовими справами. 
Так, з утворенням Римської республіки, війсь-
кова служба стала обов’язком кожного її гро-
мадянина. Римська армія на початку також 
була цивільним ополченням. Заможні римля-
ни зобов’язані були служити у війську, а не-
заможних – до військової служби не залучали 
[2, с.22; 16, с.127]. 

Історія ранньої рабовласницької респуб-
ліки була історією боротьби насамперед між 
плебеями і патриціями, що тривала за доступ 
до посад та участь у користуванні державни-
ми землями. У цей період (VІ–ІV ст. до н. е.) в 
Римі почала зароджуватися постійна армія у 
вигляді рабовласницької міліції, що являла 
собою наступний етап у розвитку способів 
комплектування. Суспільні порядки і полі-
тичний устрій Римської республіки визначили 
особливості організації римського війська. За 
цією системою військо набиралася за рахунок 
вільних громадян Риму, які уже з 17–20 років 
зобов’язані були відбувати військову службу і 
вважалися військовозобов’язаними до 50–60 
років. Рабів до війська не допускали [5, с.30–
31; 9, с.271]. Зовнішня ж історія характеризу-
валася майже безперервними війнами, які ди-
ктувалися рабовласницьким способом вироб-
ництва та постійною потребою в рабах. Вони 
велися в інтересах держави і відігравали важ-
ливу роль у її соціально-політичному житті. У 
V ст. до н. е. Рим вів війни з найближчими су-
сідами – етрусками, латинськими та іншими 
містами й племенами [16, с.127]. 

Упродовж всього періоду існування рим-
ської міліції її комплектуванню особливу ува-
гу приділяла державна влада: сенат, на підста-
ві ретельного ведення цензових списків, що-
річно складав новий розклад військової пови-
нності між общинами [10, с.61]. Спочатку 
обов’язки вільних громадян на військовій 
службі визначалися їх майновим станом. Най-
багатші громадяни служили на командних по-
садах у війську та флоті, постачаючи все не-
обхідне озброєння та оснащення бойових ко-
раблів і бойових колісниць за власний раху-
нок. Багаті громадяни служили також і в кін-

ноті, маючи власну зброю, охорону та коня. 
Дрібні власники утворювали важкоозброєну 
піхоту, а малоімущі та бідняки – легку піхоту. 
Кожний воїн ніс службу зі своєю зброєю. 
Обов’язок громадян прибувати за призовом 
не лише декларувався, але й ретельно контро-
лювався. Без служби в армії чи на флоті навіть 
найбагатші рабовласники не могли займати 
суспільних посад. Лише тривала і старанна 
служба відкривала шлях до високих суспіль-
них посад, а відповідно, й до пошани. Основу 
рабовласницької міліції утворювали маси ві-
льних дрібних виробників – селяни й реміс-
ники, з яких головним чином і комплектува-
лась армія. Римська республіка була небага-
тою, наповнюючи свою казну через податки з 
них же, однак, для римського міліціонера пе-
редбачався пайок, що оцінювався в рік у 75 
динарів і щорічна платня в 45 динарів [5, с.30–
31; 10, с.61]. Для несення служби в польовій 
армії відбирали юнаків віком від 17 до 
45 років, а старші (до 60 років) римляни на час 
війни несли гарнізонну службу. Від військової 
служби звільнялися лише ті громадяни, які 
брали участь у 20 військових походах піхоти-
нцями, а вершниками – в 10 [2, с.22; 9, с.271]. 

У ІV ст. до н. е. легіон – тактичне з’єд-
нання, що нараховував 4200 осіб піхоти (3000 
важкоозброєних і 1200 нестройових і легкооз-
броєних) і 300 кінноти, але ця чисельність не 
була сталою. Легіон поділявся на центурії, які 
в бою не мали тактичної самостійності і кін-
ноту, що складалася з 10 турм

1 по 30 верш-
ників у кожній [5, с.34; 6, с.8; 10, с.61; 13, 
с.585]. Побудова легіону на ранньому етапі 
являла собою фалангу

2 із 8–12 шеренг, яка на-
самперед залежала від озброєння та досвіду 

                                                 
1
 Турма (лат. turmae), підрозділ давньоримської кін-

ноти, що входив до складу легіону. Складалася з 
3 декурій (нижчий підрозділ давньоримської кавалерії) 
по 10 вершників у кожній, очолюваних декуріонами, 
один із яких командував турмою. З середини І ст. до 
н. е. турма стала самостійним формуванням римської 
кавалерії [12, с.141; 17, с.146]. 

2
 Фаланга (грец. phálanx), тісно зімкнута лінійна по-

будова важкої піхоти (гоплітів), що застосовувалася в 
арміях Давньої Греції. В бою фаланга діяла як єдина та-
ктична побудова, зазвичай мала вигляд прямокутника, 
рідше – квадрата або уступу. Злагодження і моноліт-
ність строю фаланги (дистанція між шеренгами 0,5–1 м) 
дозволяла завдавати фронтального удару значними си-
лами. Проте вона була малорухомою й обмеженою ма-
невру, мала вразливі фланги, була неспроможною діяти 
на пересіченій і закритій місцевості. Фаланга застосову-
валась і в Давньому Римі до введення маніпулярного 
строю, а також у пізньому Римі у війнах з варварами 
[17, с.247]. 
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легіонерів. На озброєні легіонерів була різно-
манітна зброя метальної й ударної дії, яку во-
ни купували за власний рахунок [2, с.22; 7, 
с.24; 13, с.586]. 

У другій половині ІV ст. до н. е. в резуль-
таті запеклої боротьби патриціїв з плебеями, 
перемогу отримали останні. Плебеї добилися 
того, що, по-перше, ніхто не мав права займа-
ти понад 500 югерів (125 га) общинної землі, і, 
по-друге, скасовувалася посада військових 
трибунів з консульською владою, замість них 
мали вибиратися два консула, у т. ч. один із 
числа плебеїв, на рівні закону. Вони домогли-
ся щоб боржник відповідав за свій борг май-
ном, а не особистою свободою; при цьому 
римський громадянин міг стати рабом лише 
за приговором присяжних суддів. Цим зако-
ном скасовувалося боргове рабство. Подаль-
ший ріст кількості рабів у Римі міг відбувати-
ся лише за рахунок їх притоку ззовні, тобто за 
рахунок військовополонених. Це призвело до 
розширення контингентів, з яких комплекту-
валося військо та проведення військової ре-
форми. Цією реформою воїнам встановлюва-
лася платня, в рахунок якої видавалося обму-
ндирування, озброєння і продовольство. Це 
урівняло становище імущих і неімущих вої-
нів, що мало важливе значення для введення 
однотипного озброєння [9, с.275–276]. 

Проведення військової реформи вимагало 
реорганізації легіону, пов’язаної з удоскона-
ленням зброї і способів ведення бою. Тепер 
була можливість на основі однотипного 
озброєння покращити структуру легіону. Ко-
жен легіон організаційно включав 10 маніпул

1 
і 10 турм (див. рис.2) [6, с.8; 13, с.586]. Для ве-
дення бою легіон по фронту шикувався, як і 
раніше в одну лінію маніпул, маючи на флан-
гах кінноту, а попереду – легкоозброєну піхо-
ту. Маніпула складалася з 60 або 120 важко-
озброєних воїнів і розділялася на 2 центурії. 
Командир першої центурії був командиром 
                                                 

1
 Маніпула (від лат. manipulus poeni – спис з прикрі-

пленим до нього пучком сіна, або manus – зображення 
руки людини – знак командира у римлян), тактичний 
підрозділ піхоти в римському легіоні. Виникла в кінці 
V ст. до н. е. у зв’язку з розділенням монолітної фаланги 
на окремі загони, здатні маневрувати в бою. На початку 
ІV ст. до н. е. складалася з 64 осіб (8 осіб по фронту і 8 
осіб у глибину). В легіоні маніпули будувалися в лінії. 
Кожна маніпула поділялася на 2 центурії (по 30–60 вої-
нів), центурія – на 6 декурій. Декурію очолював декурі-
он (розташовуючись спереду шеренги). Командири мані 
пул (старші і молодші центуріони) знаходились на її 
флангах. Загальна протяжність маніпули по фронту до-
сягала 20 м, у глибину – 15–18 м. Інтервали між маніпу-
лами дорівнювали її ширині по фронту [14, с.122]. 

маніпули. Легіон був вищою, а центурія ниж-
чою тактичною одиницею. В такий спосіб у 
римському війську закріпився тактичний роз-
поділ сил на полі бою, що збільшував його 
маневрені можливості на пересіченій місцево-
сті та дозволяв діяти окремими маніпулами й 
турмами. Веліти прикривали бойовий порядок 
легіону і зав’язували битву [2, с.23; 5, с.34; 9, 
с.276]. 

 

 

Рис. 2. Організація легіону (ІV–ІІІ ст. до н. е.) 
 

З початком руху легіону в атаку веліти 
відходили на фланги і розташовувалися поруч 
з вершниками. Загалом бойовий порядок яв-
ляв поєднання важкої й легкої піхоти. Кожна 
маніпула мала свій значок – древко із срібни-
ми прикрасами, а інколи і з кусочком матерії. 
Значком легіону був срібний орел, закріпле-
ний на древку. Командувач усім військом мав 
червоний прапор. Прямою металевою трубою 
(tuba) подавали сигнал до початку або завер-
шення бою. Ріжки (cornu) маніпул передавали 
головний сигнал. Такими були засоби управ-
ління легіонами й маніпулами в бою. Вся 
римська польова армія в цей період складала-
ся з чотирьох легіонів, що утворювали дві 
консульських армії. Посилювалася римська 
армія за рахунок т. зв. “союзників”, тобто під-
корених племен Італії, які не мали прав рим-
ського громадянства. “Союзників” зобов’язали 
виставляти додаткову озброєну силу. Зазви-
чай на один римський легіон “союзники” ви-
ставляли 5 тис. осіб піхоти і 900 вершників, 
яких утримували за власний рахунок. “Союз-
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10 10 

2 2 

Турми Маніпули 

Центурії 

У легіоні: 
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вершників –  300 

По 30 вершників 
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прінципів і велітів  

та 30 тріаріїв 
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ницькі” війська шикувалися на флангах легіо-
нів когортами по 500 осіб і підкорялися рим-
ському вищому командуванню. Нижчий ко-
мандний склад “союзників” комплектувався із 
них самих [9, с.276]. З часом легіонів у складі 
римського війська стало більше. 

У кінці ІV ст. до н. е. розподіл війська за 
майновим станом втратив своє значення, дер-
жава була уже достатньо багатою, щоб забез-
печувати римську міліцію озброєнням. Не-
стройовий склад легіону (29% проти 50% у 
греків) комплектувався із менш надійних еле-
ментів, переважно із племен нещодавно під-
корених областей. Стройовий склад, у свою 
чергу, став розділятися за віком на молодших, 
середніх і старших. Так, легку піхоту утворю-
вали наймолодші і найбідніші воїни – веліти, 
що нараховувала 1200 воїнів, які не входили 
до стройового розрахунку легіону. Вони мали 
на своєму озброєнні меч, по 6 дротиків до 2 м 
завдовжки, лук із запасом стріл та пращу. 
Звичайний дротик метали на відстань до 25 м, 
а забезпечений ремінною петлею пролітав до 
80 м. Важкоозброєну піхоту воїнів-легіонерів 
утворювали представники другої – гастати 
(hastate – копійники) і третьої – прінципи 
(principes) майнових груп: воїни віком 30–40 
років, що билися в перших шеренгах. Вони 
мали однакове озброєння: мечі, важкі та легкі 
метальні списи – пілуми (pilum) і повне захис-
не озброєння. Захисне озброєння та споря-
дження включало: щит, обшитий шкірою з 
металевими пластинами на краях, спочатку 
круглої форми, пізніше – циліндричної (біля 
1,25 м заввишки, шириною біля 0,8 м), мета-
левий шолом і шкіряний панцир з нашитими 
на нього металевими пластинами. Під панцир 
надівалася шерстяна туніка, а зверху плащ 
(sagum), застебнутий пряжкою на правому 
плечі. На ногах легіонера були шкіряні чоботи 
без носків, з відкритими пальцями. Основною 
зброєю легіонера був двосічний меч майже 
0,5 м завдовжки, шириною 4–7 см і пілум – 
біля 2 м завдовжки, вагою 4–5 кг. Древко пі-
лума закінчувалося довгим залізним наконеч-
ником з гачком. Пілум метали з відстані 7–
10 м з розрахунком влучити у щит противни-
ка. У такому разі появлялася можливість від-
крити противника для удару мечем – легіонер 
наступав ногою на древко пілума і вражав йо-
го. Кожен легіонер мав по 2–3 подібних списи 
[2, с.23; 9, с.272–274; 10, с.61]. Бойовий поря-
док легіону поділявся по фронту, що дозволя-
ло значно збільшити можливості для маневру 
[13, с.586]. 

У результаті перемог у Самнітських вій-
нах (343–290 рр. до н. е.), у війні проти Епіра 
(280–275 рр. до н. е.) та завоюванням усього 
Апеннінського півострова римська експансія 
вийшла за його межі, поступово розповсюди-
лася й на інші райони Середземномор’я [16, 
с.127]. Всі ці війни сприяли удосконаленню 
організації римської армії та накопиченню 
нею бойового досвіду. До початку першої 
війни Риму з Карфагеном римська армія знову 
була реорганізована. У цей період відбулася й 
реорганізація легіону. Насамперед було вве-
дено однотипне комплектування й озброєння 
маніпули. Якщо раніше кожна маніпула скла-
далася з гастатів, прінципів і тріаріїв, то тепер 
її комплектували лише одним із цих видів пі-
хоти, а кількість маніпул з 10 зросла до 30 [9, 
с.282]. Тепер легіон складався із 30 маніпул по 
120 (для тріаріїв по 60) осіб у кожній і 10 
турм по 30 вершників. У бою вершники били-
ся в пішому строю – це була їздова піхота [2, 
с.24; 5, с.34; 4, с.12; 13, с.586]. Бойовий поря-
док легіону шикувався в три лінії по 10 мані-
пул у кожній (див. рис.3), маючи на флангах 
кінноту, а попереду – легку піхоту (з розраху-
нку 60 велітів на одну маніпулу), яка прикри-
вала бойовий порядок легіону. Головною пе-
ревагою римського легіону було те, що його 
бойовий порядок будувався в декілька ліній і 
допускав тактичний розподіл. Маніпула ши-
кувалася в шаховому порядку (10 шеренг по 
12 рядів) з інтервалами, рівними ширині їх 
фронту. Маніпули другої лінії шикувалися за 
інтервалами першої лінії. Дистанція між ліні-
ями маніпул становила 15–25 м. У першій лі-
нії бойового порядку легіону шикувалися мо-
лоді воїни – гастати (1200 воїнів), у другій – 
досвідченіші – принципи (1200 воїнів), у тре-
тій – ветерани воєн – тріарії (600 воїнів), які 
утворювали резерв легіону [9, с.283]. Отже, в 
основу бойового порядку було покладено 
принцип досвідченості воїнів. Маніпулярний 
бойовий порядок легіону мав значні переваги 
перед фалангою, що діяв на фронті 600–800 м 
і дозволяв окремим частинам маневрувати на 
полі бою, послідовно нарощувати зусилля із 
глибини, вести переслідування. Кіннота і лег-
ка піхота відігравали допоміжну роль [2, с.24–
25; 4, с.17; 7, с.24–25]. При цьому чисельність 
легіону, як і раніше, була незмінною і нарахо-
вувала 4500 осіб, з яких – 4200 піших, у т. ч. 
600 велітів і 300 вершників. Крім того, римсь-
ка армія під час війни посилювалася союзни-
ками з підкорених племен, які не мали грома-
дянства Риму. Збройні формування союзників 
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утримувалися за їх власний рахунок і зазвичай 
використовувалися на флангах римських легі-
онів [2, с.24; 5, с.34; 9, с.283].  

 

 
 

Рис. 3. Маніпулярний бойовий порядок легіону (ІV–
ІІІ ст. до н. е.) 

 

Римляни надавали велике значення обла-
штуванню укріпленого табору, який вони зво-
дили після щоденного переходу під час похо-
ду на місцях стоянок. Табір захищав римлян 
від раптових нападів ворога, а при невдачі у 
бою був надійним укриттям. Місце для табору 
обирали направлені вперед центуріони, які 
проводили його розбивку. Табір являв собою 
витягнутий прямокутник, що обносився валом 
(на валу встановлювалися плетені щити) і ро-
вом, а також посилювався різними природни-
ми та штучними перешкодами. Вигідна пози-
ція для оборони, зручна для охорони, наяв-
ність поруч джерела питної води, дров і пасо-
вища – основні вимоги при виборі місця для 
табору. Шкіряні намети в таборі розбивалися 
у чітко визначеному порядку в декілька ліній. 
По центру, біля намету полководця, було міс-
це для збору легіонерів. Кожна сторона табо-
ру мала великі ворота, які ретельно охороняли 
спеціально виділені центуріони. Через ворота, 
що були направлені в бік ворога, легіони ви-
ступали з табору, а через протилежні – повер-
талися назад. При розташуванні неподалік від 
противника додатково виставлялися дрібні й 
великі загони охорони [2, с.24; 9, с.284–285]. 

Велике значення римляни приділяли ви-
хованню та бойовій підготовці легіонерів. На-
вчання було всебічним, суворим і розраховане 
на розвинення у воїнові всіма можливими 
способами фізичної сили. Вони опановували 
різні види зброї, здійснювали перешикування, 
навчали саперній справі та прийомам бороть-
би з кіннотою, володінню окопним інструме-
нтом і швидко облаштовувати укріплений та-
бір. Це зумовлювалося тим, що воїнам дово-
дилося брати участь у тривалих і кровопроли-
тних війнах та в придушенні повстань рабів. 

Молодь, особливо в ІV–ІІ ст. до н. е., з ранніх 
років привчали до витривалості, загартування 
організму шляхом участі в спортивних впра-
вах й іграх. Зброя для навчання була важчою 
за звичайну, що сприяло розвитку фізичної 
сили і витривалості. Вже до 17–18 років мо-
лоді римляни вправно володіли списом, добре 
вміли плавати й веслувати. З початком служ-
би в армії чи на флоті юнаки продовжували 
оволодівати мистецтвом застосування зброї, 
беручи участь у тренувальних навчаннях. Під 
час навчань проводилися двосторонні манев-
ри. Після завершення підготовки молоді воїни 
ставали у битву нарівні з досвідченими воїна-
ми. Кожний легіонер щоденно отримував 
близько 800 г зерна, яке розмелював і готував 
з нього юшку із борошна та платню, з якої ви-
раховували вартість за продовольство, озбро-
єння і спорядження, а частину видавали на 
руки. Пізніше стали випікати коржі та вжива-
ти сухарі. Питвом слугувала вода з добавкою 
оцту (для утамування спраги). При виході у 
похід продовольство видавалося на 15–30 днів 
наперед. Легіонерам дозволялося жити за ра-
хунок місцевого населення, тобто було узако-
нено організоване пограбування [2, с.25; 5, 
с.35; 9, с.286]. 

Для підтримки дисципліни в армії була 
напрацьована система стягнень і заохочень. 
Боягузів і недбайливих карали, а доблесть – 
заохочували. Широко застосовувалися тілесні 
покарання. У разі невиконання наказу началь-
ника, боягузтва у бою і дезертирства застосо-
вувалися суворі покарання аж до страти. При 
скоєні подібних проступків цілим підрозділом 
страчували за жеребом кожного десятого (де-
цемірування) [2, с.25; 9, с.286]. 

Найсерйознішим випробуванням для Да-
внього Риму стали Пунічні війни 264–241, 
218–201 і 149–146 рр. до н.е. із Карфагеном за 
верховенство у Середземномор’ї (див. рис.1). 
Під час цих війн римляни удосконалили орга-
нізацію своєї армії, створили сильний війсь-
ковий флот і захопили панування в Середзем-
номор’ї. Після 2-ї Пунічної війни (218–201 рр. 
до н. е.) давньоримська армія з таких же при-
чин, що й давньогрецька, почала комплекту-
ватися за наймом [1, с.6]. Міліційна римська 
армія, що комплектувалася за майновим ста-
ном, не мала однорідного, а відповідно, й од-
нотипного озброєння, що ускладнювало її 
спорядження під час війн і походів. Більше 
того, менш імущі громадяни нерідко виявляли 
невдоволення війнами, зазнаючи труднощів у 
засобах для утримання та придбання потріб-
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ної зброї. Це стало однією з причин, що зумо-
вила перехід від рабовласницької міліції до 
нового способу комплектування шляхом най-
му. Крім того, перехід до найманства був зу-
мовлений тим, що служба в армії, особливо 
під час війн, для великих землевласників ста-
вала тягарем, і вони поступово почали від неї 
відкупатися. Спочатку у такий спосіб була 
узаконена система платної заміни, а згодом і 
повного відкупу від несення військової служ-
би. Тим більше, що до того часу, в зв’язку з 
розвитком великого рабовласницького вироб-
ництва, основаного на дешевій рабській праці, 
дрібні селяни й ремісники не могли конкуру-
вати з рабовласниками, поступово перетво-
рюючись у люмпенів. Останні ж для підтри-
мання свого існування змушені були найма-
тися на роботу до рабовласників або ж вербу-
ватися на військову службу. Відповідно, голо-
вною причиною переходу до нового способу 
комплектування армії став розвиток виробни-
чих сил і загострення класової боротьби. За-
хист інтересів пануючих класів тепер покла-
дався не на рабовласницьку міліцію, а на най-
ману армію, служба в якій з громадянського 
обов’язку перетворилася в професією [5, с.31–
32; 8, с.460]. 

Одночасно з безперервним навчанням во-
їнів проходило і їх постійне виховання, спря-
моване на підтримання високого морального 
духу, витривалості, беззаперечної покори сво-
їм начальникам, взаємовиручки в бою, стійко-
сті та зневаги до смерті. Основним завданням 
виховання вважалося навчити воїнів здійсню-
вати рух у строю, швидко бігати, майстерно 
володіти зброєю. Разом з цим до воїнів широ-
ко застосовували заходи фізичного впливу та 
заходи, спрямовані на підвищення зацікавле-
ності до служби [3, с.11–12; 5, с.35–46]. Для 
того щоб мати надійне і дисципліноване вій-
сько, здатне вести захватницькі війни, приду-
шувати повстання рабів найманців для служ-
би стали набирати не лише із громадян Рим-
ської держави та захоплених провінцій, але й 
інших держав. При цьому термін служби з кі-
лькох місяців було збільшено до 10–15 років 
[5, с.32] (за іншими даними – 16 років [8, 
с.460; 9, с.349; 13, с.287]). За службу найманці 
отримували постійну платню, частина з них 
служили довічно, а при звільнені зі служби 
отримували кращі земельні ділянки та збері-
гали право на участь у розподілі військової 
здобичі [5, с.32; 8, с.460]. 

Так, починаючи з кінці ІІ ст. до н. е мі-
ліційна римська армія почала перетворювати-

ся у професійну. Зміни у складі армії вимага-
ли її реорганізації. Піхота стала головним ро-
дом війська, і легіон знову зазнав організацій-
них змін (після походів його не розпускали). З 
цього часу скасовано розподіл легіону на лег-
ку та важкоозброєну піхоту через уніфікацію 
в озброєнні ліній легіону. Легка піхота була 
скасована, перестала існувати кіннота як окре-
мий рід війська, вона була введена до складу 
легіону. Змінився бойовий порядок римського 
легіону: у його лавах з’явилися когорти

1 по 3 
маніпули в кожній (360–600 осіб), почали за-
стосовуватися значні сили кінноти. З цього 
часу до складу легіону входило 10 когорт [4, 
с.12; 5, с.35; 13, с.223, 586]. Чисельність легіо-
ну зросла і з урахуванням допоміжних військ 
досягала 10 тис. осіб. Бойовий порядок шику-
вався в 2 лінії по 5 когорт у кожній. У цей пе-
ріод когорти і легіон очолювали трибуни (4–6 
на легіон – по 2 на кожну лінію) [13, с.223, 
586]. Когорта стала не лише організаційною, 
але й тактичною одиницею, здатною частково 
забезпечувати можливість маневру на пересі-
ченій місцевості та самостійно діяти на полі 
бою. 

Реорганізація римської армії мала як по-
зитивні, так і негативні сторони. Організація 
легіону ускладнилась (легіон – когорта – ма-
ніпула), але спростилося управління ним у 
бою. Проте об’єднання маніпул обмежило 
свободу маневру легіону на пересіченій міс-
цевості та скоротило тактичну глибину його 
бойового порядку. Підвищилось значення і 
роль командного складу при підготовці до 
бою і під час бою. Скасування велітів змен-
шило можливості успішної зав’язки бою та 
ухилення від нього. Єдиною формою бою 
стала швидка й рішуча атака [6, с.8–9; 5, с.34–

                                                 
1
 Когорта (від лат. cohors), 1) тактичний підрозділ 

давньоримської армії, чисельність якої становила 360–
600 осіб. Когорту у 107 р. до н. е. ввів консул Гай Марій 
у зв’язку з переходом від міліційної до професійної, на-
йманської армії, що комплектувалася за принципом до-
бровільного вербування. Побудова когорти відбувалася 
в лінію маніпул, що мала глибину 8–10 шеренг. Інтер-
вали між маніпулами зазвичай дорівнювали її ширині 
по фронту. Об’єднання маніпул у когорту підвищило 
самостійність і ударну силу окремих підрозділів легіону 
та управління ними, започаткувавши розвиток нової ко-
гортної тактики Римської імперії. Когорти дозволяли 
краще пристосувати бойовий порядок легіону до дій у 
різних умовах бойової обстановки, будувати його в 3–2 і 
навіть зводити в одну лінію, допускали перешикування 
бойового порядку легіону під час бою. Ефективність 
ведення бою когортою була доведена практикою війн 
Давнього Риму. Когортна організація легіону зберігала-
ся до кінця ІІ ст. [9, с.349; 13, с.223]. 
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35; 13, с.586]. Проведені реформи сприяли 
укріпленню професійної римської армії, що 
відрізнялася високою бойовою виучкою, чіт-
кою організацією, дисциплінованістю і мане-
вреністю. 

Тогочасне римське суспільство являло со-
бою строкату картину ворогуючих класів і 
верств. Остаточно сформувалося 2 основних 
класи – раби і рабовласники. Рабська праця з 
кінця ІІІ ст. до н. е. почала відігравати провід-
ну роль у виробництві. Класові протиріччя 
настільки загострилися, що призвели до 
збройних повстань рабів (1-е та 2-е Сицилій-
ське повстання рабів, масовий революційний 
рух сільського плебса, що призвели до зброй-
них сутичок, повстання Спартака 74–71 рр. до 
н. е. та ін.). Перетворення армії в постійну й 
професійну змінило її роль у суспільно-
політичному житті республіки. За таких умов 
надзвичайно зросла роль полководця, від яко-
го тепер багато в чому залежало особисте бла-
гополуччя воїна-професіонала. Зростанню їх 
впливу на державні справи сприяли завойов-
ницькі походи того періоду Юлія Цезаря та 
Помпея, у результаті яких до Риму були при-
єднані великі території, а також потреба при-
душення збройною силою повстання рабів. 
Армія фактично стала зброєю окремих угру-
повань великих землевласників, які прагнули 
створити у Римі військову диктатуру. З часів 
Юлія Цезаря (102 або 100–44 рр. до н.е.) у 
Римі розвернулася боротьба за одноосібну 
владу. Так, у 60 р. до н. е. Цезарю вдалося 
примирити Помпея і Красса, і всі троє уклали 
неофіційну угоду про взаємодопомогу. Так 
виник т. зв. Перший тріумвірат – союз Красса, 
Помпея та Цезаря, що перетворився фактично 
в уряд. Це стало першим кроком до встанов-
лення військової диктатури в Римі. Сенат не 
мав достатньо сил для боротьби з ним. Боро-
тьба за владу завершилася створенням у 42 р. 
до н. е. Другого тріумвірату (Антоній, Октаві-
ан і Лепід), що підготувала заміну республі-
канської форми правління на імператорську 
та призвела до одночасного посилення зовні-
шньої експансії Риму [9, с.367; 16, с.127–128]. 

Під час союзницької війни (90-і роки до 
н. е.) з метою внесення розколу в ряди італі-
ків, сенат ухвалив рішення про надання права 
громадянства тим союзникам, які залишалися 
вірними Риму, і тим, які склали зброю протя-
гом 2 місяців. Зрівняння союзників у правах з 
римлянами незабаром позначилося й на ком-
плектуванні армії. У такий спосіб римське 
громадянство й обов’язок відбувати військову 

повинність поширилося на всіх жителів Італії. 
Але римська армія фактично комплектувалася 
із добровольців тому, що виплачувана воїнам 
платня приблизно дорівнювала заробітку ро-
бітника, і тому бажаючих служити в ній було 
чимало [9, с.367]. 

У середині І ст. до н. е. Цезар організував 
легіон на нових засадах (див. рис.4). Чисель-
ність легіону коливалася від 3000 до 4500 осіб. 
До складу кожного легіону входило 10 когорт 
по 3 маніпули кожна, стінобитна й метальна 
техніка та обоз. Облогова техніка легіону на-
була великого розвитку, збільшився його обоз 
(500 мулів). Велику роль стали відігравати 
піші допоміжні війська, у числі яких були лу-
чники з о. Кріт і пращники Балеарських ост-
ровів. Кінноту із римських громадян замінили 
найманці – германці, іспанці, нумідійці. Кож-
ний легіон мав 200–300 вершників. Крім того, 
в армії Цезаря було 4–5 тис. вершників друж-
ніх галльських племен. Бойовий порядок легі-
ону зазвичай шикувався в 3 лінії: у першій – 4 
когорти, у другій і третій – по 3. Шикування 
когорти: по фронту 50–60 рядів, у глибину – 8 
шеренг, що загалом складало 400–480 осіб. 
Друга лінія була фактично лінією підтримки, 
третя лінія легіону утворювала загальний ре-
зерв, який використовувався для рішучого 
маневру проти фронту чи флангу противника, 
або для відбиття його удару. Для подовження 
фронту легіон шикувався в дві лінії і дуже рі-
дко – без інтервалів в одну. Бойовий порядок 
легіону тепер став стійкішим. Резерв органі-
заційно закріпився в побудові легіону. “Чере-
паха”, яку раніше застосовували лише при 
штурмі фортець, стала захистом при раптових 
кавалерійських атаках. Кожний легіон мав 
свій номер і найменування, а також “значок” у 
вигляді срібного орла на древку. Появився 
штаб полководця, який став школою підгото-
вки для воєначальників. До його складу вхо-
дила свита полководця – легати і трибуни. Ле-
гати – помічники полководця, призначені се-
натом, які командували великими загонами 
військ або окремими частинами бойового по-
рядку. Військових трибунів було по 6 осіб у 
легіоні; вони виконували накази полководця і 
легатів, командували невеликими загонами і 
брали участь у військовій раді. До штабу при-
командировували молодих добровольців, які 
виконували обов’язки ад’ютантів. Була також 
особиста охорона полководця. Переважна бі-
льшість командного складу складали центурі-
они, які командували центуріями. Командир 
першої центурії командував маніпулою. Ко-
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гортою командував центуріон центурії тріарі-
їв. Шість центуріонів першої когорти кожного 
легіону могли брати участь у засіданнях вій-
ськової ради [5, с.34–35; 6, с.8–9; 9, с.368–370; 
13, с.586]. Проведена Цезарем реорганізація 
підвищила боєздатність легіонів, які пройшли 
бойовий вишкіл з войовничими галльськими 
племенами. 

 

 
 

Рис. 4. Організація легіону (середина І ст. до н. е.) 
 

Значного удосконалення у цей період до-
сягла система навчання і виховання римсько-
го війська. Це була найкраща військова орга-
нізація античного світу не лише за структу-
рою, але й в управлінні військами. Римські 
полководці могли зосереджувати в одному мі-
сці великі сили, уміло ними маневрувати, що 
дозволяло створювати чисельну перевагу на 
потрібному напрямку та завдати поразки про-
тивнику. Добре організована римська армія 
мала кращу на той час зброю, добре підготов-
лений командний склад, жорстку військову 
дисципліну та багатий бойовий досвід. Висо-
кого розвитку досягло і воєнне мистецтво ри-
млян [16, с.128]. 

Римські легіони мали високу рухомість, 
могли битися на пересіченій місцевості, еше-
лонувати сили до бою. На флангах їх бойово-
го порядку розташовувались легка піхота й 
кавалерія. Все це збільшувало маневрені мож-
ливості римського війська та дозволяло наро-
щувати силу удару легіону його другими (або 
третіми) лініями когорт. Римські полководці з 
великим мистецтвом застосовували маневр 
військами на полі бою, започаткували ство-
рення та використання резерву. Це була нова, 

більш вища ступінь у розвитку тактики піхоти 
давніх армій. Їй відповідали і нові форми ор-
ганізації. На відміну від малорухомої фаланги 
в римському легіоні вводиться тактичний 
розподіл, що забезпечувало високу маневре-
ність римського війська на полі бою, підви-
щувало роль середньої командної ланки в 
бою. Озброєння кожної лінії бойового поряд-
ку відповідало її тактичному призначенню 
[16, с.128]. 

Значного розвитку набула інженерна 
справа. Римляни з великим мистецтвом спо-
руджували польові укріплення, широко засто-
совували технічні пристрої при облозі фор-
тець, уміли швидко зводити мости та будува-
ти передмостові укріплення. Вони мали най-
досконаліший для тієї епохи зв’язок. Воєнна 
стратегія римлян використовувала і флот, але 
відводила йому допоміжну роль. Головні за-
вдання флоту: забезпечення дій сухопутних 
військ на приморських напрямках і здійснен-
ня вторгнення армій на територію противника 
через море. Тому флот, як правило, діяв лишу 
в прибережних районах, застосовуючи такти-
ку фронтального зіткнення бойових кораблів і 
їх єдиноборства між собою. Способами мор-
ського бою були таран і абордаж. Посилення 
розкладу рабовласницького ладу в період 
Римської імперії позначилося й на армії. Мі-
нявся соціальний склад армії (вільновідпуще-
ні, найманці), погіршувалися її бойові якості. 
Зниження боєздатності військ римські імпера-
тори прагнули компенсувати збільшенням чи-
сельності армії, оснащенням її новою техні-
кою, зведенням масштабних оборонних спо-
руд. Підлягала змінам тактика і система бойо-
вої підготовки, на зміну маніпулярному строю 
легіону знову прийшла фаланга, придатна 
лише для ведення пасивного оборонного бою. 
Вирішального значення набули легкі війська і 
насамперед кіннота. Все це, разом взяте, по-
збавляло римлян їх колишньої військової пе-
реваги над противником [16, с.128]. 

Державний устрій Римської імперії, вста-
новлений у формі принципата з часів Октаві-
ана Августа, фактично був монархією, хоча 
при збережені республіканських магістратів 
влада зосереджувалася в руках однієї людини 
– імператора. Сенат був збережений, але тепер 
він виконував функції державної ради. Армія і 
флот були в безпосередньому підпорядкуван-
ні імператора, який на власний розсуд прово-
див набори і призначав вищий командний 
склад. Усі зовнішньополітичні справи імпера-
тор вирішував особисто: він оголошував війну 
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й укладав мир [9, с.367, 408; 16, с.127–128]. 
У перший період свого правління, з 27 р. 

до н. е. по 6 р. н. е., Август вів загарбницькі 
війни, які насамперед мали за мету збільшен-
ня кількості рабів і подальшого розширення 
території. Так, упродовж І – початку ІІ ст. 
Римська імперія завоювала та перетворила у 
свої провінції територію Центральної та Пів-
денно-Східної Європи, набувши за цей період 
максимальних меж. Римська армія у період 
правління Августа зросла до 75 легіонів, але 
до кінця його правління (14 р. н. е.) скороти-
лася до 25 легіонів. Загальна чисельність армії 
досягла 300–350 тис. осіб [9, с.411 10, с.79; 16, 
с.128]. Згідно з положенням, розробленим у 
період правління Августа, легіони мали ком-
плектуватися лише із римських громадян. Але 
потреби армії значно перевищили наявність 
людських ресурсів. Тому Август після пораз-
ки в Тевтобурзькому лісі наказав поповнити 
армію відпущеними на волю рабами. Армія 
посилювалася допоміжними військами, які 
набиралися в провінціях. На військову службу 
в порядку добровільного вербування тепер 
брали юнаки віком з 16 років у гвардію, а в 
легіони з 20 років. У разі, коли добровольців 
не вистачало, застосовували примусовий на-
бір. Легіонер присягав імператору і зобов’яза-
ний був служити 25–30 років, перетворюю-
чись у воїна-професіонала. За свою службу 
він регулярно отримував платню – 225 дина-
рів на рік). Крім того, легіонери отримували 
подарунки при сходженні імператора на пре-
стол і в особливих випадках, а при звільненні 
зі служби – земельний наділ або гроші. Проте, 
це не виключало повстань в армії, що виника-
ли на економічному ґрунті, а також через жо-
рстоку дисципліну та великі роботи, якими 
обтяжували легіонерів [9, с.412; 10, с.80]. 

У І–ІІ ст. армія мала сталі організаційні 
форми, ієрархію командного складу, систему 
виховання і навчання та була постійною регу-
лярною армією. Вона стала опорою імпера-
торської влади і була самостійною політич-
ною силою: легіони проголошували імперато-
рами своїх полководців. У армії була віднов-
лена сувора військова дисципліна, яка різко 
впала за період громадянських війн. У легіо-
нах Август ввів стару римську систему вихо-
вання і навчання. Утвердивши свою владу за 
допомогою армії, Август вивів її з Італії і роз-
ташував у прикордонних областях. Армія бу-
ла розосереджена, але управління нею було 
централізованим. На Рейні знаходилося 8 ле-
гіонів, котрі утворювали головні сили римсь-

кої армії; в Дунайських країнах було розквар-
тировано 6 легіонів, у Сирії та Малій Азії – 4 
легіони, в Іспанії – 3, в Африці та Єгипті – по 
2 легіони. На загрозливих кордонах залучали 
до служби незначну кількість іноземних най-
манців. В організацію легіону були внесені 
певні зміни. Його чисельність зросла до 
6100 осіб піхоти та 726 вершників. Перша ко-
горта була удвічі більшою, ніж інші. До скла-
ду легіону входили легкі і допоміжні війська. 
Легіоном командував префект, когортами – 
трибуни. Центуріони стали тепер молодшим 
командним складом [9, с.412–413]. Представ-
ники вищого командування, включно до ім-
ператора, уважно стежили за станом військо-
вого навчання, особисто інспектували легіони. 
Крім військових вправ, воїни-легіонери мали 
виконувати численні будівельні роботи. Вони 
зводили табірні будівлі й укріплення, будува-
ли дороги, мости, водопроводи, споруджували 
прикордонні укріплені лінії та доглядали за 
ними [9, с.414–415]. Забезпечення всієї армії 
продовольством і військовим спорядженням 
здійснювалося через особливі органи поста-
чання. Повний пайок легіонера складався із 
хліба, сала й оцту. У малонаселених прикор-
донних районах легіонери зобов’язані були 
самостійно добувати собі м’ясо, організовую-
чи мисливські команди. Одежа, зброя і бойова 
техніка, що видавалися державою, лагодилися 
в особливих таборових майстернях [9, с.416]. 

У період правління Траяна римляни вели 
останні успішні завойовницькі війни. Вони 
захопили Дакію, частину Вірменії і всю Ме-
сопотамію, що стало найбільшим розширен-
ням кордонів Римської імперії. Чисельність 
регулярної римської армії постійно зростала: 
при Траяні (98–117 рр. н. е.) армія нарахову-
вала 30 легіонів, а при Септимії Севері (193–
211 рр. н. е.) – до 33. Одночасно із збільшен-
ням армії погіршувався її склад, змінювалося 
озброєння і тактика. Важке озброєння було 
скасоване, стара система навчання занепала, 
зростала розкіш і зменшувалася сила й витри-
валість. Створювалися численні види легко-
озброєних військ, що мали метальну зброю. 
Зникли характерні особливості римської піхо-
ти. Бойовий порядок римської армії повернув-
ся до фаланги, але тепер цей стрій більше під-
ходив для оборони, ніж для наступу. Уже Ав-
густ зменшив дистанцію між когортами і від-
мінив третю лінію бойового порядку. У кож-
ній лінії шикувалося по 5 когорт; глибина бо-
йового порядку складала 8 шеренг. Після Ав-
густа було повністю завершено повернення до 
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фаланги [9, с.439–440; 10, с.79]. 
У складі легіону залишалося 10 когорт, 

але вони не розташовувалися тепер одна біля 
одної, як раніше; перші 5 когорт утворювали 4 
передніх шеренги, останні 5 – 4 крайніх ше-
ренги. Шикування легіону відбувалося у 8 
шеренг, з яких перших 4 мали на озброєнні 
легкі пілуми, а останні – списи; 9-у і 10-у ше-
ренги утворювали лучники, які не входили у 
розрахунок легіону. За фалангою розташову-
валися онагри, на флангах – аркбаллісти. 
Кращі важко озброєні воїни виводилися в ре-
зерв. Когорти втратили самостійність і не мо-
гли маневрувати в бою [9, с.440].  

Уже в ІІ ст. Римська держава лише завдя-
ки напруженню сил і ціною низки поступок 
відбила наступ варварів у ході Маркоманської 
війни 166–180 рр., потім унаслідок кризи ра-
бовласницького строю почався її занепад. У 
кінці ІV ст. (395 р.) Римська держава розділи-
лася на дві частини: Східну Римську імперію 
та Західну Римську імперію. Вважається, що 
Західна Римська імперія перестала існувати з 
476 р., а Східна Римська імперія, яка невдовзі 
отримала назву Візантія, проіснувала ще 
майже 1000 років [16, с.128]. 

Отже, в історії Римської держави виріша-
льну роль відігравала армія, яка у ході еволю-
ції пройшла шлях від ледь навченої міліції до 
професійного, постійного війська, що мало чі-
тку організацію, командний склад, штаб, арсе-
нал зброї, спорядження, військово-інженерну 
службу. Основним родом військ римської армії 
була піхота. Існувала й кавалерія, яка відігра-

вала допоміжну роль. Армія складалася з ле-
гіонів, які організаційно складалися з когорт і 
маніпул. Важливе значення надавалося флоту, 
що складався з гребних кораблів різних кон-
струкцій. 

Таким чином, з вищевикладеного можна 
зробити висновок, що у досліджуваний період 
було закладено основи організаційної струк-
тури збройних сил. Армії рабовласницьких 
держав Карфагену та Давнього Риму пройшли 
складний шлях еволюційного розвитку. Осно-
ву організаційної структури обох армій скла-
дали загони, фаланги та легіони, які постійно 
удосконалювалися з метою підвищення їх 
ударних можливостей і маневреності. Основ-
ними родами військ були піхота, кіннота та 
власний флот. Способи комплектування армій 
цих держав постійно змінювалися. Спочатку 
давньоримська й карфагенська армії комплек-
тувалися за майновим станом, за рахунок усіх 
вільних громадян своєї країни. При цьому 
служба в армії, окрім слуг та особистої охоро-
ни, була короткотривалою. У воєнний час на-
биралася потрібна кількість народного опол-
чення. Згодом армії також комплектувалися за 
майновим станом і лише за рахунок громадян 
своєї держави, але вже зобов’язаних з 17–20 
до 50–60 років проходити військову службу, 
яка вважалася почесним обов’язком. У пода-
льшому армії комплектувалися шляхом вер-
бування – найму громадян на службу не лише 
своєї держави чи завойованих провінцій, але й 
інших держав. 
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ІНТЕНДАНТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЛДАТІВ У МІСТІ ВІННИЦІ  
В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
Автор статті, на основі історіографії та архівних джерел, досліджує специфіку інтен-

дантського забезпечення солдатів усім необхідним у Вінниці під час Першої світової війни. Те-
ма статті є недостатньо вивченою оскільки висвітлює участь і внесок мешканців Вінниччини 
у хід Великої війни. Проблема постачання армії була надзвичайно складною. Автор, співстав-
ляючи дані Вінниці з загальноімперськими даними показує, що до неспроможності військового 
міністерства вплинути на процес постачання, приєдналася ще загальна непідготовленість 
держави до ведення війни. Навіть на питання постачання армії чобітьми впливала політика.  

Ключові слова: інтендант, Вінниця, Перша світова війна, фабрика, штаб, солдат, чо-
боти.  
 

Перша світова війна 1914–1918 рр. стала 
найбільшим випробуванням для всього наро-
ду. Ніколи раніше характер і наслідки зброй-
ного зіткнення не набували таких катастрофі-
чних масштабів. Ніколи раніше так тісно не 
перепліталися соціальні, політичні, економіч-
ні й духовні фактори, що вплинули на долі де-
сятків мільйонів людей.  

Метою цього дослідження є вивчення 
специфіки інтендантського забезпечення сол-
датів у місті Вінниці в роки Першої світової 
війни у тісному взаємозв’язку з процесом 
спорядження армії в Російській імперії. 

Проблема військового постачання імпер-
ських військ на території Вінниччини періоду 
Першої світової війни є малодослідженою в 
вітчизняній історіографії. Дане питання роз-
глядалось російськими дослідниками лише в 
контексті загальної ситуації продовольчого 
забезпечення імператорської армії. Зокрема 
представлені у цьому контексті роботи гене-

рала Н. Головіна [2], А. Лукомського [5], 
Л. Сапожнікова [3], Н. Яковлєва [4]. 

Джерельну базу даного дослідження 
складають матеріали Державного архіву Він-
ницької області. 

Російська імперія, не дивлячись на успіхи 
промисловості у XX ст., залишалася насампе-
ред сільськогосподарською країною. За стати-
стикою 1913 р., на просторах імперії паслося 
52 млн. голів великої рогатої худоби, що до-
зволяло повністю забезпечити офіцерів і сол-
датів російської армії, яких напередодні Пер-
шої світової війни нараховувалося 1 млн. 
423 тис. осіб, шкіряними чоботами [6].  

Шкіряний чобіт російського солдата зразка 
1908 р. мав «халяву» висотою 10 вершків (май-
же 45 см), рахуючи від верхнього краю каблу-
ка. Для гвардійських полків «халяви» були на 
1 вершок (4,45 см) довшими [6]. «Халяву» 
зшивали одним швом ззаду, що являло нову на 
той час конструкцію. Колишній солдатський 
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чобіт, що шився ще за зразком російського се-
редньовіччя помітно відрізнявся від сучасного. 
Наприклад, «халяви» у такого чобота були то-
ншими, зшивалися двома швами з боків і по 
ній збиралися в гармошку. Саме таке взуття, 
що нагадувало стрільців ще «допетрівської 
епохи», було популярним у заможних селян і 
майстрових у Росії на рубежі XIX–XX ст. [6]. 
Солдатський чобіт нового зразка при дотри-
манні всіх технологій був дещо міцнішим, ніж 
колишній. Невипадково ця конструкція, зміни-
вши лише матеріали на більш сучасні, зберег-
лася практично до наших днів. 

Циркуляр Головного штабу від 6 травня 
1909 р. за №103 чітко регламентував виготов-
лення всіх матеріалів солдатських чобіт, аж до 
ваги шкіряних устілок – «при 13% вологості» 
залежно від розмірів вони мали важити від 5 
до 11 золотників (від 21,33 до 46,93 г). Шкіря-
на підошва солдатського чобота кріпилася 
двома рядами дерев’яних шпильок – їх дов-
жину, розташування і спосіб кріплення так 
само по пунктах регламентував це й же Цир-
куляр за №103 [6]. Каблук був прямий, за-
ввишки 2 см, що кріпився залізними шпиль-
ками – від 50 до 65 шт. – залежно від розміру. 
Всього ж встановлювалося 10 розмірів сол-
датських чобіт по довжині ступні і три розмі-
ри (А, Б, В) по ширині. Цікаво, що найменший 
розмір солдатського чобота зразка 1908 р. від-
повідав сучасному 42 розміру – чоботи носи-
ли не на тонку шкарпетку, а на майже зниклу 
з нашого побуту онучу [6].  

У мирний час за рік рядовому видавалося 
пара чобіт і три пари онуч. Оскільки у взутті 
зношувалися насамперед підметки і підошви, 
то на рік їх видавали два комплекти, а «халя-
ви» – тільки раз на рік. У теплу пору року со-
лдатські онучі були «полотняні» – з льняного 
або конопляного полотна, а з вересня по лю-
тий солдату видавали «суконні» – з вовняної 
або напіввовняної тканини. 

Оптом на закупівлю шкіряної сировини та 
пошиття однієї пари солдатських чобіт напе-
редодні 1914 р. царська скарбниця витрачала 
1 руб. 15 коп. За статутом чоботи мали бути 
чорного кольору, крім того, натуральна шев-
ська шкіра при інтенсивній експлуатації вима-
гала регулярного догляду (змащування). Тому 
на чорніння і первинне мастило чобіт скарб-
ниця виділяла 10 копійок. Разом з тим, сол-
датські чоботи за оптовою ціною обходилися 
Російській імперії в суму 1 руб. 25 коп. за па-
ру, що приблизно в два рази дешевше, ніж 
коштувала пара простих шкіряних чобіт у 

роздріб на ринку [6]. Офіцерські чоботи були 
майже в 10 разів дорожчими за солдатські, 
відрізняючись фасоном і матеріалом. Шилися 
вони індивідуально, зазвичай з дорожчої та 
якіснішої козячої «хромової» (тобто особли-
вим чином обробленої) шкіри. Напередодні 
1914 р. прості офіцерські хромові чоботи ко-
штували від 10 руб. за пару, парадні – близько 
20 руб. [6].  

Шкіряні чоботи тоді обробляли ваксою 
або гуталіном – сумішшю сажі, воску, рос-
линних і тваринних масел і жирів. Наприклад, 
кожному солдату та унтер-офіцерові на рік 
належало 20 коп. «на мастило і чорніння чо-
біт». Тому тільки на мастило чобіт «нижніх 
чинів» армії Російська імперія щорічно витра-
чала майже 500 тис. рублів. Цікаво, що згідно 
циркуляру Головного штабу від 1905 р. за 
№51, для змащування армійських чобіт реко-
мендувалася вакса, яку виробляли в Росії на 
фабриках німецької фірми Фрідріха Баєра – це 
хімічна і фармацевтична фірма і нині добре 
відома під логотипом Bayer AG. До цього слід 
додати, що до 1914 р. майже всі хімічні заводи 
і фабрики в Російській імперії належали німе-
цькому капіталу [6].  

Слід зазначити, що в Першу світову війну 
армія Російської імперії крокувала в так зва-
них «чоботях для нижніх чинів зразка 1908». 
Його стандарт був затверджений циркуляром 
Головного штабу від 6 травня 1909 р. за №103. 
Фактично цей документ затвердив той тип і 
крій солдатського чобота, який проіснував все 
XX століття. Тільки якщо у Другу світову, 
Афганську або Чеченські війни цей чобіт ши-
вся в основному зі штучної шкіри – «кирзи», 
то в момент появи він виготовлявся виключно 
з ялової шкіри, або юфти. Напередодні Пер-
шої світової війни хімічна наука і промисло-
вість ще не створили синтетичних матеріалів, 
з яких виготовляється значна частина ниніш-
нього одягу та взуття [6]. 

Прийшовши з далекої давнини термін 
«яловий» у слов’янських мовах означав при-
плід тварин, які ще не давали, або ще не дали. 
Ялова шкіра для солдатських чобіт виготов-
лялася зі шкур однорічних бичків або корів, 
які ще не дали приплоду. Така шкіра була оп-
тимальною для довговічного і зручного взут-
тя. Більш старі чи молоді тварини не підходи-
ли – ніжна шкіра телят була ще недостатньо 
міцна, а товсті шкури старих корів і биків, на-
впаки, занадто жорсткі [6]. «Юфтою» імену-
валася добре оброблена тюленячим салом 
(ворванню) і березовим дьогтем шкіра – різ-
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новид ялової. Цікаво, що це середньовічне 
слово перейшло в усі основні європейські мо-
ви. Французьке «youfte», англійське «yuft», 
голландське «jucht», німецьке «juchten» похо-
дять саме від російського терміну «юхта», за-
позиченого східнослов’янськими племенами, 
в свою чергу, від давніх булгарів. У Європі 
«юхтою» часто іменували суто російську шкі-
ру – ще з часів Новгородської республіки саме 
російські землі були основним експортером 
виробленої шкіри [6]. Всього ж напередодні 
війни на солдатські чоботи царська скарбниця 
витрачала щорічно близько 3 млн. рублів. Для 
порівняння, бюджет усього Міністерства за-
кордонних справ лише в 4 рази був більшим. 

У своїй книзі «Росія у Першій світовій 
війні (військові мемуари)» генерал М. Головін 
зазначає, що у деяких повітах місцеві повітові 
поліцейські чини, отримавши розпорядження 
губернаторів про залучення до роботи в зем-
ських та інтендантських майстернях шевців із 
районів, не зайнятих роботою на армію, вирі-
шили питання просто – наказали, всіх шевців, 
які перебували в селищах та інших населених 
пунктах повітів, зібрати і, як заарештованих, 
під конвоєм поліції доставити в повітові міста 
[2, c.343–352]. Не виключенням стала і Вінни-
ця.  

У Вінниці в 1914 р. згідно телеграми Мі-
ністра внутрішніх справ за №3050, що надій-
шла на ім’я графа Ігнатьєва були залучені всі 
шевці в містах та інших населених пунктах 
округу. Кожного з них зобов’язали: виготов-
ляти з власного товару по дві пари чобіт на 
тиждень, платою від скарбниці від 700 до 850 
копійок за пару; шкіряні заводи мали прода-
вати шевцям товар не вище встановлених на 
місцях цін; залучити всі фабрики до виготов-
лення сукна для армії, вжити заходів до роз-
витку продуктивності фабрик, що виробляють 
сукно для армії, до найвищої межі, встановити 
за виконанням контроль фабричної інспекції 
місцевої цивільної влади [1, арк.2, 3зв].  

У доповненні до цієї телеграми були за-
значені такі вимоги до чобіт: «халяви» і перед 
мали бути «юхтові»; допускається пошив чо-
біт із суцільнотягнутих «юхтових» витяжок і 
гаків, «халява» довжиною 10 вершків, у верх-
ній частині забезпечене підшивкою 5-верш-
кової довжини з юхтової баранячої шкіри, або 
юхтовий спилок; нитка і дратва просочені су-
мішшю з смоляного вару і сала. Задник по-
двійний з двох шарів шкіри жорсткою і 
м’якою; устілка із щільного мостового; пі-
дошви подвійні; підошви прибиваються до 

переду одним рядом дерев’яних шпильок, а в 
«єленки» (нім. Gelenkstück – шмат шкіри, що 
заповнює посередині підошви поглиблення, 
що оброблений рантом) пришивалася дратва 
для захисту останньої від тертя при носінні; 
підметка прикріплюється до підошви двома 
рядами шпильок; підметка прикріплюється з 
обох сторін трьома стібками дратви, або мета-
левими шурупами по одному з кожного боку; 
каблуки однакової ширини вгорі і внизу; на-
бійка прибивається до каблуків залізними 
шпильками; всередині халяв пришиваються 
міцні вушка. Частину чобіт, до 30% від зага-
льної кількості, потрібно було зробити кава-
лерійського зразка, що відрізняється від зви-
чайних чобіт прибиванням підметки всереди-
ні під підніжжям і пришиванням дратвою до 
задника чобота нашпорника із щільної підо-
шовної шкіри. Колодки семи розмірів по дов-
жині ступні від 28 до 32 см [1, арк.3зв].  

Залучення всіх шевців в окрузі не дало 
бажаного результату, чоботи виявились неякі-
сними. В них були м’які задники; в багатьох із 
них між підошвою й устілкою не виявилося 
підкладки, а якщо і була, то являла собою 
шматочки березової кори, що незмазані ва-
ром; шпильківка вельми незадовільна, цвяхи 
короткі і рідко набиті; підметки легко відри-
ваються від підошви; в підошвах і підметках 
великі підрізи; устілки складені з клаптя пере-
ду, траплялися навіть кінні, погано затягнуті, 
пухкі; з внутрішнього боку чобіт траплялися 
шпильки, що проходили наскрізь; підклейка – 
погана, легко рвалася; каблуки з клаптів шкі-
ри; підошви і підметки з горілого товару; ву-
шка чобіт пришиті слабкими нитками [1, 
арк.3зв]. Тому, для вирішення проблеми – по-
стачання армії чобітьми, звернулися до фаб-
рики «Ястреб», що була побудована в 1911–
1912 рр. і належала Францу Йосифовичу Яро-
шинському. Фабрика знаходилася там, де нині 
будинок на вулиці Соборній, 46, тепер цю те-
риторію займає торговельний центр «Sky 
Park» у Вінниці. 12 лютого 1915 р. на підставі 
пропозиції Подільського Губернатора від 
10 вересня 1914 р. було організовано Вінни-
цьку Міську Громадську Приймальну Комі-
сію. До її складу входили: Міський Голова, 
Голова Земської Управи, Член Міської Упра-
ви, Вінницький поліцмейстер і експерт. Було 
закуплено 6000 пар чобіт у 60 ящиках. З усієї 
кількості розглянутих чобіт виявилося розмі-
ру №4 – 600 пар, №5 – 1100 пар, №6 – 1300 
пар, №7 – 1200 пар, №8 – 1000 пар, №9 – 500 
пар і №10 – 300 пар за ціною 8 руб. 65 коп. за 
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пару, а всього було закуплено на суму 51,9 тис. 
рублів [1, арк.46зв]. Цю партію чобіт визнали 
як доброї якості, але як покажуть наступні по-
дії перевірили їх дуже поверхово. Коли ці чо-
боти 3–4 березня 1915 р. надійшли у штаб Ки-
ївського військового округу, при перевірці на 
місці вони виявились поганої якості. Щоб 
якось виправдатись Вінницька Міська Управа 
та Комісія по прийому чобіт з фабрики Яро-
шинського написала заяву, в якій у 7-ми пунк-
тах було розписано пояснення щодо якості 
чобіт, серед яких: відсутність досвіду, недо-
статня кількість матеріалу [1, арк.46зв].  

Після надісланого пояснення 28 березня 
1915 р. штаб Київського військового округу 
зібрав комісію, в якій головував генерал-ма-
йор Червін. До її складу також входили: огля-
дач магазину готових чобіт Київського інтен-
дантського речового складу генерал-майор у 
відставці Шпренглевський, старший прийма-
льник київської обмундирувальної майстерні 
Шмегельський, оглядач магазину готових чо-
біт київського речового складу, а також член-
діловод київської військової приймальної ко-
місії 126-го піхотного Рильського полку капі-
тан Де-Вітте. Було прийнято рішення повтор-
но перевірити надіслані речі [1, арк.56зв].  

При огляді виявлено, що із запланованих 
6000 пар надійшло 5988, з них придатними за 
зовнішнім виглядом було 5628 пар, з яких 
підлягають виправленню слабкі задники, а та-
кож 202 пар «єленки» картонові і дефекти з 
пошиття та додатково до цього брак через ди-
ри в «халявах» і передах. Потім комісія роз-
крила 6 пар чобіт, взявши 4 пари з різних 
ящиків без вибору і знову ж таки виявила, що 
ці чоботи мають слабку підошву, задники, а 
також картонні «єленки». Всі чоботи прийняті 
від Вінницької Міської Управи були визнані 
непридатними для діючої армії, про що скла-
дено відповідний акт. До цього слід додати, 
що хоча в 5618 парах не виявлено суттєвого 
браку за зовнішнім виглядом, проте комісія 
взяла до уваги те, що 6 пар у 4-х з яких були 
знайдені дефекти, картонові вставки і припус-
каючи знаходження подібного в частині ін-
ших чобіт, визнали, що вся партія прийнятих 
чобіт, не підлягає видачі діючій армії, про що 
встановлено було укласти акт [1, арк.59зв]. 

За результатами перевірки встановлено, 
що 6000 пар взуття прийнятого Вінницькою 
Громадською комісією від Ф.І. Ярошинського 
були оцінені Технічним Комітетом Головного 
інтендантського Управління для прийому по 
ціні за одну пару 7 руб. 75 коп., а не 8 руб. 

65 коп. Тобто мало того, що чоботи були не-
якісними, так за них ще й переплатили [1, 
арк.60зв].  

Вінниця в цьому не виняток, подібна си-
туація була і в інших містах Російської імпе-
рії. Свідченням цьому може бути такий мале-
нький приклад: 2 квітня 1916 р. газета «Киев-
ская мысль», повідомила, що партія чобіт за-
куплених інтендантами у місцевого виробни-
ка, становила 37% браку. Для задоволення по-
треб армії в чоботях, можна зустріти такі ж 
проблеми: невраховані розміри потреб, що 
перевищили передбачувані, тил «не встигав за 
фронтом», зовсім незадовільно організоване 
виробництво і постачання [3, c.37]. 

Головін М. зазначає: «Такої гострої кризи, 
як у постачанні взуттям, в інших видах поста-
чання не доводилося переживати. Але загаль-
на картина залишилась без змін. У кампанію 
1914 р. і в першу половину 1915 р. відбували-
ся розтрата всіх запасів і безсистемні спроби 
відновлення їх. Військове міністерство ніяк не 
може усвідомити собі розміри потреб, а та-
кож, що і як можна отримати з країни. Для 
Сухомлинова (військовий міністр Російської 
імперії) і його співробітників все виникає «не-
сподівано для всіх». Тому, говорити про будь-
яке передбачення не доводиться» [2, c.343–
352]. Ось, що з цього приводу пише один з та-
ких співробітників – генерал А. Лукомський: 
«З самого початку війни головний інтендант 
передбачав, що вимоги армії перевершать всі 
норми, визначені в мирний час, і вжив заходів 
для заготівлі великих запасів інтендантського 
забезпечення, щоб мати можливість задово-
льнити вимоги, які можуть надійти з фронту. 
Але й він помилився в розмірі цих вимог, і ін-
тендантство також довелося звернутися із за-
мовленнями за кордон на різні предмети по-
стачання. В тому числі довелося вже в 1915 р. 
зробити дуже великі замовлення на взуття – 
переважно в Англії й Америці. Ці замовлення 
обійшлися казні дуже дорого; були випадки 
вкрай несумлінного їх виконання, і вони за-
йняли дуже значний відсоток тоннажу суден, 
настільки дорогоцінного для підвозу боєпри-
пасів. 

Неможливість задовольнити потреби ар-
мії товарами вітчизняного виробництва стала 
несподіванкою для всіх, не виключаючи й ін-
тендантського відомства. Виявилась нестача 
шкір, нестача дубильних речовин для їх виго-
товлення, нестача майстерень, нестача робо-
чих рук (шевців). Але все це сталося результа-
том відсутності правильної організації проце-
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су. На ринку не вистачало шкір, а на фронті 
сотні тисяч шкір, що знімалися з худоби згни-
вали. Але до цієї неспроможності військового 
міністерства приєдналася ще й загальна непід-
готовленість держави до ведення сучасної ве-
ликої війни, що вимагає участі в боротьбі не 
тільки армії, але й усіх сил народу. І як це не 
здається дивним на перший погляд, навіть у 
питаннях про постачання армії чобітьми до-
лучалася політика» [5, c.201–203]. Що най-
більш цікаво тут абсолютно нічого не перебі-
льшено. Проблема забезпечення російської 
армії чобітьми вирішувалася не в кабінетах 
чиновників військового відомства, в безпосе-
редні обов’язки яких входило вирішення цьо-
го питання, а на найвищому владному олімпі 
царської Росії. 

Вдуматись тільки. Наприкінці 1914 р. го-
ловнокомандувач російської армії Великий 
князь Микола Миколайович під час приїзду в 
Ставку голови Державної думи Родзянко го-
ворить йому про те, що «його змушує до тим-
часової зупинки воєнних дій відсутність сна-
рядів, а також нестача чобіт в армії», і просить 
того: «Ось ви маєте вплив. Вам довіряють. 
Влаштуйте мені, як можна швидше поставку 
чобіт для армії» [2, c.383–384]. Виходить, що 
головнокомандувач російської армії, член ім-
ператорської родини, не може добитися для 
армії чобіт. Його впливу недостатньо. Це ж 
нонсенс. 

Ось що відбулося далі. Родзянко пообіцяв 
Великому князю допомогти – залучити до ро-
боти із забезпечення армії чобітьми громадсь-
кі організації та земства. «Проблема була в 
тому, що в одних губерніях були шкіри, а в 
інших дратва, підметки, цвяхи, а ще в якій-
небудь – дешеві робочі руки, кустарі-шевці. 
Найкраще було б скликати з’їзд голів губерн-
ських земських управ і за їх допомогою нала-
годити справу» [2, c.383–384]. 

Родзянко зробив усе від нього залежне, 
щоб такий з’їзд відбувся. Він обговорив це 
питання в Думі, запросив циркулярно голів 
управ і міських голів про їх можливості в пла-
ні пошиття чобіт. «Багато негайно ж відгук-
нулися. Прислали потрібні відомості, а деякі, 
не чекаючи запрошення, самі приїхали в Пет-
роград. Потім стали надходити відповіді з 
земств, що замовлення вже дані кустарям і 
майстерням, скуповуються шкіри і, що робота 
йде щосили. Одне з земств, зважаючи на не-
стачу дубильних речовин, відіслало свою лю-
дину до Аргентини. Навіть деякі з губернато-
рів і ті відгукнулися і писали, що цілком спів-

чувають залученню земств до військових по-
ставок» [2, c.383–384]. 

Але, таке потрібне засідання, як з’їзд голів 
губернських земських управ, так і не відбуло-
ся. Справа в тому, що втрутився міністр внут-
рішніх справ Маклаков, який вбачив у прове-
денні такого з’їзду антиурядову «політику» і 
«від імені» Ради міністрів (а по суті обманом), 
поставив на цій справі великий і жирний 
хрест. Так добре і потрібне починання було 
успішно поховано [2, c.383–384]. Це призвело 
до того, що в 1915 р. в армії почала відчувати-
ся «шевська» криза. «Всі кругом мерзотники! 
– Обурювався цар на початку все того ж 
1915 р., – чобіт немає, рушниць немає – на-
ступати треба, а наступати не можна». Таке 
визнання російського монарха, це свого роду, 
розпис у власній безпорадності і безпораднос-
ті всього державного апарату царської Росії, а 
враховуючи раніше наведену цитату М. Голо-
віна, що стосується саме 1915 р., що «Тільки 
частина бійців, які перебувають на фронті, бу-
ла озброєна, а решта чекали смерті свого то-
вариша, щоб, у свою чергу, взяти в руки гвин-
тівку», розумієш, що цар, говорячи про руш-
ниці і чоботи, не перебільшував [4, c.123]. Го-
ловін М. приводить особисті спогади з приво-
ду й «шевської» кризи, зазначаючи: «З особи-
стого досвіду можу засвідчити про ту траге-
дію, яку пережила піхота VII армії в грудні 
1915 р. Ця армія, начальником Штабу, якої я 
був призначений в жовтні 1915 р., признача-
лася для десантної операції проти Болгарії з 
метою допомогти Сербії. Зважаючи на вкрай 
підозрілу поведінку в цьому відношенні Ру-
мунії ця десантна операція не могла відбути-
ся, і VII армія була перевезена в кінці листо-
пада в Галичину, до складу Південно-Захід-
ного фронту. Висадившись із залізниці, час-
тини цієї армії мали пройти 4–5 переходів, 
щоб зайняти призначені на фронті місця. Цей 
похід збігся із осіннім бездоріжжям, і піхота 
втратила свої чоботи. Тут почалися наші 
страждання. Незважаючи на найвідчайдуш-
ніші прохання про висилку чобіт, ми отриму-
вали їх настільки незначними порціями, що 
піхота армії ходила боса. Таке катастрофічне 
становище тривало майже два місяці» [2, 
c.384–385]. 

Таким чином, проаналізувавши пробле-
матику інтендантського забезпечення в окрес-
лений період, можна констатувати наступне. 
По-перше, мале надходження чобіт у війська 
– це, безумовно, проблема тилу. Про причини 
цього зазначено вище. По-друге, чоботи, які 
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не витримують 4–5 переходів в умовах осін-
нього бездоріжжя, якісними не назвеш. Під-
рядники, які постачали чоботи для армії, часто 
крали, як і багато тих, хто був причетний до 
постачання армії. Неякісна шкіра, підошва і 
каблук давали можливість спритним ділкам 

економити на матеріалах для чобіт і нажива-
тися на таких поставках. Подібне не було рід-
кістю в ті часи, зокрема й у Вінниці. По-третє, 
причиною такого стану речей було недбале 
ставлення до власного військового майна й 
самих солдатів.  
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Naval History of the World War I was the 
history of attempts of Allied fleets to establish a 
trade blockade of Germany and on the other hand 
of German efforts to blockade the United King-
dom through unrestricted submarine warfare. 
Maritime operations of the Imperial German 
Navy (Kaiserliche Marine) during the Great War 
played the important role in fighting against the 
forces of the Triple Entente. The War also 
showed the great capabilities of submarines as the 
class of weapons. The main tasks of German 
submarines were to destroy the transport tonnage 
of Britain and its military allies and in such way 
help to achieve the victory. The activity of 
German U-boats aimed at the destruction not the 
warships but the merchant vessels contradicted 
the all the rules of naval warfare. This tactic of 
German High Command was caused by a lack of 
submarines to fight against the allies’ Navy. The 
struggle was waged with varying degrees of 

success, but the attacks against the civilian vessels 
caused significant casualties among the civilians. 

These facts provoked the wave of indignation 
of the world community and the media as to the 
method of warfare by the German Navy. Criti-
cism of Germany's unrestricted submarine war-
fare became one of the main topics used in anti-
German propaganda of the Entente countries. 

Although the Great War was not accompa-
nied by information warfare like we understand 
this term nowadays, propaganda machine and 
national media of two warring sides had to 
struggle for the minds and consciousness of 
people.  

British propaganda had a pronounced Anti-
German character. Unambiguously negative image 
of Germany originated during the anti-German 
hysteria that broke out after the beginning of war. 
Since then in the pages of British press the 
Germans had always acted as warmongers, they 
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were violent and aggressive, arrogant and selfish; 
they did not value the human life and had no 
mercy for the defeated. Germany was a priori 
regarded only in black and white. 

In September 1914 the War Propaganda 
Bureau was set up and headed by Charles 
Masterman (1873–1927). He put a lot of efforts in 
constructing the negative image of Germany. 
However, the War Propaganda Bureau produced 
mainly such non-periodic printed material as 
books, postcards, posters and films [8, р.24–52]. 

Analyzing Punch cartoons we are faced both 
the stereotypical images of Germany and targeted 
construction of the enemy image in time of the 
Great War. Mass media wrote both about the real 
and make-believe atrocities and war crimes of the 
Kaiser's army and especially Navy. And many of 
them were debunked in the interwar period. The 
amount of imaginary crimes was quite big [5, 
р.42–43].  

After the beginning of war the Germans have 
always depicted as warmongers, they were 
violent and aggressive demonstrated the complete 
disregard for the human life and had no mercy to 
the defeated [10, p.40–41].  

The Punch magazine also played its part in 
the contemporary British propaganda. That was 
the time when the peak of Punch’s circulation 
was achieved (approximately 150 thousands of 
copies per week). Each issue contained the series 
of gloomy, pessimistic cartoons. Such famous 
cartoonists as Bernard Partridge (1861–1945), 
Frederick Townsend (1868–1920), Leonard 
Raven-Hill (1867–1942), Ernest Shepard (1879–
1976), Cyril Bird (better known as Fougasse) 
(1887–1965) and others, put a considerable 
efforts to convey the most important ideas of time 
to the readers of the magazine. Cartoonists tried to 
focus attention of the readers on negative features 
of enemy. Among the most important techniques 
was the appealing to the emotions of readers; 
demonization the image of Germany. 

The textual labels (captions) served as the 
additional tools to impact on the readers. Only 
sometimes they had value-judgments. But their 
content, form of presentation or even their 
absence, were designed to focus public attention 
on the negative features of Germany and the 
Germans. 

Depicting the activity of German army and 
navy artists often successfully used for visualiza-
tion of the enemy image such phenomenon as 
death. On the one hand, the war transformed 
traditional attitudes of people towards death. The 
latter started to be perceived as a fact that could 

not be avoided. Death became an everyday 
routine. E. M. Remark wrote that the generation 
of the war was the generation whose “knowledge 
of life is limited to death” [3, с.168]. 

Thus, this paper considers the features of 
perception and representation of an enemy on the 
pages of the print media in the Great Britain 
during the Great War 1914–1918. The research 
objective is to explain by examples how the 
cartoonists illuminated the maritime operations of 
the German Kaiserliche Marine and used this 
theme in Punch cartoons to construct the image of 
Germany as the enemy. 

In December 1914 Leonard Raven-Hill drew 
the cartoon «Dishonoured» (Fig.1). It was a ref-
lection on the maritime operation of the Imperial 
German Navy in order to attack the British coast 
and to lay the minefields. During the German 
raids on Scarborough, Hartlepool and Whitby 106 
civilians, including children, were killed, and 
about 600 were wounded. The towns suffered 
from great destructions, which were absolutely 
unnecessarily for the Germans [1]. 

Depicted in the cartoon captain of the 
German light cruiser SMS Emden Carl von 
Müller is straining at this information learnt from 
the Sydney Press. Although at that time he was in 
British captivity in Malta he remained well-
known person. .On the one hand, during its raids 
in the Pacific and Indian oceans in the summer 
and autumn 1914 the SMS Emden caused signi-
ficant damage to British naval trade in those 
regions. It was regarded as the successful example 
of warfare. On the other hand captain and the crew 
almost always adhered to the rules, traditions and 
customs of naval war. They’ve never attacked 
civilian and neutral vessels, ships, and have never 
left sailors to the mercy of fate. So in the cartoon 
Muller appears as the last German gentleman of 
war, who understands what the officer’s honour, 
generosity, humanity is. Cont-emporary Germans 
seems to be ready to lay the death of civilians and 
killings of children and women on the altar of 
their victory. 

A Great naval triumph by L. Raven-Hill 
(Fig.2) in its caption expresses sarcasm as to the 
ways and methods of warfare by Germany. The 
cartoon shows the events connected with the 
British steamship “Falaba” that left Liverpool for 
Sierra Leone. On March 28, 1915 it was 
torpedoed by the German submarine U-28, 30 km 
west of Wales’s coast. Altogether 104 people of 
the crew and passengers had been killed.The 
situation was the result of the deterio-ration of the 
Anglo-German confrontation caused by the 
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strengthening of the British naval blockade of 
Germany. It gained a total character when on 
March 1, 1915, British Prime Minister H. Asquith 
announced a complete cessation of the trade with 
Germany. According to the adopted on March 10 
Act of reprisals no neutral ship was allowed to put 
into German ports or leave them. In response 
Wilhelm II declared that the waters around 
England and the Channel zone would be consi-
dered as the War Zone, so every merchant vessel 
including neutral would be sunk at sight. 

U-28 Capitan Georg-Günther von Forstner 

gave the Falaba ten minutes to evacuate its 
passengers and crew. But for unknown reasons 
the U-28 seemed to have fired a torpedo at the 
Falaba before the ten minutes were up. In the 
cartoon we can see the figure of the captain of the 
sinister appearance, who quietly watches how 
those who had survived in the incident are beg-
ging for help. We also see the bodies of people 
who had already drowned. German officer again 
was presented as a person who had no idea about 
honour, mercy, and who was indifferent to the 
suffering and death of others. 

 

  
 

Fig.1. Dishonoured, vol.147, 30.12.1914, p.531. 
 

 

  
 

Fig.2. A Great Naval Triumph, vol.148, 07.04.1915, p.263. 
 

The type of submarine is also interesting. 
Germany began to build Medium boat U-666 
only in 1941 so the using of this label by artist 
obviously pursued another purpose. 666 as the 
Number of Beast in Christianity were used for 
emphasizing of diabolical wiliness of the 
Germans and demonizing of their image. It also 
causes association with the Apocalypse, death, 
but on the other hand, with the victory of God 
over the Devil. 

Some of cartoons depict various items asso-
ciated with death or related to it. The New 
Frightfulness by B. Partridge (Fig.3) was related 
to the situation as to the naval war. Even though 
German submarine warfare by 1917 had limited 
character, it caused heavy casualties to the Allies. 
To 1915 U-boats had sunk 228 Allied ships and 
89 neutral ships totalling 770000 tons. So in 
August 1915 due to Germany’s U-boat campaign 
the British Admiralty declared that merchant 
ships should be armed in case of pirate. After 
ongoing debate as to whether doing so was lawful 
under international law, it had been recognised 

that merchant vessels needed to protect themselves 
from pirates and they were allowed to carry defen-
sive armaments. However, Germany objected, 
arguing that piracy had not existed anymore, so 
arming civilian vessels would be illegal. If com-
mercial vessels were armed, Germany reserved 
the right to sink them without warning. It should 
be said that sinking a ship without warning was 
against international law and was thought to be 
barbaric. U-boats had difficulty determining whe-
ther a merchant ship was the enemy or neutral, 
and, moreover, an enemy ship often could (ille-
gally) fly a neutral flag. Restrictions on enga-
gement made commerce raiding both clumsy and 
dangerous for the U-boat. 

In the cartoon we can see German Großad-
miral Alfred von Tirpitz known as apologist of 
unrestricted submarine warfare. He also was an 
advocate of assertive diplomacy toward the 
United States, on the theory that it would deter the 
U.S. from war. To that end he argued that the 
remaining restrictions on U-boat warfare be 
dropped. Tirpitz, with firm resolve, pressed the 
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government to take a hard line against American 
protests over the U-boat policy and for declaring 
the coasts of Britain and France as a war zone [6, 
p.394, 396.]. He was convinced that the sub-

marines would be able to prevent the British 
naval blockade of the German coast and even to 
blockade British ports. He is surrounded by 
several objects directly related to death. 

 

 
 

Fig.3. The New Frightfulness, vol.150, 01.03.1916, р.153. 
 

 

 
 

Fig.4. The Freedom of the Sea, vol.152, 07.03.1917, p.151. 
 

In the cartoon he came to the cemetery to pay 
tribute to dead piracy and held the funeral wreath 
in his hands. But piracy grave decorated with a 
skull and crossed bones looked empty. Tirpitz, 
with the same symbols on his cylinder de-
claratively recognized that piracy had left us, but 
expressed the lurking hope that it would revive 
again under another name. 

In January 1917, US President Woodrow 
Wilson appealed to the belligerents with the 
message, which outlined the US vision of the 
future terms of peace without winners and losers. 
Among the other things he indicated the problem 
of the freedom of the naval trade. Meanwhile at 
the end of January 1917 Germany declared 
unrestricted submarine war. In February and 
March 1917 German submarines in the Atlantic 
and the Mediterranean sunk about 0.5 mln. tons 
of British cargoes per month. Neutral state also 
suffered heavy losses. The campaign, conducted 
by German submarines reached its peak in April 
[9, р.202]. German attacks of civil and com-
mercial vessels were in fact state-sponsored 
piracy, which violated all existing regulations of 
war, such as the 1864 Geneva Convention and the 
1907 Hague Convention.  

In the Freedom of the Sea (Fig.4) by 
L. Raven-Hill we see the German pirate who 
pushed out the Netherlands. The cartoon was a 
reflection on the problems of economic blocked 
of Germany and contraband. The Declaration of 
Paris of 1856 which was the governing principle 

of wartime maritime law in 1914 said the 
following: a) trade of neutrals should be immune 
from belligerent capture or interference during 
wartime; b) enemy goods transported in neutral 
ships were immune from seizure; c) cargoes that 
belonged to neutrals could not be seized, even if 
captured in enemy ships. The Declaration did not 
define “contraband” but divided it into two 
categories: “absolute contraband” comprised 
goods only useful for war, such as munitions and 
uniforms; “conditional contraband” was material 
useful in either peace or war, and could only be 
seized if it was clearly intended for an enemy 
port. Conditional contraband might include food 
or raw materials, but the category was not clearly 
defined. For the British, who imported almost 
two-thirds of their food, and the Germans, who 
imported one-fifth, and an even higher proportion 
of protein and fats, whether food for belligerents 
could be considered conditional contraband was a 
critical question. For both moral and humanitarian 
reasons, there was a strong case for the exemption 
of food [6, p.388–389.]. 

Despite the fact that during the war the 
Netherlands was neutral, a large number of 
products and raw materials got through its territory 
to Germany. Thus Dutch contraband to some ex-
tent allowed Germany to survive during the British 
naval blockade. Nevertheless, in 1915–1917 the 
Dutch ships also had been attacked by German 
submarines. In particular, in late February 1917 
submarine U-21 returning from the Atlantic tor-
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pedoed eight Dutch ships, sinking six of them [2]. 
On the picture pirate’s chest is decorated with 

a symbolic image of a human skull without the 
lower jaw with two long bones crossed together 
under the skull. It is a symbol of death, dead, 
danger, especially in Germanic world. It is also a 
symbol of piracy usually depicted in white or 
silver colour on a black background.  

It also can be interpreted as an inseparable 
unity of war and death. During the First and 
especially during the Second World War, it was 
often used by the military units of different 
countries, but mostly of Germany. So portraying 
Germany as a pirate, who conducts naval war in 
the “uncivilized” way, L. Raven-Hill imposed 
readers the thought about the dangerous of 
Germany, whose actions threaten both military and 
civilian ships. A dagger and a revolver in pirate’s 
hands compound its image. His assertion that he is 
“apostle” of freedom of the seas only emphasizes 
the cynicism of German military strategy. 

In B. Partridge’s cartoon Wilful Murder 
(Fig.5) the one of the key objects is the gallows. 
British writer and journalist Arthur Koestler wrote 

that “The 'gallows' are not only a symbol of death, 
but also a symbol of cruelty, terror and irreve-
rence for life; the common denominator of primi-
tive savagery, medieval fanaticism and modern 
totalitarianism” [4]. Cartoon’s appearance was 
caused by the news about the sinking of the 
British steamship Lusitania in May 1915 in result 
of German submarine war. It followed under a 
neutral flag from New York to Liverpool with 
1959 persons on board. It was sunk near the coast 
of Ireland as a result torpedo attack by German 
submarine U-20. 1198 passengers and crew that 
included 28 children and more than hundred US 
citizens were killed. 

It was known that earlier, Kaiser Wilhelm 
had issued an order that permitted U-boat com-
manders to keep their vessels submerged when 
attacking merchant ships in order to avoid the 
danger inherent in surfacing and approaching 
suspected enemy freighters to first confirm their 
identity. The effect was to give commanders still 
more freedom. Combined with improved spring 
weather at sea, this had led to a startling increase 
in attacks on neutrals [7, p.154].  

 

 
 

Fig.5. Wilful Murder, vol.148, 19.05.1915, p.391. 
 

 

 
 

Fig.6. The Last Throw, vol.152, 21.02.1917, p.125. 
 

Though the event had little military signifi-
cance, the sinking of the Lusitania became a key 
symbol in the British propaganda campaign to 
bring the United States into the war. It was widely 
reported in all the British papers, with outraged 
commentary about German barbarism. The Times 
for example called it an outrage, a crime, a whole-
sale massacre, and an action of diabolic character, 
and devoted several pages to the story every day 
for about a week (running alongside its rather 
positive reports of the disastrous Gallipoli cam-
paign). The British papers reported that the sin-

king of the Lusitania was crassly celebrated in 
Germany: a story which was generally untrue, but 
which was used by propagandists to revive civilian 
support for the war [11, р.18]. 

So the cartoon published two weeks after the 
tragedy showed the depth of anti-German feelings 
in Britain. Apocalyptic picture of Wilhelm’s II 
and Germany’s future was created by the figure 
of Death, and the gallows behind it. The toast, 
started by Kaiser, had was continued by the Death 
which took his hand with the glass and turning it 
toward the gallows and said: “For ... reckoning!” 
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The cartoon hinted that the payback for the death 
of thousands of innocent victims would be death. 

The Last throw by B. Partridge (Fig.6) depicts 
William II playing the dice with the Death. He 
has just cast the dice for the last time, hoping and 
tempting his fate, and yet being aware of its 
inevitability. On the picture we can see not only 
the traditional attributes of the Grim Reaper – 
hooded cloak and scythe – but also hourglass, 
symbolizing the finiteness of the human being, 
and the transience of human life. 

The cartoon was a reflection on the decision 
of the Kaiser of 31 January 1917 as to the resump-
tion of unrestricted submarine war. So we can see 
that Kaiser threw the dices out of the bag emb-
roidered with the letter “U”, which was short for 
the German “U-Boot” or English “U-boat” (sub-
marine). The decision to resume the unrestricted 
submarine warfare was, in fact, death sentence for 
Germany, because it eventually made the USA 
enters the war, which finally shifted the balance in 
favour of the Entente. In European perception of 

the Death it was known as a skilful gambler. It 
was impossible to outplay it. That is why in the 
cartoon the Grim Reaper is watching the actions 
of the Kaiser very sceptically. 

Summarizing, we can Punch artists often 
used plots related to activity of Imperial German 
Navy say to highlight the most negative British 
stereotypical views and attitudes towards the 
Germans. The images devoted to maritime opera-
tions of the Imperial German Navy (Kaiserliche 
Marine) (such as sinking of Falaba, sinking of 
Lusitania, attacking the British coast and laying 
the minefields, unrestricted submarine warfare 
etc.) played an important role in the increasing of 
the negative perception of Germany and German 
Kaiser Wilhelm II personally by the British 
public. The image of death of hundreds of 
civilians contributed to the dramatization of the 
depicted stories, appealed to the deepest and most 
natural emotions of people, which were projected 
on Germany as the main enemy of the Great 
Britain in the Great War. 
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Питльована Л.Ю. Морські операції Імперського військово-морського флоту Німеччини в 
карикатурах журналу «Панч» під час Першої світової війни 
 

Стаття присвячена аналізу бачення британськими карикатуристами дій німецького Ім-
ператорського військово-морського флоту під час Першої світової війни. Досліджується зна-
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чення карикатури як джерела до вивчення антинімецьких настроїв британської громадськос-
ті, особливості британської антинімецької пропаганди, реакція карикатуристів британського 
часопису «Панч» на основні події, пов’язані з англо-німецькою війною на морі. 

Ключові слова: Велика Британія, військово-морський флот, карикатура, Німеччина, 
“Панч”, Перша світова війна. 
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ 
У СЕВАСТОПОЛЬСЬКОМУ УЧИЛИЩІ ЗЕНІТНОЇ АРТИЛЕРІЇ У 1921–1945 РОКАХ 

 
У статті на основі аналізу розвитку системи підготовки військових фахівців у Севасто-

польському училищі зенітної артилерії (нині Житомирський військовий інститут імені 
С. П. Корольова), в контексті удосконалення підготовки офіцерських кадрів Збройних Сил 
України, сучасних викликів і загроз, досліджено питання визначальної ролі військово-
навчального закладу у становленні системи підготовки фахівців протиповітряної оборони у 
міжвоєнний період і прискореному розгортанні мережі військових навчальних закладів перед і 
на початку Другої світової війни (1921–1941 рр.) та підготовки фахівців зенітної артилерії у 
навчальному закладі у воєнний час (1941–1945 рр.). 

Ключові слова: протиповітряна оборона, зенітна артилерія, військовий навчальний за-
клад, система підготовки фахівців. 
 

(Закінчення, початок у попередньому номері) 
 

Початок війни Севастопольське училище 
зенітної артилерії (далі – СУЗА) зустріло як 
провідний базовий військовий навчальний за-
клад протиповітряної оборони (далі – ППО). 
Чисельність училища на той час становила 
1200 курсантів і 893 особи постійного складу 
[1]. Випускників готували на первинні посади 
в зенітних підрозділах, на озброєнні яких були 
85-мм (1939 р.) напівавтоматична і 37-мм 
(1939 р.) автоматична зенітні гармати, прила-
ди управління зенітним вогнем ПУАЗО-3. 
Крім цих основних зразків зенітного озброєн-
ня також вивчались 76-мм зенітні гармати як 
зразка 1931 р., так і 1915/1928 р., зенітні куле-
мети. 

Випускники училища складали основу 
офіцерських кадрів зенітної артилерії Робіт-
ничо-селянської Червоної армії (далі – ЗА 
РСЧА), набули досвіду ведення бойових дій у 
локальних конфліктах і війнах 1930-х років, 
очолили командування частин, з’єднань та 
об’єднань ППО в роки війни. СУЗА завчасно 
скорегувало організацію навчального процесу 
до особливого періоду. Усі заняття проводи-
лися в умовах максимально наближених до 

бойових, з весни 1941 року навчальні тривоги 
стали практично щодобовими. Зважаючи на 
загострення воєнно-політичної обстановки 
безпосередньо перед початком війни було 
проведено 2 випуски молодих офіцерів: 
02.05.1941 р. (див. фото 1) та 01.06.1941 р. [1; 
2]. 

Начальником СУЗА в цей час був полко-
вник Іван Федорович Морозов (15.08.1939–
30.07.1942) [1], на долю якого випала підгото-
вка кадрів у складні передвоєнні роки, разом з 
училищем зустріти війну в перші її часи, ко-
мандувати бойовими діями училища, не пере-
риваючи навчального процесу, здійснити ева-
куацію і розгорнути училище в тилу на ново-
му місці. 

Навчальний зенітно-артилерійський диві-
зіон СУЗА (12×85-мм 1939 р.) ще з 1939 року 
був інтегрований до протиповітряної оборони 
військово-морської бази (далі – ВМБ) Севас-
тополя, курсанти й особовий склад дивізіону 
опанували бойові ділянки у визначених сек-
торах, було забезпечено належний стан бойо-
вої готовності. Тому вже у перші передранко-
ві часи 22 червня 1941 р. у небі над Головною 
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базою Чорноморського флоту – Севастополем 
було збито 3 німецькі літаки [2; 3]. В історич-
ному формулярі військового інституту в роз-
ділі “Участь у бойових діях” зазначені:  

Севастопольське училище зенітної арти-

лерії: 22.06.41–10.08.41; 
зенітно-артилерійський дивізіон СУЗА: 

22.06.41–10.08.41; 
прожекторна рота СУЗА: 22.06.41–

10.08.41. 
 

 
 

Фото 1. Випускники СУЗА 02.05.1941 р. (Усі ще живі…) [2]. 
 

З 22 червня по 10 серпня 1941 р. училище 
за наказом командувача Чорноморського фло-
ту у складі 7 зенітних батарей, укомплектова-
них курсантами й офіцерами постійного скла-
ду, виконувало навчальні й бойові завдання у 
складі системи ППО Севастополя, якою ко-
мандував випускник училища 1923 р. полков-
ник І.С. Жилін. Дивізіоном курсантів на бойо-
вих позиціях командував майбутній началь-
ник училища майор М.Я. Грабовський. 

На вогневих позиціях зенітних батарей 
СУЗА були обладнані “класні кімнати”, в яких 
між нальотами авіації займались курсанти. Згі-
дно з розпорядженням відділу військових на-
вчальних закладів Головного артилерійського 
управління Червоної армії від 14.07.1941 р. 
училище перейшло на підготовку офіцерів-
зенітників за скороченими програмами воєн-
ного часу з терміном навчання 9 місяців. 16 і 
27 липня були проведено 2 перші прискорені 
випуски воєнного часу, 467 лейтенантів були 
направлені на фронт, а училище директивою 
Генерального штабу від 29.07. 1941 р. передис-
локувалось до м. Красний Кут. З 10 по 14 сер-
пня 1941 р. СУЗА у складі 5 ешелонів виїхало з 
Севастополя, на маршруті ешелони були на-
правлені до м. Петровськ Саратовської обл., 
куди прибули 19.08.1941 р., а вже з 25.08.1941 р. 
приступили до планових занять [2–4]. 

З початком війни СУЗА перейшло на нові 
штати, за якими чисельність курсантів стано-

вила 1600 осіб, а чисельність постійного скла-
ду лише 286 осіб, що визначило відповідне 
навантаження викладачів, командирів та ін-
женерно-технічного складу [1]. 

Через відсутність належних умов для 
розміщення училища та неможливість якісної 
підготовки курсантів згідно з наказом Нарко-
ма оборони СРСР СУЗА було передислокова-
но з м. Петровськ до м. Уфа (прибуття еше-
лонів 26.09.1941–28.09.1941), в якому були 
здійснені всі випуски училища воєнного часу і 
СУЗА отримало свій перший бойовий орден 
Червоного Прапора. Незважаючи на складні 
умови воєнного часу, самовідданою працею 
особового складу навчальний процес було ор-
ганізовано і забезпечено на високому рівні. 

В Уфі СУЗА було розміщено у військо-
вому містечку Башкирської кавалерійської 
дивізії, в якому для потреб училища видалено 
лише 13 класів. Не було спеціалізованих кабі-
нетів і лабораторій, класів для самостійної 
підготовки. Заняття проводились у дві черги у 
неопалюваних казармах і сараях, пристосова-
них під класи. 

Спочатку училище не було забезпечене в 
достатній кількості матеріальною частиною 
ЗА та приладами управління вогнем, оскільки 
матчастина СУЗА залишилась у Севастополі, 
а згодом те, що від неї залишилось, було виве-
зено на Північний Кавказ. Було 28 85-мм гар-
мат замість необхідних 75, одна 37-мм гарма-
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та замість 15 за штатом. Через нестачу матері-
альної частини озброєння практичні заняття з 

вогневої підготовки були організовані упро-
довж усієї доби у кілька змін. 
 

 
 

Фото 2. На вогневій позиції 365 зенітної батареї (4×76-мм 1915/1928, «батарея героїв», Мекензієві Гори,  
висота 60,0), яку німецькі війська не могли захопити протягом 213 днів під час оборони Севастополя і називали 

«форт Сталіна». Командири батареї – випускники СУЗА: Герой Радянського Союзу ст. лейтенант Н.А. Воробйов 
(вибув через поранення); ст. лейтенант Є.М. Матвєєв (вибув через поранення); Герой Радянського Союзу 

ст. лейтенант І.С. П’янзін (13.06.1942 героїчно загинув з останніми захисниками висоти викликавши вогонь  
радянської артилерії на себе) [2–3, 9]. 

 

У тяжких побутових умовах діяли коман-
дири і викладачі. Не було теплого зимового 
одягу, що було необхідне для проведення 
польових занять. Зимова форма одягу восени 
1941 р. була направлена на фронт, залишено 
лише один комплект для організації варти зо-
внішніх постів. 

Зима 1941–1942 року на Уралі була дуже 
холодною, морози сягали –45 –50 ºС. У шине-
лях і кирзових чоботах курсанти і командири 
йшли в поле на заняття, а після занять – на за-
готівлю дров (плоти деревини добували з-під 
криги річки Бєлої). За таких умов було повніс-
тю відновлено навчальний процес згідно ви-
мог воєнного часу, училище до 01.12.1941 р. 
було повністю укомплектовано особовим 
складом. Чотирма дивізіонами курсантів 
(1600 осіб) командували майори О.Ф. Козлов, 
Н.Ф. Чернухін, П.А. Балла, М.Я. Грабовський 
[1–3].  

У програми підготовки було внесено сут-
тєві зміни, де перевага надавалася практичній 
підготовці за принципом: “Навчати тому, що 
необхідно на війні”. Випуск і набір курсантів 
проводились у різні строки, по дивізіонах. З 
початку війни і до кінця 1941 р. для потреб 
фронту було здійснено 9 випусків фахівців 
чисельністю 1657 осіб [2; 3]. 

З 30.07.1942 р. начальником СУЗА був 
призначений випускник Курсів удосконален-

ня командного складу (далі – КУКС) ЗА, один 
з перших командирів зенітно-артилерійських 
полків Червоної армії 1920-х років, досвідче-
ний артилерист-зенітник із фронтовим досві-
дом полковник Георгій Васильович Кірш. Це 
був найбільш драматичний період війни, коли 
після поразки радянських військ під Харковом 
розгорталась Сталінградська битва. Всі наявні 
резерви відбиралися для потреб Діючої армії, 
в училищі натомість організовували навчаль-
ний процес таким чином, щоб максимально 
використати наявну навчально-матеріальну 
базу. 

Терміни навчання у перший рік війни 
становили 3–6 місяців залежно від профілю 
підготовки. Нерідко ці терміни корегувалися, 
враховуючи обстановку на фронтах. З вересня 
1942 р. училище здійснювало підготовку зені-
тників за трьома спеціалізаціями: командирів 
вогневих взводів 85-мм і 37-мм зенітних гар-
мат (10 міс.); взводів зенітних кулеметів ДШК 
(8 міс.); взводів приладів і взводів управління 
(10 міс.) з можливістю заміщення посад до 
командира зенітної батареї включно [2; 4]. 

Зміст і методи навчання залежали від осо-
бливостей застосування частин ЗА в різні пе-
ріоди війни. Так, у перші місяці війни, коли 
зенітна артилерія нерідко воювала в бойових 
порядках сухопутних військ, необхідно було 
навчити курсантів не боятись боротьби з тан-
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ками (подолати “танкобоязнь”). З цією метою 
проводили обкатку навчальних взводів курса-
нтів, розміщених у траншеях, тракторами (ма-
кетами танків), які були обшиті металевими 
листами і долали траншеї на великій швидко-
сті. Курсанти з укриття мали підпалити ата-
куючий “танк” пляшками з сумішшю “КС”. 

Контингент курсантів з початку війни 
комплектувався здебільшого з військкоматів 
призовниками різного віку і рівня освіти (не 
нижче 6–7 класів). З 1942 р. до училища пере-
важно направлялися солдати і сержанти Дію-
чої армії з бойовим досвідом та освітою не 
нижче 7–10 класів. Багато з них ставали від-
мінниками, виконували обов’язки інструкто-
рів практичного навчання. По закінченні учи-
лища випускникам, які були атестовані на 
“відмінно” і “добре”, присвоювали військове 
звання “лейтенант”, решті – “молодший лей-
тенант”. Відмінники навчання мали право 
служити у гвардійських частинах [3, 5].  

Навчально-матеріальна база училища 
протягом першого року евакуації була приве-
дена у належний стан, відновлено лабораторії 
і спеціальні кабінети, налагоджено систему 
практичної підготовки. Навчальний процес 
був надзвичайно напруженим. Заняття прово-
дились по 12 годин на добу, причому значна 
їх частина, зокрема із тактики і вогневої під-
готовки планувалась у нічний час. До 1943 р. 
до училища майже не відряджали фахівців з 
фронту, але зворотний зв’язок для вивчення 
бойового досвіду був налагоджений у листах 
випускників до рідного училища. Так, коман-
дир вогневого взводу лейтенант Г.С. Савкін 
після боїв на Синявінських висотах під Ленін-
градом надіслав листа, в якому наводив дані 
про кути пікірування різних типів німецьких 
літаків на цілі, їх способи атаки зенітних бата-
рей тощо. Такі листи оперативно вивчалися і 
вкючалися в матеріалах занять [2, 3]. 

Від 18.12.1942 р. наказом Наркома оборо-
ни СРСР на посаду начальника СУЗА був 
призначений випускник 14-го випуску КУКС 
ЗА (1927 р.), досвідчений науковець і викла-
дач з бойовим досвідом, ветеран училища 
полковник М. А. Рерле (фото 3). На той час 
кільце оточення навколо німецьких військ під 
Сталінградом вже замкнулося. Воюючі сто-
рони в умовах виснаження людських ресурсів 
намагалися вирішити долю війни змаганням 
кращого озброєння та тактики його застосу-
вання. На озброєння ЗА надійшов новий при-
лад управління вогнем ПУАЗО-4, радіолока-
ційні станції наведення гармат “СОН”, нові 

далекоміри “ДЯ”, радіолокаційні станції ви-
явлення і наведення “Редут-43” і “Пегматит” 
зразка 1942 р. Така техніка надійшла і до 
СУЗА. За таких умов призначення М.А. Рерле 
на посаду начальника СУЗА було дуже своє-
часним [1, 5, 7]. 

 

 

 

Фото 3. Полковник М.А. Рерле  
начальник СУЗА з грудня 1942 р. 

 

З липня 1943 року термін навчання в ар-
тилерійських училищах було збільшено до 10 
місяців, поновлено викладання теоретичних 
основ теорії стрільби, електротехніки тощо, 
без чого неможливо було б засвоїти нову тех-
ніку. Покращився відбір кандидатів на на-
вчання, більш жорсткими стали вимоги до 
присвоєння первинного офіцерського звання. 
З 1 вересня 1943 р. випускникам, які успішно 
засвоїли програму навчання, присвоювали 
військове звання “молодшого лейтенанта”, 
решта – випускалась сержантами. За таких 
умов командування і викладачі училища ро-
били все можливе, щоб більшість випускників 
засвоювали програму на “добре” і “відмінно”. 

З 1943 року до практичного навчання бу-
ли включені питання стрільби прямою навод-
кою із 85-мм зенітної гармати по нових важ-
ких німецьких танках “Тигр” і самохідних 
установках “Фердинанд”, адже до прийняття 
на озброєння РСЧА нового танку Т-34-85 та 
відновлення виробництва 57-мм протитанко-
вої гармати ЗИС-2 боротися з важкою броне-
технікою ворога без ЗА було вкрай важко. 
При цьому слід зазначити, що випускники 
училищ ЗА часто направлялися до частин 
протитанкової артилерії, оскільки ще до війни 
штат окремої протитанкової бригади Резерву 
Коловнокомандування (далі – РГК) передба-
чав із загальної кількості 136 гармат – 48 85-
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мм зенітних гармат і 16 37-мм зенітних гар-
мат. Випускник СУЗА 1941 року лейтенант 
Іван Туркенич розпочав свою службу у про-
титанковій артилерії [2; 7]. 

У 1943 р. відновлено практику стажуван-
ня на фронті офіцерів училища групами по 5–
6 осіб терміном 3 місяці, що сприяло не лише 
підвищенню рівня підготовки постійного скла-
ду, але й відновленню тісних зв’язків СУЗА з 
частинами ЗА. До 24-ї річниці училища із ба-
гатьох з’єднань і частин ЗА надійшли списки 
випускників училища, які відзначились у бо-
ях. Серед них були командири зенітно-артиле-
рійських дивізій (зенад) і полків (зенап), нача-
льники відділів ППО армій і заступників ко-
мандувачів артилерії фронтів з ППО, коман-
дувачі фронтів ППО, сотні командирів дивізі-
онів і батарей. Завдяки цьому кожний офіцер і 
курсант училища відчував своє єднання з Ді-
ючою армією. Загалом за 1943 рік відбулося 
10 випусків офіцерів загальною чисельністю 
1700 осіб [2–3]. 

До 1 березня 1943 р. особовим складом 
училища було зібрано 200 тис. рублів до Фон-
ду оборони країни для виготовлення 37-мм 
зенітної батареї, яка наказом Верховного Го-
ловнокомандувача від 19 березня 1943 р. 
отримала найменування “Батарея имени Се-
вастопольского училища зенитной артилле-
рии”. Офіцерський склад батареї було укомп-
лектовано п’ятьма кращими молодими офіце-
рами СУЗА. В історичному формулярі щойно 
сформованого 1696-го зенап записано: “Ос-
новным ядром 1696-го зенап являлась 1-я ба-
тарея имени СУЗА, укомплектованная офи-
церским составом и четырьмя 37-мм пушка-
ми, приобретенными на средства СУЗА”. 
6 липня 1943 р. батарея розпочала свій бойо-
вий шлях на Курській дузі. За перші години 
бою батарея збила 3 літаки “Юнкерс-87”, а за 
15 годин вже билася з ударною групою важ-
ких танків “Тигр” і мотопіхотою, що прорвали 
першу лінію оборони. Батарея втримала свої 
позиції, знищивши 3 “Тигри” і близько роти 
мотопіхоти, але втратила 45 осіб убитими і 
пораненими та 3 гармати. Практично весь 
особовий склад батареї був нагороджений. Пі-
сля форсування Дніпра батарея імені СУЗА 
брала безпосередню участь у визволенні Киє-
ва та Житомира. Закінчила війну у Празі, а 
Другу світову – в Маньчжурії [3].  

У 1944 р. в умовах вирішальних перемог 
Червоної армії училище готувалося достойно 
зустріти свій 25-річний ювілей. У березні 
1944 р. комісія Південно-Уральського війсь-

кового округу здійснила перевірку навчально-
го процесу та бойової підготовки училища, 
оцінивши її на “відмінно”. 9 травня визволено 
Севастополь, що було дуже урочисто сприй-
нято в училищі. Висока мотивація особового 
складу забезпечила високий рівень складання 
державних іспитів восени 1944 року, коли 
97% випускників закінчили училище на “від-
мінно” і “добре”. Проте, головним досягнен-
ням училища були успіхи тисяч його випуск-
ників на фронтах, де не лише молоді офіцери 
від лейтенанта до майора (така ж масова 
категорія молодих офіцерів ЗА, як і з інших 
училищ ЗА, що були створені до і під час вій-
ни), але й старші офіцери і генерали стали ос-
новою командних кадрів ППО. За об’єктив-
них умов це було прерогативою тільки випус-
кників СУЗА!  

Постановою Президії Верховної Ради 
СРСР від 18.11.1944 р. училищу було вручено 
Бойовий прапор СУЗА нового зразка, як сим-
вол “воинской” честі, доблесті і слави. Під 
цим Бойовим прапором навчались нові поко-
ління курсантів до 1980 року! На честь 25-ї 
річниці СУЗА, за визначні успіхи у підготовці 
офіцерських кадрів для Червоної армії і бойо-
ві заслуги перед Батьківщиною, Указом Пре-
зидії Верховної Ради СРСР від 8 грудня 1944 р. 
училище було нагороджене орденом Черво-
ного Прапора, а 23 його представники наго-
роджені орденами та медалями. 

Усього за роки Великої Вітчизняної війни 
училище здійснило 33 прискорені випуски, 
випустивши 5645 офіцерів. Тисячі випускни-
ків училища за бойові подвиги на фронтах бу-
ли нагороджені орденами і медалями, а 
І.С. П’янзіну, М.А. Воробйову, Л.С. Мерешку, 
І.Т. Горбенку, І.К. Єгорову, І.В. Туркенічу, 
І.П. Бєдіну присвоєно високе звання Героя 
Радянського Союзу. Їх подвиги стали довіч-
ним прикладом для наступних поколінь кур-
сантів навчального закладу. Про це свідчить і 
спорудження у 2010 році за участі колективу 
Житомирського військового інституту пам’ят-
ника його випускнику 1941 року Герою Ра-
дянського Союзу капітану Івану Туркеничу. 
Пам’ятник споруджено на Івановім полі у Ра-
домишльському районі Житомирської області 
(фото 4), де герой здійснив свій подвиг під 
час визволення Житомирщини! [7].  

Після завершення Другої світової війни, у 
вересні 1945 року СУЗА очолив генерал-
майор артилерії М.І. Рибаков, досвідчений і 
авторитетний воєначальник, який мав вели-
кий досвід керівництва не тільки військами 
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(заступник начальника артилерії фронту з 
ППО), але й навчальним закладом (перед вій-
ною командував Оренбурзьким (Чкаловським) 
УЗА) [1; 7–8]. 

 

 

 

Фото 4. Урочисте відкриття пам’ятника І. В. Туркеничу,  
село Раковичі, 22.06.2010 

 

У зв’язку з переходом на 2-річний термін 
навчання змінюється якісний склад вступни-
ків, з осені 1945 р. СУЗА комплектувалося ви-
ключно юнаками, які мали закінчену середню 
освіту. З березня 1946 року училища ЗА пере-
йшли на 3-річний термін навчання з нарощен-
ням чисельності особового складу й оснащен-
ням військ новими зразками озброєння та вій-
ськової техніки. Назріла потреба в передисло-
кації училищ із місць евакуації до основних 
військових округів. 

Стара навчально-матеріальна база в Сева-
стополі була повністю зруйнована, на її відно-
влення були необхідні роки. Групі офіцерів на 
чолі із заступником начальника училища пол-
ковником А.А. Брешковим доручили знайти 
нове місце для розміщення училища. Із запро-
понованих кількох варіантів вони зупинилися 
на Житомирі. 

Так, директивою Генерального штабу від 
6 травня 1946 р. СУЗА переводиться до війсь-
кового містечка Богунія1 у Житомирі, де до 
його складу передали 193 курсантів розфор-
мованого Бакинського УЗА, 19 курсантів 
Югославської народно-визвольної армії та 9 

                                                 
1
 Богунія (до революції – Врангелівка) – це тради-

ційне місце розташування військових частин і установ. 
Основна частина навчальної бази та казарм – будівлі 
кріпосного типу, що були зведені у 1884 р. Після Гро-
мадянської війни до 1939 р. у казармах розташовувалась 
44-а стрілецька дивізія, створена в червні 1919 р. на базі 
44-ї та 1-ї Української повстанської радянської дивізії. 
Перед війною тут розташовувалась дивізія 9-го ме-
ханізованого корпусу генерала К.К. Рокосовського [7; 8]. 

курсантів Монгольської народно-революцій-
ної армії [1].  

У Житомирі значна частина будинків бу-
ла зруйнована, а саме військове містечко об-
несено колючим дротом у кілька рядів із сто-
рожовими вежами під кулеметні точки. Каза-
рми без покрівель, більша частина вікон за-
кладена боєм цегли, в містечку абсолютно не 
було зелені, вітер переносив пісок з одного 
місця на інше. Це було наслідком того, що під 
час окупації Житомира у містечку розміщува-
вся табір для військовополонених, сюди ж бу-
ли кинуті діти міського дитячого будинку. 
Відступаючи, німецькі війська все це при пі-
дірвали. Масові місця поховання розстріляних 
і закатованих військових і цивільних осіб зна-
ходяться по обидва боки військового містечка, 
де вже у наші дні зведено пам’ятники загиб-
лим. 

Перший ешелон з особовим складом і 
майном прибув до Житомира 3 червня, остан-
ній – 8 червня 1946 р. Почали з ремонту ка-
зарм, навчальних корпусів, обладнання арти-
лерійського парку, спортивних майданчиків, 
відновлення житлового містечка (фото 5). 
Позитивними моментами були: піднесений 
настрій після Перемоги, умови мирного часу, 
простір нового місця дислокації (площа само-
го містечка № 1 становила майже 40 га не 
враховуючи площ для стрілецького тиру та 
автодрому на річці Каменка), запас міцності 
старих будівель, метровим стінам яких могли 
позаздрити справжні фортеці. 

Матеріали для ремонту навчально-мате-
ріальної бази училища привозили навіть з 
Уфи, закуплені на гроші, що були зароблені 
курсантами на роботах у цьому місті. Всі ро-
боти проводились за активної участі курсан-
тів, солдатів, офіцерів, робітників і працівни-
ків училища, членів їх родин. Одночасно з пе-
редислокацією, відбудовою містечка практи-
чно не зупинявся і навчальний процес. 10 чер-
вня 1946 р. був проведений черговий 61-й ви-
пуск, а 1 жовтня 1946 р. – останній 62-й ви-
пуск за скороченою програмою воєнного часу 
(175 молодших лейтенантів, серед яких і май-
бутній Герой Радянського Союзу полковник 
К.І. Попов, командир зенітно-ракетного диві-
зіону радянських військ в Єгипті, 1970 р.) [3; 8].  

На цьому воєнний період в історії 
СУЗА завершився. 

Після передислокації училища до Жито-
мира воно продовжувало носити ту ж назву – 
Севастопольське училище зенітної артилерії. 
За клопотаннями місцевих органів партійного 
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і державного керівництва 4 вересня 1947 р. 
наказом Міністра оборони Радянського Союзу 
СУЗА було перейменовано у Житомирське 
Червонопрапорне зенітно-артилерійське учи-
лище (рос. ЖКЗАУ) [1; 3].  

 

 
 

Фото 5. Спортмістечко біля управління училища на фо-
ні зруйнованої казарми №3, 1946 р. [2]. 

 

Севастопольський період залишив довгий 
слід у житті навчального закладу, оскільки 
мав значний позитивний вплив на подальшу 
його історію, завдячуючи героїчним традиці-
ям, особливій енергетиці ветеранів СУЗА, які 

ще довго служили і працювали в училищі. 
Отже, з вищевикладеного можна зробити 

такі висновки. 
1. Завдяки становленню та потужному 

розвитку науково-педагогічної школи підго-
товки фахівців зенітної артилерії ППО у Сева-
стопольському училищі зенітної артилерії у 
міжвоєнний період і на початку війни (1921–
1941 рр.) було забезпечено прискорене розго-
ртання мережі військово-навчальних закладів 
ППО Червоної армії, підготовку необхідної 
чисельності військових фахівців зенітної ар-
тилерії ППО тактичного й оперативно-
тактичного рівня. Під час війни організація 
підготовки військових фахівців зенітної арти-
лерії для РСЧА забезпечила оперативну адап-
тацію змісту і методики навчання, що відпові-
дали змінам в озброєнні та організації бойо-
вих дій як засобів повітряного нападу, так і 
сухопутних військ. 

2. Проведений аналіз організації навчаль-
ного процесу та визначальної ролі СУЗА у 
підготовці фахівців протиповітряної оборони 
в умовах воєнного часу є актуальним для удо-
сконалення підготовки офіцерських кадрів ЗС 
України в світлі сучасних викликів і загроз. 
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ДАЛЕКОСХІДНА КАМПАНІЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОТИ 
МІЛІТАРИСТСЬКОЇ ЯПОНІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ФАКТОР 

 
У статті розглядається Далекосхідна кампанія Збройних Сил СРСР проти мілітарист-

ської Японії (09.08–02.09.1945 р.), яка завершила Другу світову війну. Автор розкриває особли-
вості стратегічних дій радянських фронтів і Тихоокеанського флоту, оперативного мистецт-
ва їх об’єднань; розглядає український фактор у цій кампанії, наводить приклади героїчних 
вчинків радянських військовослужбовців. 

Ключові слова: Далекосхідна кампанія, бойові дії, 1945 рік, Збройні Сили СРСР, міліта-
ристська Японія, Квантунська армія.  
 

Далекосхідна кампанія радянських 
Збройних Сил проти мілітаристської Японії 
(09.08–02.09.1945 р.) є складовою заключного 
періоду Другої світової війни – 09.05–
02.09.1945 р. [3, с.192]). Бойові дії радянських 
військ на Далекому Сході включають Манчь-
журську стратегічну (09.08–02.09.1945 р.) [3, 
с.433], Південно-Сахалінську (11–
25.08.1945 р.) [3, с.822] наступальні і Куриль-
ську десантну (18.08–01.09.1945 р.) [3, с.391] 
операції [10, с.58]. 

Після беззастережної капітуляції нацист-
ської Німеччини воєнно-політичне становище 
Японії значно погіршилося: вона опинилася в 
повній ізоляції. Склалися сприятливі умови 
для виконання СРСР своїх зобов’язань перед 
союзниками. Як свідчать матеріали міжнаро-
дного судового процесу над головними япон-
ськими воєнними злочинцями, який проходив 
у Токіо в 1946–1948 рр., політичне і військове 
керівництво Радянського Союзу мало у своє-
му розпорядженні конкретні дані про підгото-
вку японським генеральним штабом планів 
вторгнення на територію СРСР імператорсь-
ких військ і захоплення його земель на Дале-
кому Сході та у Сибіру [26, с.372]. Крім того, 
малося на меті прискорити розгром збройних 
сил Японії та її капітуляцію і цим наблизити 
кінець Другої світової війни. 

Після того як СРСР на Тегеранській кон-
ференції 1943 р. дав принципову згоду всту-
пити у війну з Японією по завершенні воєн-
них дій у Європі, союзники постійно підшто-
вхували його до цього. 26 липня 1945 р. уряди 
США, Великобританії та Китаю пред’явили 
Японії ультиматум, що увійшов в історію під 
назвою Потсдамської декларації. Цей доку-

мент містив вимоги та умови беззастережної 
капітуляції Японії. До Потсдамської деклара-
ції 8 серпня 1945 р. приєднався СРСР, інтере-
сам якого повністю відповідали її вимоги. Але 
японський уряд знехтував декларацією [3, 
с.576; 12, с.411]. 

Японія мала в розпорядженні ще достатні 
ресурси для ведення війни, а її армія, що не 
зазнала істотних втрат у війні із США й Анг-
лією, мала значні сили. Сухопутна армія Япо-
нії влітку 1945 р. нараховувала до 5 млн осіб і 
понад 10 тис. літаків, військово-морський 
флот мав у своєму складі понад 500 бойових 
кораблів. Японія, утримуючи багаті райони 
Китаю, країн Південно-Східної Азії (Малайї – 
сучасної західної Малайзії, Бірми, Таїланду, 
Індокитаю) та Індонезії, викачувала з цих кра-
їн колосальні засоби для ведення війни [1, 
с.316]. 

Хоча верховне командування союзників 
міцно утримувало стратегічну ініціативу на 
Тихому океані, воно вважало, що збройних 
сил США й Англії недостатньо для перемоги 
над японським агресором. Ще напередодні 
Кримської (Ялтинської) конференції (04–
11.02.1945 р.) начальники американських шта-
бів, за словами колишнього державного сек-
ретаря Е. Стетгініуса, переконали президента 
США Ф. Рузвельта, що Японія може капіту-
лювати тільки в 1947 р. або пізніше, а розгром 
її може коштувати Америці мільйона солдат-
ських життів [2, с.240]. Не випадково на кон-
ференції у Ялті союзники вперто домагалися 
від СРСР згоди про його вступ у війну з Япо-
нією. Таку згоду він дав. 11 лютого 1945 р. 
було підписано Угоду трьох держав, у якій за-
значалося, що через 2–3 місяці після капіту-
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ляції Німеччини та закінчення війни в Європі 
Радянський Союз вступить у війну проти 
Японії на боці союзників [5, с.528]. 

5 квітня 1945 р. радянський уряд денонсу-
вав договір з Японією про нейтралітет [1, 
с.316]. Цей крок був серйозним попереджен-
ням урядові Кантаро Судзукі, який мав би ус-
відомити безперспективність подальшого ве-
дення війни на Тихому океані. Але в Японії, 
як і раніше, роздмухувалася воєнна істерія, у 
ході якої К. Судзукі від імені уряду заявив: 
«Ми будемо невідступно продовжувати про-
сування уперед для успішного завершення 
війни» [26, с.376]. Напередодні вступу СРСР у 
війну з Японією США здійснили атомне бом-
бардування двох мирних міст Японії – 6 серп-
ня Хіросіми і 9 серпня 1945 р. Нагасакі (як ре-
альне проведення випробування атомної зброї 
на пересічних громадянах держави-против-
ника, як спроба забезпечити особисту страте-
гічну перевагу у світі, а також як спроба зро-
бити тиск і залякати СРСР на передодні «хо-
лодної війни») [6, с.54, 796; 11, с.201; 16, с.3]. 

Загроза подальшого застосування зброї 
страшної руйнівної сили не зупинила реаліза-
цію політичним і військовим керівництвом 
Японії агресивних планів і намірів вести війну 
до переможного кінця. У відповідь на це 
СРСР, вірний своєму союзницькому обов’яз-
кові, приєднався до Потсдамської декларації й 
зробив заяву японському урядові через посла 
у Москві, що з 9 серпня Радянський Союз бу-
де у стані війни з Японією. У повідомленні 
ТАРС з цього приводу зазначалося: «... Радян-
ський уряд вважає, що така його політика є 
єдиним засобом, здатним наблизити початок 
миру, звільнити народи від подальших жертв 
та страждань і дати змогу японському народо-
ві уникнути тих небезпек і руйнувань, які пе-
режила Німеччина після її відмови від беззас-
тережної капітуляції» [21, с.558]. 

Оголошення війни Японії не було неспо-
діваним для особового складу Червоної армії 
та Військово-морського флоту, а також для 
громадян Забайкалля і Далекого Сходу. Япон-
ська сторона нехтувала радянсько-японським 
договором (укладений 13 квітня 1941 р.) про 
ненапад, активізувавши з початком Великої 
Вітчизняної війни провокаційні дії на радян-
ському кордоні. Лише в 1944 р. було зафіксо-
вано 144 порушення японськими військами 
кордону на Далекому Сході та Забайкаллі, 39 
випадків обстрілу радянської території [7, 
с.12]. Японське керівництво, плануючи вторг-
нення у Забайкалля і на Далекий Схід, збира-

лося реалізувати «сибірську експедицію» і 
«кидок за Байкал». Видаючи мілітаристські 
амбіції Японії за її «життєві інтереси», у Токіо 
вже ділили територію «переможеного» Радян-
ського Союзу [12, с.412]. 

У 1945 р. японське командування, незва-
жаючи на дії американсько-англійських сил у 
басейні Тихого океану, продовжувало трима-
ти головне угруповання сухопутних військ 
проти Радянського Союзу в Маньчжурії, Ко-
реї, на Південному Сахаліні та Курильських 
островах. У Маньчжурії знаходилася основна 
сухопутна сила Японії – Квантунська армія 
(командуючий – барон генерал О. Ямада), що 
мала у своєму складі три фронти й окрему за-
гальновійськову армію [21, с.591]: 1-й Східно-
Маньчжурський фронт, розгорнутий уздовж 
кордонів радянського Примор’я (5-а армія ге-
нерал-лейтенанта Симидзу та 3-я армія гене-
рал-лейтенанта Сурокамі – загалом 10 дивізій 
і одна піхотна бригада); 3-й Західно-Маньч-
журський фронт, призначений для дій на мон-
голо-маньчжурському напрямку (44-а армія 
генерал-лейтенанта Хонго і 30-а армія гене-
рал-лейтенанта Яда – 8 піхотних дивізій, 3 пі-
хотні й одна танкова бригади); 17-й фронт 
(Корейський), розміщений поблизу Кореї, був 
резервом командуючого Квантунської армії 
(34-а й 59-а армії – загалом 9 піхотних диві-
зій); 4-а окрема армія генерал-лейтенанта Че-
мура, що складалася з 3-х піхотних дивізій і 4-
х піхотних бригад, що мали діяти на північно-
східних кордонах Маньчжурії. З повітря Ма-
ньчжурію прикривала 2-а, а Корею – 5-а пові-
тряні армії [5, с.533; 12, с.412–413]. Крім того, 
Квантунській армії оперативно підпорядкову-
валась Сунгарійська військово-річкова флоти-
лія. Загалом Квантунська армія нараховувала 
31 дивізію, 9 піхотних і одну танкову бригади, 
одну бригаду «камікадзе» (смертників). На її 
озброєнні було 1155 танків, 5360 гармат і 1800 
літаків. У розпорядженні японського коман-
дування знаходилися армії Манчжоу-Го, Вну-
трішньої Монголії і Суйюаньська армійська 
група, що нараховувала 8 піхотних і 7 кавале-
рійських дивізій, 14 піхотних і кавалерійських 
бригад. На Південному Сахаліні й Курильсь-
ких островах розгорнулися сили 5-го фронту у 
складі 3 піхотних дивізій, однієї піхотної бри-
гади й авіаційного полку. 

Таким чином, до серпня 1945 р. Японія 
мала у зазначених районах 49 дивізій (з них 7 
кавалерійських) і 27 бригад (у т. ч. 2 кавале-
рійські і 2 танкові). ВПС нараховували 2 тис. 
літаків. Загальна чисельність японських військ 
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складала 1040 тис. осіб, а з урахуванням міс-
цевих формувань – понад 1200 тис. осіб [21, 
с.591]. 

Угруповання японських військ на маньч-
журському плацдармі прикривалося 17 укріп-
районами (залізобетонний пояс «бансей-
дзіокаку», тобто «стіна, закрита на замок наві-
чно»), спорудженими на кшталт «лінії Ман-
нергейма») загальною протяжністю 3,4 тис. 
км. Кожен укріпрайон займав до 100 км у ши-
рину і не менше 50 км у глибину [7, с.13]. 
Японське командування передбачало в при-
кордонних укріпрайонах, а потім на гірських 
хребтах чинити стійкий опір радянським вій-
ськам, щоб не допустити їх із території Мон-
гольської Народної Республіки (далі – МНР), 
Забайкалля, Приамур’я і Примор’я в центра-
льні райони Маньчжурії (Північно-Східного 
Китаю). У разі прориву цього рубежу японсь-
кі війська мали організувати оборону на лінії 
залізниці Туминь–Чанчунь–Дальній (Далянь), 
звідти перейти у наступ для відновлення по-
передніх позицій і розпочати розгром радян-
ських військ [12, с.413]. 

Плануючи проведення стратегічної опе-
рації, Ставка Верховного Головнокоманду-
вання (далі – ВГК) ставила за мету якнайшви-
дше оточити японські війська, розділити їх і 
примусити капітулювати. Для цього було 
сформовано 3 фронти: на кордоні з МНР – За-
байкальський, у Примор’ї – 1-й Далекосхід-
ний та у Приамур’ї – 2-й Далекосхідний фро-
нти [1, с.321]. Керівництво всіма сухопутними 
і військово-морськими силами здійснювало 
Головне командування радянських військ на 
Далекому Сході (створено рішенням Ставки 
ВГК від 30.07.1945 р.). Головнокомандуючим 
був призначений маршал Радянського Союзу 
О.М. Василевський, членом Військової ради – 
генерал-лейтенант Й.В. Шикін, начальником 
штабу – генерал-полковник С.П. Іванов. Ос-
новна роль у цій небувалій за розмахом і мас-
штабами операції відводилася Забайкальсь-
кому й 1-му Далекосхідному фронтам [3, 
с.208; 5, с.534]. 

Для розгрому японських військ у термі-
новому порядку було проведено стратегічне 
перегрупування сил і засобів із західного теа-
тру воєнних дій (далі – ТВД) на Далекий Схід. 
Переміщення військ здійснювалося з таким 
розрахунком, щоб у зазначеному напрямку 
перекидалися насамперед ті армії та з’єднан-
ня, які вже воювали в умовах, близьких до мі-
сцевих, мали досвід проривів укріпрайонів і 
дій у гірській місцевості [2, с.245]. 

Такий досвід був у 2-го Українського 
фронту. Тому з його складу 1-а гвардійська 
кінно-механізована група (командуючий ге-
нерал-полковник І.О. Плієв), 53-я армія (ко-
мандуючий генерал-полковник І.М. Манага-
ров) і 6-а гвардійська танкова армія (коман-
дуючий генерал-полковник танкових військ 
А.Г. Кравченко) були передислоковані з тери-
торії Чехословаччини протягом літа 1945 р. до 
МНР і увійшли до складу Забайкальського 
фронту. Керівний склад 2-го Українського 
фронту: командуючий маршал Радянського 
Союзу Р.Я. Малиновський, член Військової 
ради – генерал-лейтенант О.М. Тевченков, на-
чальник штабу – генерал-полковник М.В. За-
харов – у такому ж складі зайняв такі ж керів-
ні посади в управлінні Забайкальського фрон-
ту (слід зазначити, що у склад усіх трьох фро-
нтів увійшли об’єднання і з’єднання, які у той 
час дислокувалися у регіоні Далекого Східу) 
[17, с.100–101]. 

Досвід проривів укріпрайонів і дій у гір-
ській місцевості був у військ Карельського 
фронту, тому його керівний склад – команду-
ючий маршал Радянського Союзу К.О. Ме-
рецков, член Військової ради – генерал-пол-
ковник Т.X. Штиков, начальник штабу – гене-
рал-лейтенант О.М. Крутиков [3, с.323] – за-
йняв такі ж посади у керівництві польовим 
управлінням Приморської групи радянських 
військ на Далекому Сході (05.08.1945 р. пере-
йменовано на 1-й Далекосхідний фронт) [25, 
с.28]. Таким же досвідченим і високопрофе-
сійним було керівництво 2-го Далекосхідного 
фронту – командуючий генерал армії М.О. 
Пуркаєв (досвід бойових дій на радянсько-
німецькому фронті, з квітня 1943 р. – коман-
дуючий Далекосхідним фронтом (05.08.1945 р. 
перейменовано на 2-й Далекосхідний фронт 
[3, с.229, 595]), член Військової ради – гене-
рал-лейтенант Д.С. Леонов (досвід бойових 
дій на радянсько-німецькому фронті, з травня 
1945 р. – член Військової ради Далекосхідно-
го фронту [3, с.407]), начальник штабу – гене-
рал-лейтенант Ф.І. Шевченко (досвід бойових 
дій на радянсько-німецькому фронті, з серпня 
1943 р. – начальник штабу Далекосхідного 
фронту [3, с.595]). 

Крім того, з урахуванням досвіду бойових 
дій в умовах, близьких до місцевих, досвіду 
проривів оборони укріпрайонів і фортець зі 
складу 3-го Білоруського фронту зі Східної 
Прусії було доправлено залізничним транспо-
ртом у Приморський край 5-у армію (мала до-
свід пролому оборонної полоси противника у 
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Східно-Пруській операції, командуючий – ге-
нерал-полковник М.І. Крилов – на посаді з 
жовтня 1943 р. до кінця радянсько-японської 
війни [25, с.86]), що увійшла до складу військ 
1-го Далекосхідного фронту. З цього ж фрон-
ту зі Східної Прусії у МНР було відправлено 
39-у армію (мала досвід штурму великого міс-
та-фортеці Кенігсбергу, командуючий – гене-
рал-полковник І.І. Людников – на посаді з 
травня 1944 р. до кінця радянсько-японської 
війни [25, с.136]), що увійшла до складу військ 
Забайкальського фронту [17, с.101–102]. Ра-
зом з тим, зазначимо, що на посади керівного 
складу армій, корпусів, дивізій і полків, що 
дислокувалися на Далекосхідному ТВД, при-
значалися генерали й офіцери, які мали досвід 
ведення бойових дій на радянсько-німецькому 
фронті, а у їх керівному апараті залишалися 
представники попереднього командного скла-
ду, які добре знали місцеві особливості [12, 
с.414]. 

Всього з Європейського ТВД на Далекий 
Схід було передислоковано близько 400 тис. 
військових [17, с.101]. Передислокація цих 
військ була пов’язана з великими трудноща-
ми, напруженою роботою усього транспорту, 
особливо залізничного. Так, у травні–липні 
1945 р. із заходу на Далекій Схід і в Забайкал-
ля прибуло 136 тис. вагонів з військами і бо-
йовою технікою [5, с.534]. Таке широкомасш-
табне перевезення військ і техніки на відстань 
9–12 тис. км не мало рівних в історії Другої 
світової війни і було повчальною стратегіч-
ною операцією [2, с.244–245]. Перевезення 
військ і техніки відбувалося в режимі повної 
секретності, безперебійної роботи залізниць у 
межах фронтів, надійного прикриття від дій 
ворожої розвідки районів зосередження голо-
вних сил радянських фронтів. Японській роз-
відці так і не вдалося розгадати плани радян-
ського військового керівництва на східному 
напрямку. Командування Квантунської армії 

вважало, що радянські війська будуть готові 
до початку бойових дій не раніше осені 1945 р. 
Діяльність військової розвідки фронтів забез-
печила прихованість переміщення і розгор-
тання військ, тому удар по військових об’єк-
тах став несподіваним для ворога. Це відігра-
ло важливу роль у швидкому розгромі Кван-
тунської армії [12, с. 414]. 

До складу трьох фронтів входило 80 диві-
зій (з них 2 танкові), 20 укріпрайонів, 4 танко-
ві й механізовані корпуси та 30 окремих бри-
гад [5, с.534].  

Тихоокеанський флот (командуючий – 
адмірал І.С. Юмашев, член Військової ради – 
генерал-лейтенант С.Є. Захаров, начальник 
штабу – віце-адмірал О.С. Фролов) у серпні 
1945 р. мав на озброєнні 2 крейсери, 1 лідер, 
12 есмінців і міноносців, 78 підводних човнів, 
17 сторожових кораблів, 10 мінних загоро-
джувачів, 70 тральщиків, 52 катери-мисливці 
за підводними човнами, 150 торпедних кате-
рів і понад 1,5 тис. літаків [25, с.234–235]. 
Червонопрапорна Амурська військова флоти-
лія (командуючий – контр-адмірал Н.В. Анто-
нов, член Військової ради – контр-адмірал 
М.Г. Яковенко, начальник штабу – капітан 
1 рангу О.М. Гущин) нараховувала 12,5 тис. 
осіб, 169 бойових кораблів, 126 гармат і міно-
метів і понад 70 літаків [15, с.535; 25, с.244–
245]. Координацію дій флоту і флотилії з на-
земними військами здійснював нарком ВМФ 
СРСР, Головнокомандуючий ВМФ, адмірал 
флоту Радянського Союзу М.Г. Кузнецов [3, 
с.387; 5, с.534]. Загалом далекосхідне угрупо-
вання радянських військ нараховало понад 
1 млн 500 тис. осіб, понад 26 тис. гармат і мі-
нометів, понад 5,5 тис. танків і САУ, понад 
3,8 тис. бойових літаків, понад 500 бойових 
кораблів. Радянські війська мали перевагу над 
противником у живій силі в 1,2, у танках – в 
4,8, в артилерії – у 4,8, в авіації – в 1,9 раза [5, 
с.534].  

Історична довідка 

У 1944 р. і частково в 1945 р. понад 40% усіх поставок по ленд-лізу для СРСР, направлених через Далекий Схід, 
було зосереджено на Сході для подальшого ведення війни з Японією [18, с.58–59]. Техніка й озброєння, отримані по 
ленд-лізу, внесли суттєвий вклад у загальний бойовий потенціал Радянських Збройних Сил у Далекосхідній кампанії, 
що дало можливість для успішного розгрому мілітаристської Японії.  

Розробляючи стратегічну операцію, Ставка ВГК враховувала співвідношення сил сторін, рельєф місцевості, 
надзвичайно велику протяжність фронту бойових дій. Планом передбачалося одночасно завдати противнику 
трьох нищівних ударів у збіжних до центру Маньчжурії напрямках: з МНР – головними силами Забайкальського 
фронту, з району південно-східніше Хабаровська – силами 2-го Далекосхідного фронту, з Примор’я – основним 
угрупованням військ 1-го Далекосхідного фронту. Кількома допоміжними ударами у тих же напрямках радянські 
війська мали розділити Квантунську армію, ізолювати її у Центральній і Південній Маньчжурії та знищити по ча-
стинах. Вирішальна роль у розгромі противника відводилася Забайкальському фронту, війська якого мали забезпе-
чити захоплення Мукдена, Чанчуня, Порт-Артура та інших міст, що мали стратегічне значення і від оволодіння 
якими залежав кінцевий результат кампанії. 1-й Далекосхідний фронт мав спрямувати свій удар з Примор’я на Гі-
рін назустріч удару із Забайкалля, а перед 2-м Далекосхідним фронтом стояло завдання наступом у Примор’ї бло-
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кувати ворога, сприяючи якнайшвидшому розгрому Квантунської армії [12, с.414]. 
Бойові дії Радянських Збройних Сил на Далекому Сході планувалися на території Маньчжурії, Північної Кореї, 

провінцій Чахар і Жахе Внутрішньої Монголії, на акваторії Японського й Охотського морів, на острові Сахалін і 
Курильських островах – на загальній площі близько 1500 тис. км

2
 [5, с.533]. Район бойових дій на материковій час-

тині охоплював простір з півночі на південь – 1689 км, а із заходу на схід – 1440 км. Протяжність державних кор-
донів СРСР і МНР, що охоплювали район бойових дій з трьох сторін і були рубежем розгортання Червоної армії, 
перевищувала 5 тис. км [1, с.317]. На початку серпня 1945 р. підготовка до наступу була закінчена, і до кінця дня 
8 серпня радянські війська зайняли вихідну позицію. У ніч на 9 серпня радянські війська перейшли в наступ одночас-
но на трьох напрямках: Забайкальський фронт – на хінгано-мукденському, 1-й Далекосхідний – на харбіно-
гірінському і 2-й Далекосхідний – на сунгарійському. Радянська бомбардувальна авіація трьох фронтів і Тихоокеан-
ського ВМФ вранці 9 серпня завдала масованих ударів по найважливіших залізничних вузлах і військових об’єктах у 
тилу противника, по військових об’єктах у містах Харбін, Чанчунь, Гірін та портах Юкі, Расін, Сейсін та у Кореї 
[1, с.324]. 

Манчьжурська стратегічна наступальна 
операція (9.08–2.09.1945 р.) радянських 
Збройних Сил [3, с.432–433] складалася з 
трьох наступальних операцій: з Хінгано-
Мукденської наступальної операції (9.08–
2.09.1945 р.) військ Забайкальського фронту і 
Монгольської народно-революційної армії [3, 

с.771], з Харбіно-Гірінської наступальної опе-
рації (9.08–2.09.1945 р.) військ 1-го Далеко-
східного фронту і сил Тихоокеанського флоту 
[3, с.767], з Сунгарійської наступальної опе-
рації (9.08–2.09.1945 р.) військ 2-го Далеко-
східного фронту у взаємодії з Амурською вій-
ськовою флотилією (див. рис 1) [3, с.697]. 

 

 
 

Рис. 1. Маньчжурська наступальна операція (9 серпня – 2 вересня 1945 р.)  
 

Навальний кидок добре озброєних і тех-
нічно оснащених передових загонів трьох ра-
дянських фронтів паралізував ворожу оборо-
ну. Оскільки противник відвів свої основні 
сили у глибину Маньчжурії, залишені у при-
кордонній зоні малочисельні частини і з’єд-
нання не змогли чинити серйозного опору. До 
кінця дня 9 серпня війська головних сил трьох 
фронтів на деяких напрямках просунулися 
вперед майже на 50 км, а рухомі з’єднання на 

120–150 км [14, с.195]. 
Наступ радянських фронтів був настільки 

несподіваним і стрімким, що Квантунська ар-
мія не зуміла скористатися бактеріологічною 
зброєю, що вироблялась і була у великій кіль-
кості на фабриці в Пінфані (у 30 км на північ-
ний захід від Харбіну). Там дислокувався «За-
гін 731» – кодова назва бактеріологічної фабри-
ки, штат якого сягав 3 тис. співробітників. На-
чальником цієї установи був генерал Сіро Ісії. 
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«Радянським цунамі» назвали японці на-
ступ трьох фронтів Червоної армії, що руши-
ли на Квантунську армію одночасно із заходу, 
півночі і сходу. Пізніше її головнокомандую-
чий генерал Ямада Отодзо зізнався: «Радянсь-
кий наступ неймовірно швидко підійшов до 
наших позицій. Якби ми застосували чуму і 
холеру, то постраждали б самі більше против-
ника. Тому я наказав знищити всі бактеріоло-
гічні об’єкти – «Загін 731» і його філії. А до-
кументи наказав спалити» [24, с.6]. 

В операції вторгнення активну участь 
брали спеціально сформовані й добре підго-
товленні загони прикордонних військ При-
морського, Хабаровського і Забайкальського 
прикордонних округів (що оперативно підпо-
рядковувалися Головному командуванню ра-
дянських військ на Далекому Сході). Вони 
вийшли до опорних пунктів і гарнізонів про-
тивника, а потім раптовими ударами ліквіду-
вали їх, чим забезпечили наступ головних сил 
Червоної армії. Наприклад, Даурський (нача-
льник загону полковник Аканін), Нерчинсько-
заводський (начальник загону полковник Ту-
рков), Шилкінський (начальник загону полко-
вник Телятов) і Джалиндинський (начальник 
загону полковник Попов) прикордонні загони 
при підтримці 3-го легкобомбардувального 
полку (командир – майор Шестов) ліквідували 
5 прикордонних поліцейських загонів, 4 опо-
рні пункти Чжалайнор-Маньчжурського укрі-
прайону, 6 районних і 38 малих прикордонних 
поліцейських загонів, 3 прикордонні пости й 
27 збройних груп противника. Було знищено 
592 японських солдата і офіцера, взято у по-
лон 541 військовослужбовець [19, с.630–632]. 

Стрімке просування військ Забайкальсь-
кого фронту до внутрішніх районів Північно-
Східного Китаю, бойові дії 1-го і 2-го Далеко-
східних фронтів на Далекому Сході й у Кореї, 
на Сахаліні та Курильських островах спричи-
нили розгубленість серед правлячих кіл Япо-
нії. На засіданні Вищої ради з керівництва вій-
ною прем’єр-міністр країни адмірал К. Суд-
зукі заявив, що вступ у війну Радянського 
Союзу «ставить нас остаточно у безвихідне 
становище і робить неможливим подальше 
продовження війни» [11, с.201]. Але ставка 
головнокомандування віддала наказ Квантун-
ській армії розгорнути бойові дії проти Радян-
ського Союзу, а експедиційній армії в Китаї – 
перекинути всі свої сили на допомогу Кван-
тунській армії. Однак ліве крило 44-ї японсь-
кої армії генерал-лейтенанта Хонго було роз-
громлене й Квантунська армія опинилася в 

ізоляції від військ Північного фронту, що дія-
ли у районі Бейпіна (Пекін), і не могла отри-
мувати допомоги з півдня. А тим часом 53-я 
армія генерал-полковника І.М. Манагарова і 
6-а гвардійська танкова армія генерал-полков-
ника А.Г. Кравченка (обидві – зі складу військ 
Забайкальського фронту), наступаючи від 
Мамата на Шиньян (Мукден), де розмістився 
штаб 3-го японського фронту, завдали удару 
по правому крилу 44-ї армії. 

На західному фланзі противник спробував 
організувати стійку оборону проти 36-ї армії 
під командуванням генерал-лейтенанта 
О.О. Лучинського, використавши для цього 
масивні споруди Чжалайнор-Маньчжурського 
укріпрайону і водну перепону р. Аргунь. Але 
інженерні війська у смузі наступу армії звели 
мости й паромні переправи. Форсувавши Ар-
гунь, з’єднання армії оволоділи Чжалайнор-
Маньчжурським укріпрайоном, важливими 
вузлами доріг і, подолавши майже 40 км, роз-
горнули наступ на м. Хайлар, що було в 
центрі оборони 4-ї окремої японської армії. 
Підтримку основній групі військ Забайкаль-
ського фронту з повітря надавала 12-а повіт-
ряна армія під командуванням маршала авіації 
С.О. Худякова. Літаки масовано бомбардува-
ли залізничні вузли противника Халун-
Аршан, Солунь, Хайлар і великі станції, з по-
вітря прикривали наступ військ фронту [9, 
с.221]. У складних умовах (бездоріжжя, дощ, 
туман, гори) транспортна авіація 12-ї повітря-
ної армії забезпечила постачання військам 6-ї 
гвардійської танкової армії паливно-мастиль-
них матеріалів і боєприпасів [1, с.325–326].  

У боях з Квантунською армією з найкра-
щого боку проявили себе воїни-українці, які 
становили значну частину особового складу 
всіх об’єднань і з’єднань як в період бойових 
дій у Європі, так і у Далекосхідній кампанії 
(українці після росіян були другою за чисель-
ністю національного групою в радянських 
Збройних силах у період війни (20–25% у 
1941 р., 10–11% на початку 1943 р., 30–34% 
на середину 1944 р., 20–25% у кінці війни; де-
які з’єднання нараховували до 50% наших 
співвітчизників [17, с.104–108]).  

Успішно розвивався наступ 1-го Далеко-
східного фронту, хоча тайга, бездоріжжя, за-
пеклий опір японців не сприяли цьому. Голо-
вне угруповання фронту вело запеклі бої на 
підступах до міста Муданьцзян (міцний вузол 
опору), що прикривав Харбінський напрямок. 
Щоб прискорити просування назустріч війсь-
кам Забайкальського фронту, було вирішено 
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обійти місто з півдня і розвивати наступ у на-
прямку Ванцін, Цзілінь. Лівофлангові з’єд-
нання 25-ї армії під командуванням генерала 
армії І.М. Чистякова, рухаючись уздовж узбе-
режжя Японського моря у взаємодії з кораб-
лями Тихоокеанського флоту, оволоділи ря-
дом міст і опорних пунктів південніше і схід-
ніше Муданьцзяна. У результаті обхідного 
маневру на ранок 15 серпня угруповання про-
тивника виявилося напівоточеним. Розпочав-
ся штурм бойових укріплень, зокрема на місто 
наступали частини 26-го стрілецького корпу-
су генерал-майора О.В. Скворцова. Дивізії ко-
рпусу, добре підготовлені до ведення вулич-
них боїв, а також частини 65-го стрілецького 
Ковеньського корпусу (командир – генерал-
майор Г.Н. Перекрестов [4, с.421–422]) успі-
шно виконали поставлене завдання. 16 серпня 
Муданьцзян, що прикривав вхід до централь-
них районів Північно-Східного Китаю, зайня-
ли радянські формування. 

Війська 2-го Далекосхідного фронту на 
сунгарійському, хаохайському напрямках до 
кінця дня 14 серпня просунулися вглиб Мань-
чжурії на 50–200 км і вийшли на лінію Хейхе 
(Сахалян)–Суньу–Хеган–Баоцін. Спроба 
японського командування затримати наступ 
фронту на сунгарінському напрямку провали-
лася [12, с.417]. 

Амурська військова флотилія для з’єднань 
і частин 2-го Далекосхідного фронту забезпе-
чила оперативні перевезення, форсування рі-
чок Амур, Уссурі і Сунгарі, висадила 7 такти-
чних десантів. Спільно з військами фронту 
вона брала участь в оволодінні містами Саха-
лян, Айгунь, Фуцзинь, Цзямуси, Харбін [25, 
с.244]. 

Успішному наступу військ трьох радянсь-
ких фронтів сприяли масовані удари бомбар-
дувальної і штурмової авіації, захист повітря-
ного простору винищувачами зі складу 9-ї 
(командуючий – генерал-полковник авіації 
І.М. Соколов), 10-ї (командуючий – генерал-
полковник авіації П.Ф. Жигарєв) та 12-ї (ко-
мандуючий – маршала авіації С.О. Худяков) 
повітряних армій. Високу бойову майстер-
ність і мужність серед льотного складу цих 
об’єднань виявили льотчики-українці [13, 
с.440]. 

14 серпня війська Забайкальського фрон-
ту вийшли в центральні райони Маньчжурії і 
продовжили похід до її столиці Чанчуню і ве-
ликого промислового центру Мукдена, а вій-
ська 1-го Далекосхідного фронту, заволодів-
ши сімома добре укріпленими оборонними 

районами, просунулися углиб Маньчжурії на 
120–150 км. Війська 2-го Далекосхідного 
фронту вели бої на підступах до Ціцікару та 
Цзямуси. Кораблі Тихоокеанського флоту до-
помагали частинам 25-ї армії під час взяття 
портів і міст Північної Кореї. Унаслідок нищі-
вних ударів радянських військ Квантунська 
армія опинилася перед катастрофою. Цього ж 
дня японський уряд прийняв рішення про ка-
пітуляцію. 

Тим часом наступ радянських військ роз-
вивався за планом. Не маючи змоги його зу-
пинити, командуючий Квантунською армією 
видав розпорядження про припинення бойо-
вих дій. Але в цьому розпорядженні не вказу-
валося про здачу військ у полон, тому вони, 
виховані на самурайських традиціях, продов-
жували чинити опір [12, с.418]. Для приско-
рення фактичної капітуляції японських військ 
і припинення кровопролиття вирішено було 
висадити повітряні десанти у ключових пунк-
тах розташування командування і сил против-
ника – Харбіні, Гіріні, Мукдені, Чанчуні та 
інших містах Маньчжурії і Кореї. 19 серпня 
безпосередньо в Чанчунь, де розташувався 
штаб Квантунської армії, вилетів уповнова-
жений командуючого Забайкальським фрон-
том полковник І.Т. Артеменко. З ним було 
5 офіцерів і 6 солдатів. Через годину для при-
криття його парламентерської місії на чолі 
повітряного десанту чисельністю 500 осіб ви-
летів Герой Радянського Союзу гвардії майор 
П.М. Авраменко. Десантники знешкодили ае-
родромну охорону противника, зайняли кру-
гову оборону й приступили до обеззброєння 
японсько-маньчжурських військ. 

Під час наради у кабінеті командуючого 
генерала О. Ямади полковник І.Т. Артеменко 
вручив японцям вимоги про негайну і безумо-
вну капітуляцію. Першим зняв шаблю і віддав 
її уповноваженому генерал О. Ямада, прикла-
ду якого послідували решта присутніх [11, 
с.206–208; 26, с.405]. 19 серпня розпочалася 
повсюдна капітуляція японських військ. У по-
лон військам трьох радянських фронтів здало-
ся 594 тис. солдатів і офіцерів, 148 генералів 
[2, с.268]. 

У результаті Хінгано-Мукденської насту-
пальної операції війська Забайкальського 
фронту і Монгольської народно-революційної 
армії просунулися на 400–800 км, розгромили 
японські з’єднання 3-го фронту і частину сил 
4-ї окремої армії, захопили понад 220 тис. по-
лонених, 480 танків, 500 літаків, 860 гармат і 
велику кількість іншого озброєння, військової 
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техніки та боєприпасів. Забайкальський фронт 
зіграв основну роль у охопленні й знищенні 
головних сил Квантунської армії [3, с.772]. 

При проведенні Харбіно-Гірінської на-
ступальної операції війська 1-го Далекосхід-
ного фронту розгромили японські 3-ю, 5-у і 
34-у армії, захопили близько 108 тис. полоне-
них, понад 700 гармат, 120 танків, близько 360 
літаків та іншої військової техніки, просуну-
лися територією Манчьжурії на 200–300 км і у 
взаємодії з силами Тихоокеанського флоту 
звільнили від японських загарбників Північну 
Корею [3, с.767]. 

У результаті Сунгарійської наступальної 
операції війська 2-го Далекосхідного фронту у 
взаємодії з силами Амурської військової фло-
тилії завдали поразку японським військам 4-ї 
окремої армії й 1-го фронту Квантунської ар-
мії, захопили близько 266 тис. полонених, 286 
гармат, 86 танків, багато іншої бойової техні-
ки і боєприпасів, визволили від японських 
військ північні й північно-східні частини Ма-
нчьжурії [3, с.697]. Отже, Манчьжурська стра-
тегічна наступальна операція радянських 
військ своє завдання виконала. 

З розгортанням бойових дій в Маньчжурії 
війська 2-го Далекосхідного фронту спільно з 
силами Тихоокеанського флоту приступили 
до визволення Південного Сахаліну (Півден-
но-Сахалінська наступальна операція: 11–
25.08.1945 р.) і Курильських островів (Кури-
льська десантна операція: 18.08–1.09.1945 р.). 
Комбінованим наступом сухопутних військ і 
морських сил за підтримки авіації опір проти-
вника на Південному Сахаліні був зломлений, 
і до 25 серпня розгром ворожих військ на 
цьому був закінчений. Головна маса японсь-
ких військ, що знаходилися на Курильських 
островах, капітулювала через поразку японсь-
ких збройних сил у Маньчжурії. Острів Сю-
мусю радянські війська взяли з боєм [1, с.333–
334]. 

З перших днів війни високою активністю 
відзначалися дії сил Тихоокеанського флоту. 
Під час відступу Квантунської армії він виса-
джував морські десанти в корейські порти 
Юкі, Расін і Сейсін. Хоча військово-морська 
база Сейсіна була міцно укріпленим районом, 
моряків Тихоокеанського флоту це не зупи-
нило. Так, наприклад, старший сержант 335-
го гвардійського окремого батальйону морсь-
кої піхоти М.Г. Маркелов з відбитого у про-
тивника кулемета відкрив вогонь по японсь-
ких солдатах, чим забезпечив успіх атаки. Ро-
та зайняла висоту, втративши лише одного 

бійця і двоє отримали поранення. 15 серпня 
вночі, коли рота вела бій в оточенні, Марке-
лов кілька разів пробирався у ворожий тил і 
закидав його гранатами. За мужність, героїзм, 
високу військову майстерність хоробрий воїн 
був удостоєний звання Героя Радянського 
Союзу [20, с.205–206]. 

В організації висадки морських десантів 
відзначилося багато екіпажів бойових і транс-
портних кораблів. У боях за порт Расін 10–
11 серпня військову майстерність і мужність 
виявили екіпажі дивізіону торпедних катерів 
під командуванням капітана 3 рангу 
К.В. Казачинського (уродженця Миколаєва). 
Показав себе освіченим, розсудливим офіце-
ром, у складних умовах вдало керував висад-
кою морського десанту в порту Одечжін (за 
100 км південніше від Расіна). У вересні муж-
ньому командиру було вручено медаль «Золо-
та Зірка» Героя Радянського Союзу. 

У ході Маньчжурської стратегічної опе-
рації бойові кораблі й транспортні судна Ти-
хоокеанського флоту підтримували артвогнем 
дії сухопутних військ, забезпечували висадку 
морських десантів. За час кампанії лише кора-
блі Далекосхідного пароплавства перевезли в 
порти Південної Кореї 31481 т військових ва-
нтажів і тисячі десантників. Під час висадки 
десантів мужністю, розумним ризиком від-
значалися дії екіпажів транспортів, якими ко-
мандували уродженці України: С.А. Марченко 
(транспорт «Лозовський»), О.В. Левченко 
(«Самарканд»), М.Б. Артюх («Новоросійськ»), 
В.С. Крицький («Менделєєв»), А.Г. Глазичев 
(«Сталінград»), А.В. Зернишкін («Новоси-
бірськ»), Л.А. Татаринов («Плеханов») та інші 
[13, с.439]. 

2 вересня 1945 р. у Токійській затоці на 
борту американського лінкора «Міссурі» було 
підписано «Акт про беззастережну капітуля-
цію Японії». Першими цей Акт підписали 
представники Японії, потім свої підписи по-
ставили представники союзних держав. Від 
імені СРСР цей історичний документ підпи-
сав наш співвітчизник – уродженець с. Косе-
нівка Уманського району Черкаської області 
генерал-лейтенант Кузьма Миколайович Де-
рев’янко1 [11, с.210–211; 12, с.419; 22, с.1]. 

                                                 
1
 Службова довідка: генерал-лейтенант К.М. Де-

рев’янко закінчив війну в Європі начальником штабу 4-ї 
гвардійської армії (командарм – генерал-полковник 
М.Д. Захватаєв) 3-го Українського фронту [25, с.70]. Де-
який час був представником СРСР у Союзній Раді в Ав-
стрії. Переведений на Далекий Схід начальником штабу 
35-ї армії (командарм – генерал-полковник М.Д. Захва-
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Очевидці стверджували, що це мало вели-
ке політичне значення (з урахуванням членст-
ва Української РСР в Організації Об’єднаних 
Націй) і було зроблено за наказом Й.В. Ста-
ліна, який зауважив: якщо Акт про капітуля-
цію нацистської Німеччини підписав предста-
вник народу Російської РФСР (яка серед на-
родів СРСР займає перше місце по кількості 
матеріальних, людських втрат і по внеску у 
війну) маршал Радянського Союзу Г.К. Жу-
ков, то Акт про капітуляцію мілітаристської 
Японії повинен підписати представник народу 
Української РСР, а саме генерал К.М. Дере-
в’янко [17, с.103]. Підпис К.М. Дерев’янка був 
знаком поваги до всього українського народу, 
який за втратами і внеском у війні була на 
другому місці після росіян і буде гідно пред-
ставляти Радянський Союз в ООН. 

Підписання Акта про капітуляцію означа-
ло кінець війни з Японією і загалом кінець 
Другої світової війни, що стало визначною 
подією для народів усього світу. 

У ході Далекосхідної кампанії Радянським 
Збройним Силам вдалося за 23 доби оточити й 
розгромити стратегічне угруповання против-
ника у Маньчжурії і Кореї, на Південному Са-
халіні і Курильських островах. Японія втрати-
ла понад 677 тис. солдатів і офіцерів, з них 
84 тис. убитими [21, с.592]. Радянські війська 
втратили 12 031 особу вбитими й 24 425 пора-
неними [13, с.442]. За мужність, відвагу і геро-
їзм 101 воїну було присвоєно звання Героя Ра-
дянського Союзу [3, с.391, 433, 822], а шести з 
них – двічі. Цього високого звання був удосто-
єний генерал-полковник танкових військ 
А.Г. Кравченко. Майже 300 тис. осіб отримали 
бойові ордени й медалі [13, с.442]. Усі учасни-
ки боїв на Далекому Сході отримали спеціаль-
но засновану Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 30 вересня 1945 р. медаль «За пере-
могу над Японією» [1, с.334; 13, с.442]. 
                                                                             
таєв [3, с.282]) 1-го Далекосхідного фронту. Пізніше 
Ставкою ВГК призначений представником Головного 
командування радянських військ на Далекому Сході 
при штабі командуючого американськими військами на 
Тихому океані генерала Д. Макартура у столиці Філіп-
пін м. Маніла. 27 серпня 1945 р. підпорядкований Став-
ці ВГК і отримав повноваження на підписання від імені 
уряду СРСР «Акта про беззастережну капітуляцію Япо-
нії» [8]. 

Нагородна довідка: 7 травня 2007 р. Президент 
України В. Ющенко підписав Указ за №387/2007 про 
присвоєння К. Дерев’янку посмертно звання Герой 
України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» «за муж-
ність і самовідданість, виявлені у роки Другої світової 
війни 1939–1945 рр., визначні дипломатичні заслуги у 
повоєнному врегулюванні міжнародних відносин» [8]. 

215 частин і з’єднань сухопутних військ, 
протиповітряної оборони, авіації, флоту і при-
кордонних військ, що найбільше відзначилися 
у боях, отримали почесні найменування: 14 – 
«Сахалінські» [3, с.822], 3 – «Курильські» [3, 
с.391], 122 – «Хінганські», 13 – «Мукденські», 
8 – «Порт-Артурські» [3, с.697, 772], 19 – 
«Харбінські», 19 – «Уссурійські» [3, с.697, 
767], 17 – «Амурські» [3, с.697]. Понад 300 
з’єднань і частин були нагороджені орденами 
[3, с.391, 433]. 

Таким чином, швидкої і рішучої перемоги 
радянських військ над добірною, добре на-
вченою і фанатично відданою режимові Кван-
тунською армією було досягнуто завдяки: 

раптовості, масштабності й швидкості на-
ступу; 

чіткому керівництву з боку Ставки ВГК і 
ГК радянських військ на Далекому Сході пи-
таннями щодо координації та взаємодії між 
силами і засобами силових структур і струк-
тур народного господарства кількох народних 
комісаріатів (оборони, ВМФ, залізничного та 
морського транспорту, внутрішніх справ, 
державної безпеки тощо) у ході підготовки й у 
процесі проведення бойових операцій; 

широкому використанню в Далекосхідній 
кампанії багатого 4-річного досвіду ведення 
війни з нацистською Німеччиною; 

напруженій і цілеспрямованій політико-
виховній роботі командирів і політорганів, у 
результаті якої бійці та командири добре ро-
зуміли цілі й завдання війни, виявляли в боях 
мужність, відвагу і масовий героїзм [12, 
с.419]. 

За задумом, розмахом, динамікою, засо-
бами виконання завдань і кінцевими результа-
тами Маньчжурська стратегічна наступальна 
операція (як головна складова Далекосхідної 
кампанії) стала однією з найвизначніших опе-
рацій радянських військ у практиці світового 
воєнного мистецтва періоду Другої світової 
війни. У цій операції воєнне мистецтво збага-
тилося досвідом небувалого за масштабами 
перегрупування військ із заходу на схід країни 
на відстань 9–12 тис. км, маневру великими 
силами на величезні відстані на гірсько-
тайговому і пустельному ТВД, організацією 
взаємодії сухопутних військ з військово-
морським флотом і авіацією. Операція відзна-
чилася умілим вибором напрямків головних 
ударів, створенням вирішальної переваги сил і 
засобів на головних напрямках при дуже ве-
ликій ширині смуги наступу фронтів і армій 
та малим терміном її проведення – 23 доби 
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(стрімкість наступу радянських фронтів не до-
зволила японському військово-політичному 
керівництву застосувати бактеріологічну 
зброю). 

Заключними операціями у Далекосхідній 
кампанії були Південно-Сахалінська наступа-
льна і Курильська десантна операції.  

У результаті капітуляції Японії Південний 
Сахалін і Курильські острови (згідно з домов-
леностями з союзниками на Кримській кон-
ференції 1945 року [6, с.385, 840; 11, с.211 ]) 
відійшли до Радянського Союзу, що отримав 
вільний доступ до Тихого океану. 

США за рахунок СРСР зберегли життя 
близько мільйона своїх військовослужбовців і 
отримали (разом зі своїми союзниками – Ве-
ликою Британією і Францією) переможену, 
згодну на усі умови капітуляції й повоєнного 

розвитку слухняну державу – колишнього не-
безпечного суперника і ворога в Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні – імператорську 
Японію. 

Розгром Квантунської армії і капітуляція 
Японії мали всесвітньо-історичне значення. 
Був переможений останній член Берлінського 
(Антикомінтернівського) пакту. Це означало 
кінець Другої світової війни. Перед країнами 
Східної та Південно-Східної Азії відкрився 
шлях демократичного розвитку. Почався роз-
пад світової колоніальної системи. Однак на-
явність атомної зброї у США призвело до фо-
рсування американським і англійським війсь-
ково-політичним керівництвом після капіту-
ляції Японії фактично через шість місяців у 
березні 1946 р. «холодної війни» проти СРСР і 
його союзників по соціалістичному табору.  
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У статті висвітлено спогади очевидця, курсантський погляд на події, що відбувалися в 
Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова під час анексії Автономної Республіки 
Крим Російською Федерацією у лютому–березні 2014 року.  
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Серед багатьох подій, які безумовно 
увійдуть до новітньої історії України, анексія 
Криму завжди буде особливо помітною та 
важливою. З часом українські вчені проведуть 
ґрунтовні дослідження, але надзвичайно важ-
ливими історичними джерелами залишати-
муться спогади очевидців, серед яких офіце-
ри, курсанти, матроси Військово-Морських 
Сил України. Мова йде саме про тих, хто не 
зрадив і дотримався Української присяги. Їх 
діяльністю та вчинками «написана» історія 
захисту суверенітету та незалежності України. 
Серед них офіцери та курсанти Академії вій-
ськово-морських сил імені П.С. Нахімова (да-
лі – АВМС). Цей провідний, вищий військо-
во-навчальний заклад України було створено 
у 2009 р. на базі Севастопольського військово-
морського ордена Червоної Зірки інституту 
імені П.С. Нахімова, який, у свою чергу, в 
1992 р. формувався на базі Чорноморського 
вищого військово-морського ордена Червоної 
Зірки училища імені П.С. Нахімова (далі – 
ЧВВМУ) [1]. 

До часу окупації Російською Федерацією 
Автономної Республіки Крим АВМС імені 
П.С. Нахімова була єдиним у нашій державі 

вищим військово-морським навчальним за-
кладом, що розташований на 36 га землі між 
бухтами Пісочна та Стрілецька (фото 1). 

В академії до 21 березня 2014 р. функціо-
нували такі факультети: озброєння; корабель-
ної енергетики; радіотехніки та захисту інфо-
рмації; судноводіння та енергетики суден. 
Підрозділи: військово-морський коледж ста-
ршинського складу; військово-морський лі-
цей; кафедра підготовки офіцерів запасу. В 
академії функціонувала докторантура й 
ад’юнктура. З 1999 р. діяли курси вивчення 
англійської мови на базі американської лінга-
фонної лабораторії. З лютого 2002 р. – курси 
інтенсивного вивчення англійської мови Бри-
танської Ради, а також організовувалась робо-
та з підготовки іноземних фахівців. Налаго-
джена міжнародна співпраця. Успішно пра-
цювали три наукові школи: озброєння, війсь-
кової техніки та енерготехнічних систем; еле-
ктроенергетики та живучості кораблів і бере-
гових об’єктів; системи зв’язку, автоматизо-
ваних систем управління та освітлення обста-
новки; технічні засоби захисту інформації. 
Крім того, на високому рівні було організова-
но співпрацю з цивільними: школа юнг, тені-
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сний турнір «Безкозирка», курсантського теа-
тру естрадних мініатюр, активно відновлюва-

лися духовні традиції національного флоту.  

 

 

 

Фото 1. Територія Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова,  
що розташована між бухтами Пісочна та Стрілецька 

 

Останній, хто під час анексії Криму Ро-
сійською Федерацією очолював АВМС імені 
П.С.Нахімова був капітан 1 рангу Петро Дми-
трович Гончаренко, який завжди займав 
принципову позицію і мужньо пережив украй 
складні моменти цього славетного і єдиного в 

Українській державі, вищого військово-мор-
ського навчального закладу і разом з вірними 
Українській присязі офіцерами та курсантами 
виїхав на материкову територію України до 
міста Одеси [2]. 

 

 

 

Фото 2. Центральний корпус Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова 

 

Деякі фрагменти подій, що відбувалися в 
АВМС у березні 2014 р. в умовах анексії Крим 
Російською Федерацією можна знайти в ін-
тернет-мережах, які рясніють, як правило, жу-
рналістськими повідомленнями. Серед авторів 
помітно виділяються Д. Тимчук, С. Работкіна, 
В. Богданов, Б. Кутепов, О. Крючков, Н. Ра-
ківська, Б. Степанюк, О. Палійчук, М. Соло-

ненко, І. Дерев’янко, К. Івкова та ін. 
Хоча минув рік з моменту окупації Кри-

му, дана тематика залишається малодослідже-
ною українськими військовими істориками, 
адже є надзвичайно проблемною та заполіти-
зованою. Проте, її актуальність є беззапереч-
ною для розвитку національної воєнно-істо-
ричної науки. Очевидним є те, що потреба в 
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комплексному вивченні відповідної пробле-
матики давно існує і набирає особливої ваги 
на даний момент, при активізації процесу по-
вернення анексованих територій. 

Автор публікації намагався викласти ли-
ше деякі матеріали з власних спогадів для 
ознайомлення широкого загалу. Саме те, що 
найбільше відклалося в пам’яті курсанта – 
очевидця. 

Минуло більше року, а в свідомості доте-
пер емоційно відтворюються події, що відбу-
валися в АВМС у період анексії Криму Росій-
ською Федерацією.  

На думку автора, саме початок «Євромай-
дану» в Києві став для кримчан, зокрема сева-
стопольців, важливим поштовхом і відправ-
ною точкою формування власних переконань 
відносно політичної ситуації, що склалася. Це 
спостерігалося не лише в репортажах місце-
вих засобів масової інформації (далі – ЗМІ), а 
й безпосередньо у місті Севастополі, під час 
перебування курсантів у звільненнях, адже 
вони теж неоднозначно сприймали столичні 
події. Напевно в цьому важливу роль відігра-
вала значна відстань від Києва і очевидна не-
стача конкретної, об’єктивної інформації. 

Незважаючи на події у столиці в академії 
продовжувався плановий навчальний процес, 
хоча й відчувалось виразне психологічне на-
пруження і хвилювання серед особового 
складу. Між тим, більш гучні і резонансні 
зміни політичної ситуації у Києві не змусили 
довго чекати, зміна влади була сприйнята в 
Севастополі неоднозначно.  

22 лютого. Повернувшись із звільнення у 
місто Севастополь відкрив «стрічку новин» в 
якій було написано, що «майданівці» у Києві, 
на вулиці Банковій, розпочали штурм Адміні-
страції Президента України. За декілька хви-
лин однокурсник, який на той час ніс службу 
у добовому наряді, через мобільний зв’язок 
оповістив про оголошення в академії команди 
«Збір» для всього особового складу...  

Озброєні курсанти академії стояли на по-
стах у повному бойовому спорядженні. Їм до-
вели інформацію, що в Києві державний пе-
реворот. Було оголошено «особливий період», 
посилено наряди, видано зброю і боєприпаси, 
до несення cлужби в нарядах задіяно 80% 
усього особового складу... 

Тривога і відсутність об’єктивної та виче-
рпної інформації – ознаки того моменту. 

23 лютого. У засобах масової інформації 
оголосили про те, що у Севастополі відбувся 
мітинг, на якому мешканцями міста було ви-

голошено недовіру меру В.Г. Яцубі і «народ-
ним голосуванням» був «вибраний» новий 
«народний мер» В.М. Чалий, який у кожному 
своєму виступі відверто висловлював особис-
ту прихильність до Росії. 

24 лютого. Поширювались різні чутки 
про те, що до Криму і, зокрема до Севастопо-
ля направляються загони Правого Сектору із 
материкової території України. 

Пройшла інформація, що на площі адмі-
рала П.С. Нахімова відбувся мітинг з російсь-
кими прапорами, була перекрита дорога.  

Вразив один випадок під час перебування 
у звільненні в місті. На одній із зупинок підсів 
чоловік з чорноморською безкозиркою на го-
лові, який сказав, що Військово-Морським 
Силам України у Севастополі не місце і скоро 
все зміниться. Сам чоловік був спокійний і 
поміркований, не зважаючи на мою форму. 

Після відповідних антиукраїнських акцій 
у Севастополі, командування заборонило офі-
церам і курсантам виходити у військовій фо-
рмі у місто, щоб не провокувати місцеве насе-
лення, яке було агресивно налаштоване, особ-
ливо пенсіонери, котрі буквально кидалися на 
військовослужбовців в українській формі.  

Інформаційна війна, яка, як ми зрозуміли 
згодом, тривала останні роки, розпочалася за-
довго до зазначених подій і активізувалася з 
початком «київського майдану», тривалий час 
«зомбувала» пасивних телеглядачів, програ-
муючи хід думок, руйнуючи їх звичку свідомо 
осмислювати суть подій на основі об’єктив-
ного аналізу.  

25 лютого. Поширилися чутки про мож-
ливість оформлення паспортів громадянина. 
На цей момент здавалося, що все лише почи-
нається. 

27 лютого. Оголошено навчальну бойову 
тривогу, психологічна напруга нарощувалась. 

28 лютого. О 12.00 до воріт АВМС при-
їхала російська військова машина, з якої ви-
йшли озброєні армійці і вишикувалися в дві 
шеренги, а їх представник вирушив до конт-
рольно-пропускного пункту (далі – КПП) ака-
демії. Відразу на третьому поверсі житлового 
корпусу академії загін Служби безпеки Украї-
ни (далі – СБУ) «Альфа» почав створювати 
вогневі позиції: два кулеметних гнізда і місце 
для снайпера, готувалися до бою. 

Було проведено оповіщення керівників 
структурних підрозділів АВМС. На перегово-
ри на КПП вийшов виконуючий обов’язки 
начальника академії капітан 1 рангу П.Д. Гон-
чаренко, який мав чітку позицію і рішуче ви-
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являв її під час перемовин.  
Російські офіцери зачитали наказ коман-

дуючого Чорноморським флотом Російської 
Федерації (далі – ЧФ РФ) про взяття АВМС 
під охорону для недопущення «терактів»... 
П.Д. Гончаренко відмовився від такої «охоро-
ни» і наголосив на тому, що академія сама 
зможе забезпечити свою безпеку і не допус-
тить жодних терактів.  

Після цього російські військові поверну-
лися у свої вантажівки і поїхали від академії. 

У цей же час ми дізналися, що російськи-
ми військовими було захоплено аеродром 
«Бельбек», почалося введення додаткового 
контингенту російських військ на територію 
Криму. В розмовах фігурувала цифра в 14 тис. 
особового складу Збройних сил РФ. 

1 березня. Оголошено підвищену ступінь 
бойової готовності, казармений режим. Всі 
військовослужбовці постійного складу АВМС 
були викликані до академії. На загальному 
шикуванні особового складу капітан 1 рангу 
П.Д. Гончаренко наголосив, що до тих, хто 
панікуватиме, намагатиметься залишити те-
риторію, відмовиться виконувати накази або 
здасться в полон, буде вжито рішучих заходів. 

Інформація про введення на територію 
Криму російської Псковської дивізії та інших 
бойових підрозділів посилювала тривогу. 

Важливим для нас, курсантів, було повід-
омлення відносно правомірності чи неправо-
мірності введення додаткових військ РФ на 
територію Криму з боку Керченської протоки. 
Я й мої колеги по навчанню не очікували та-
кого повороту подій. Проте, місцеве населен-
ня було у захваті, підтвердженням чому стали 
проросійські мітинги у Севастополі. Дійсно, 
спрацювало те, що протягом останніх років 
російська пропаганда зробила все для форму-
вання сепаратистських настроїв у місцевого 
населення. 

Відчувалося психологічне напруження і 
не лише у кусантському середовищі, пригні-
чення і нерозуміння того, що відбувається на-
вколо академії і на півострові взагалі. Склада-
лося враження, що ми залишилися сам-на-сам 
з ворогом, котрий прикривався шляхетними 
намірами – захистити народ Криму від Право-
го Сектору. Російські ЗМІ активно поширю-
вали інформацією по Севастополю, що украї-
нські націоналісти вбивають і піддають тор-
турам російськомовне населення.  

Близько 22.00 на КПП академії приїхали 
представники окупаційних військ РФ і вперше 
запропонували як найшвидше здатися, щоб 

уникнути жертв. Але капітан 1 рангу П.Д. 
Гончаренко їм відмовив.  

Саме в цей час я із своїм товаришем Єв-
геном Сірошенком патрулювали територію за 
маршрутом КПП – клуб, і були свідками роз-
мови між офіцерами академії, які брали участь 
у переговорах, з представниками російської 
сторони. Капітан 1 рангу П.Д. Гончаренко го-
лосно зазначив: «Я академію не здам, але і 
воювати не буду, курсанти повинні вчитися, а 
не воювати». 

Серед особового складу пройшла приго-
ломшлива для всіх інформація про щойно 
призначеного командуючого ВМС України 
контр-адмірала Дениса Березовського, який 
прийняв присягу на вірність кримському на-
родові і нібито передав ВМС України у підпо-
рядкування самопроголошеного керівника 
Криму С.В. Аксьонова. Це, безумовно, впли-
нуло на морально-психологічний стан особо-
вого складу академії. 

2 березня. Вранці представники російсь-
кого командування черговий раз приїздили на 
КПП академії і пропонували здатися, але по-
чули знову чітку відповідь справжнього ко-
мандира – «Ні!». Після перемовин машина 
начальника академії заїхала на територію ака-
демії і зупинилася посеред плацу. Вийшовши 
з машини, П.Д. Гончаренко не відривав теле-
фона від вуха. Стурбованим голосом наказав 
прискоритися офіцеру, викликаному за його 
наказом. На запитання офіцера, що сталося, 
він відповів: «Потім, зараз немає коли, сідай, 
поїхали, «зелені чоловічки» захоплюють наш 
Навчальний Центр». Після цього машина роз-
вернулася і виїхала за межі академії. Інтернет 
сколихнуло емоційне відео розмови між 
П.Д. Гончаренком і загоном російських війсь-
ковослужбовців. 

Надвечір прибув особисто командуючий 
Чорноморського флоту Російської Федерації 
віце-адмірал О.В. Вітко з пропозицією здати-
ся, але й він отримав відмову. Начальник фа-
культету озброєння академії полковник 
О.В. Каряка повертаючись з переговорів з ро-
сіянами висловив власну цікаву думку: 
«…слов’яни ніколи не будуть воювати один 
проти іншого!». 

Після зміни з добового наряду від пере-
втоми я вирішив відпочити і не звернув уваги, 
як проспав три години. Ймовірно вплинула не 
лише фізична втома, але й погода, адже про-
тягом дня було похмуро і моросив дощ. 

Прокинувся вже нібито в «іншій акаде-
мії», почув від товаришів, що за наказом ко-
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мандуючого ВМС України контр-адмірала 
Д. Березовського вся стрілецька зброя, що пе-
ребувала на території академії підлягала не-
гайному опису і запечатуванню. Підійшовши 
до кімнати зберігання зброї, побачив курсово-
го офіцера молодших курсів капітан-лейте-
нанта Д.П. Третьякова, який описував зброю і 
складав її в ящики для зберігання. На запи-
тання: «Що трапилося?» мені відповіли, що 
прийшов наказ «з верху» опечатати всю стрі-
лецьку зброю і в жодному разі не видавати 
особовому складу, щоб уникнути, так би мо-
вити, нещасних випадків під час провокацій з 
боку російської сторони. Почуте не вкладало-
ся в голові, як це військові і без зброї? Як мо-
жна себе захищати без зброї? Що буде далі?  

На вечірньому шикуванні особового скла-
ду капітан 1 рангу П.Д. Гончаренко підтвер-
див ті слова, які я почув біля кімнати збері-
гання зброї, що зброю склали в ящики, щоб 
уникнути жертв, при можливому штурмі ака-
демії. 

Було також сказано, що згідно з наказом 
командуючого Військово-Морських Сил Укра-

їни контр-адмірала Д. Березовського завтра 
курсантам буде запропоновано прийняти при-
сягу на вірність кримському народу і захища-
ти Крим від Правого Сектору, або можливість 
вільно покинути територію Криму і перебра-
тися на материкову Україну. Після цього стрій 
розпустили і попросили обдумати отриману 
інформацію для прийняття особистого, вірно-
го, усвідомленого рішення. Зовсім молоді ку-
рсанти стали перед вибором. За словами нача-
льника факультету корабельної енергетики 
капітана 1 рангу А.Д. Ніколаєнка, будь-який 
вибір вважався правильним, враховуючи 
складність ситуації. Він підказав зателефону-
вати рідним, порадитися. За останній місяць 
особисто він жодного слова не промовив від-
носно своєї позиції відносно подій у Києві. 
Разом з тим, ним було сказано, що після пів-
ночі можливий штурм, як це було в Навчаль-
ному центрі академії. За наказом начальника 
вантажними машинами було перекрито всі 
в’їзди на територію академії, поставлено без-
збройних патрульних, які в разі штурму мали 
доповідати черговому академії по раціях. 

 

 
 

3 березня. День був напрочуд сонячний і 
відносно спокійний, навколо академії постій-
но в полі зору перебували 10–15 українських 
кораблів, що патрулювали морський район. 
Суднами забезпечення було перегороджено 
Стрілецьку бухту, яка прилягала до академії з 
південного заходу. Вихід із неї перегороджу-
вав російський корабель проекту 1124М, ста-
ло зрозумілим, що розпочалася блокада час-
тини кораблів наших ВМС. 

Надвечір російською стороною висунуто 

ультиматум – здати академію до 5.00 наступ-
ного дня. Всі були в очікуванні, надійшла ін-
формація, що до академії вже виїхали машини 
з військових баз Російської Федерації, що 
дислокувалися на півострові. Близько 23.00 до 
огорожі, яку ми охороняли, підійшов дідусь, 
який виглядав досить солідно, почав розпові-
дати, що він живе біля академії і вийшов на 
нічну прогулянку, де наткнувся на російських 
військових, які стоять біля господарчих воріт 
академії. Почувши ці слова, ми, патрульні, те-
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рміново зв’язалися з черговим академії і до-
повіли про отриману інформацію. Потім зате-
лефонували товаришам, які перебували на 
цьому посту, і з’ясувалося, що у них патрулю-
вання проходить без зауважень і надзвичай-
них подій. Це нас ще більше насторожило... 
Після цього ми направили власного «розвід-
ника», який виявив за 100–200 м від новобу-
дови 4 російських автомобілі. Отже, інформа-
ція дідуся підтвердилася. Психологічна на-
пруга зросла. 

Щоб мати якийсь спеціальний засіб до за-
хисту, біля КПП вишикувано військовий ор-
кестр академії, який мав на випадок початку 
штурму, силою мистецтва вплинути на психі-
ку і свідомість окупантів. Всі військовослуж-
бовці – оркестранти трималися доволі муж-
ньо. 

Начальник оркестру академії старший 
лейтенант В.А. Мацюк попросив нас, як віль-
ну зміну від несення служби, що мала йти до 
казарми на відпочинок, допомогти перенести 
музичні інструменти. Під час переходу до 
приміщення оркестру у мене відбулася розмо-
ва з одним із музикантів, який розповів про 
свої внутрішні переживання. Мені надовго за-
пам’ятаються його слова: «… Я музикант. 
Музика для мене все. І воювати я не хочу, і не 
буду ні в кого стріляти. Але скажи, чого вони 
їдуть мене убивати, що я їм зробив?». Я не 
мав відповіді і мовчки йшов поруч. Звичайно 
така «картина» могла вкрай здивувати, навіть 
злякати, будь-якого ворога. Йдеш на штурм 
об’єкта, а тебе зустрічають музикою. Це до-
сить мужній хід, який обов’язково мав впли-
нути на психіку супротивника і ще раз підтве-
рдити, що українські військові так просто не 
здаються і готові оборонятися всіма можли-
вими засобами. Гарна парадна форма, яку 
одягли музиканти, спричинила почуття гордо-
сті і віри в нашу справедливу і логічну пере-
могу. Вдячні за допомогу оркестранти заграли 
нам військовий марш, під який ми вирушили 
на відпочинок до ротного приміщення.  

Близько 24.00 вся академія була піднята 
по сигналу «бойова тривога», визначене місце 
збору – великий плац, де весь особовий склад 
вишикувався за 10 хвилин. Військовий ор-
кестр перебазувався від КПП до пам’ятника 
П.С. Нахімову, у центрі малого плацу... Після 
10-хвилинного очікування вийшов капітан 
1 рангу П.Д. Гончаренко і повідомив про не-
обхідність відпрацювання плану дій на випа-
док оборони академії. 

Всі курсанти були порівну розподілені і 

вишикувані біля головних входів до житлово-
го і навчального корпусів. Створено «живі ла-
нцюги» в три-чотири шеренги, які мали захи-
щати входи до приміщень. У середині корпу-
су побудували барикади і вишикували пер-
ший курс, який мав стати останнім резервом 
на випадок штурму... Після відпрацювання 
всіх елементів і попереднього інструктажу, 
особовий склад пішов відпочивати. 

4 березня. Близько 5.20 пролунала сирена, 
яка попереджала особовий склад кораблів 
ВМС України у Стрілецькій бухті про оголо-
шення «бойової тривоги». За сиреною пролу-
нали гудки кораблів, ревунів і різноманітні 
команди: «Бойова тривога. Диверсанти по лі-
вому борту». Протягом 10 хвилин піднятий за 
командою «бойова тривога» особовий склад 
академії вишикувався у відведених місцях для 
організації оборони. Запущені всі мотори 
українських кораблів на годину застигли в 
бойовій готовності.  

Але все ж таки штурму академії не відбу-
лося, ми витримали ще одну ніч. 

Частина патріотично налаштованих кур-
сантів академії зразу ж заявила про свою по-
зицію в соціальних мережах, такими словами: 
«Мы, курсанты Нахимки, не поддерживаем 
русскую сторону, не принимаем крымскую 
присягу, тем более мы не бандеровцы. Нас не 
надо жалеть, что мы мол погибаем тут, мы 
не голодаем, не умираем от жажды. Мы 
стоим за свою Родину и народ, украинский и 
крымский как единое целое! Не ведемся на 
провокации Правого Сектора, Севастопольс-
кой самообороны, Донских казаков и других. 
Мы надеемся что государство наше нас не 
кинет. Мы будем стоять до последнего и не 
поддаваться на провокации. Будущее флота, 
мощь и защита морских границ Украины». 

5–13 березня. Йшли планові навчання. 
Весь час проходили постійні перевірки бойо-
вої готовності, особовий склад академії пере-
бував на території і ніс службу у відведених 
районах, адже ділянка у 35,4 гектари потребує 
великих людських затрат. 

Щодня відбувалися контрольні шикуван-
ня, на яких капітан 1 рангу П.Д. Гончаренко 
доводив до нас плани відносно подальших 
дій, а у весняному небі кружляли російські 
бойові гелікоптери, 6 березня вхід до Стріле-
цької бухти був перегороджений боновими 
загородженнями. 

14 березня. Близько 3.00 до КПП під’їхав 
автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік 
у цивільному і попросив викликати сина зара-
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ди важливої сімейної справи. На наш подив 
сам курсант уже був одягнений і готувався 
вийти до батька.  

Коли він вийшов за КПП, озброєні люди 
театрально «заламали» йому руки назад і ви-
везли у невідомому напрямку. Зранку нам по-

відомили, що курсанта викрали. Хоча ми лег-
ко здогадалися, що це все було завчасно спла-
новано. Пізніше стало відомо – це ухилення 
від військової служби. Його батько перейшов 
з СБУ до «самооборони Криму» та інсценував 
«викрадення» сина. 

 

 

 

15 березня. Зранку на підйомі Прапора 
було присутнє все керівництво академії. Ви-
конуючий обов’язки начальника академії ка-
пітан 1 рангу П.Д. Гончаренко розповів осо-

бовому складу про випадок з курсантом напе-
редодні, зокрема наголосив на тому, що усе 
з’ясували і проти нього буде порушено кримі-
нальну справу. 

 

 
 

16 березня. Вихідний день в Україні. День 
«референдуму» в Криму. Все керівництво ака-
демії перебувало на її території. Зі слів очевид-
ців стало відомо, що по всьому Севастополю 
було вивішено дуже багато російських прапо-
рів. Голосування проходило спокійно без інци-
дентів, хто бажав віддати свій голос йшов і го-
лосував. Хто не бажав, просто ігнорував рефе-
рендум, але не дивлячись на низьку явку на 
виборчі дільниці, були оголошені результати, 
які нібито підтвердили «бажання» кримчан 

приєднатися до Російської Федерації. Ходили 
чутки, що це шанс для кримчан втілити свої 
бажання жити в сильній і багатій Росії. Зви-
чайно, мав місце масштабний колабораціонізм. 
Від проросійських агітаторів лунали обіцянки 
про щасливе життя, добробут і надію. Звісна 
річ, велика частина людей потрапила в оману. 
Було обіцяно все, чого нібито не вистачало за 
часів української влади: щастя, багатства, 
кар’єри. Прослідковувався очевидний попу-
лізм з боку «нової влади».  
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Увечері, не дочекавшись результатів «ре-
ферендуму», «нова влада» Севастополя дала 
святковий салют з нагоди «приєднання» Кри-
му до Росії. 

Цього ж вечора приїжджали заступники 
командуючого Чорноморського флоту РФ до 
КПП АВМС України і знову пропонували 
здатися. 

17 березня. П.Д. Гончаренко особисто 
провів «екскурсію» для представника «само-
оборони Криму» на предмет наявності на те-
риторії академії міфічного Правого Сектору. 
Переконавшись у тому, що крім штатного 
особового складу на її території нікого немає, 
представник «самооборони» покинув межі 
нашого військового містечка. 

У місті Севастополі перестали працювати 
банкомати і відділення Приватбанку. 

18 березня. Знову заїжджали представни-
ки російського командування і пропонували 
здатися і знову отримали відмову від началь-
ника академії.  

На базі кораблів ВМС України другий 
день поспіль оголошена «бойова тривога», 
постійно чути якісь вибухи. Доходила інфор-
мація, що українські військові кораблі захоп-
люють російські диверсанти. Стало відомо, 
що з Києва в кінці-кінців надали дозвіл вико-
ристовувати зброю для самозахисту, але в 
академії зброя залишалась складеною та запе-
чатаною в ящиках.  

Чули висловлювання капітана 1 рангу 
П.Д. Гончаренка під час його спілкування з 
офіцерами академії: «....Я не буду «ложити» 
курсантів на плацу...» стало зрозуміло, що він 
не хотів жертв. Разом з тим, за його наказом 
на входах до корпусів академії було сформо-
вано «живі ланцюги», які складалися із беззб-
ройних офіцерів і курсантів. Нам стало зрозу-
міло, що він залишався й надалі на своїх не-
змінних позиціях і здавати академію росіянам 
не планував.  

Увечері на шикуванні особового складу 
П.Д. Гончаренко повідомив всіх, що непода-
лік від академії, в районі «зупинки №6», зосе-
реджується особовий склад «самооборони 
Криму», який готується до можливого її шту-
рму. Начальник академії зазначив, що у тако-
му випадку будемо діяти по схемі «живої сті-
ни». Нам надали дозвіл захищатися підруч-
ними засобами – бильцями від ліжок, увесь 
особовий склад навчального закладу було 
розділено на дві частини і по півночі ми мали 
охороняти свою територію. Штурму академії 
з боку «самооборони Криму» не відбулося. 

19 березня. Поширилась інформація, що 
відбулося силове захоплення Штабу Військо-
во-Морських Сил України і над ним піднято 
російський прапор, а командуючого ВМС 
України контр-адмірала С.А. Гайдука «зааре-
штовано» російською владою і вивезено у не-
відомому напрямку. 

Тепер, безпосередньо вже на території ака-
демії, проводилися переговори з представни-
ками російського командування відносно по-
дальших дій щодо існування АВМС України.  

Після повернення із занять, біля центра-
льного корпусу академії ми бачили припарко-
вані «джипи» представників командування 
Чорноморського Флоту Російської Федерації.  

Про деякі подробиці та конкретні резуль-
тати так званих «переговорів» нам – курсан-
там стало відомо пізно ввечорі. Єдине, що ми 
почули це те, що 20 березня 2014 р. в академії 
«урочисто» будуть підняті російські прапори. 
У цей же час серед офіцерів і курсантів поши-
рились розмови про те, що капітан 1 рангу 
А.Д. Ніколаєнко впустив на територію акаде-
мії озброєних людей у військовій формі без 
розпізнавальних знаків. Не було сумнівів у 
тому, що це російські військовослужбовці. 

Після обіду з академічної кімнати збері-
гання зброї курсанти виносили ящики із стрі-
лецькою зброєю на задній двір, де вже стояли 
вантажівки з озброєними людьми без розпі-
знавальних знаків, які приймали і розставляли 
ці ящики на військових машинах з російськи-
ми номерами. Зброю «видавав» черговий фа-
культету, який отримав наказ від чергового 
академії, якому відповідний наказ міг віддати 
лише капітан 1 рангу А.Д. Ніколаєнко. Ми всі 
зрозуміли, що з цього моменту АВМС Украї-
ни роззброєно. 

О 16.00 в клубі було зібрано офіцерів, ви-
кладачів, працівників академії та батьків міс-
цевих курсантів для проведення зустрічі та 
перемовин з командувачем ЧФ Російської 
Федерації віце-адміралом О.В. Вітко щодо 
подальшої долі української академії. На збо-
рах був присутній і капітан 1 рангу П.Д. Гон-
чаренко. 

Увечорі, після 18.00, курсантів у клубі 
академії зібрав капітан 1 рангу П.Д. Гонча-
ренко, на вигляд дуже втомлений і пригніче-
ний. На зустрічі він наголосив на тому, що не-
зважаючи на те, що має проблеми зі здо-
ров’ям (болі в серці, тиск), він не покине на 
поталу особовий склад і буде з нами до кінця, 
щоб не коїлося. Петро Дмитрович для нас 
завжди був авторитетом, а тепер став тією 
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людиною якій всі беззастережно довіряли. В 
процесі розмови з’ясувалося, що дійсно завтра 
«урочисто» спускають українські прапори і 
піднімають російські. Запевнив, що в кожного 
є можливість вибору. Альтернатива проста – 

або залишатися у Севастополі і служити на 
вірність Росії, або передислоковуватися на 
материкову Україну, не зрадивши присязі, Ба-
тьківщині і народу. Після цієї розмови з нами 
він, ймовірно, й потрапив до лікарні.  
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Враховуючи те, що Україна прагне до по-
вноправного членства в Європейському Союзі 
(далі – ЄС) та НАТО, а Угода про асоціацію 
між Україною, з одного боку, та Європейсь-
ким Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їх державами-членами, з 
іншого перебуває на завершальній стадії її ра-
тифікації є нагальна потреба врахування до-
свіду країн, що вже здійснили трансформацію 
інститутів сектору безпеки відповідно до єв-
ропейської демократичної традиції, а також їх 
адаптацію до характеру загроз для країн-
членів ЄС.  

Цілком зрозуміло, що анексія Російською 
Федерацією Автономної Республіки Крим, 
розв’язання нею ззовні з використанням регу-
лярних військ кризи на Донбасі є суттєвим 
відмінностями позицій, змісту завдань і хара-
ктеру загроз національній безпеці України та 
держав, що входять до ЄС.  

На сьогодні основними чинниками, що 
визначають зміст і шляхи реалізації державної 
політики з питань національної безпеки й 
оборони країн-членів ЄС є:  

політична система цих країн є досить уста-
леною, а діяльність органів державної влади 
здійснюється на основі чіткого розподілу фун-
кцій і повноважень гілок влади та в умовах ко-
нтролю громадянського суспільства;  

переважна більшість країн-членів ЄС (крім 
Швеції, Австрії, Фінляндії й Ірландії) є члена-

ми НАТО;  
фундаментальним принципом системи 

національної безпеки та ключовим завданням 
національних урядів є збереження існуючих 
високих стандартів життя, демократичних 
прав і свобод;  

у зовнішньополітичній сфері країни-члени 
ЄС реалізують стратегію «Єдиної Європи», 
мета якої формування самостійного впливово-
го центру сили, але при цьому зовнішня полі-
тика та оборона поки що залишаються у ви-
ключній юрисдикції національних урядів [3–4].  

На державну політику у сфері національ-
ної безпеки в країнах-членах ЄС вирішальним 
чином впливають: поглиблення інтеграційних 
процесів, збільшення повноважень наддержа-
вних інститутів з питань безпеки та оборони, 
протидія новим глобальним загрозам, насам-
перед тероризму, релігійному екстремізму й 
сепаратизму, що зумовлює посилення впливу 
національних урядів [5].  

Крім того, слід враховувати, що гарантом 
національного суверенітету й протидії зовні-
шнім загрозам для вказаних країн є воєнно-
політичний блок НАТО. Американська війсь-
кова присутність та ядерна складова НАТО 
гарантували безпеку країнам-членам Альянсу, 
що базувалася на принципах колективної та 
територіальної оборони.  

Під фактичним військово-політичним 
протекторатом США рівень економічного 
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розвитку, якість життя та громадських прав і 
свобод у країнах Євросоюзу досягли найви-
щих у світі стандартів. Саме тому, країни За-
хідної Європи все ще не сформували спільної 
політики у сфері зовнішньої політики й обо-
рони, зосередивши інтеграційні процеси у со-
ціально-економічній та суспільно-політичній 
площині [6].  

Наріжним каменем формування загально-
європейської політики у сфері безпеки та обо-
рони став юридично обов’язковий для всіх 
країн-членів ЄС акт – Спільна зовнішня та 
безпекова політика (CFSP). У ньому зафіксо-
вано міжнародно-правове зобов’язання дер-
жав спільно розробляти та здійснювати євро-
пейську зовнішню політику та політику в 
сфері безпеки й оборони [5].  

Проте, неспроможність ЄС власними си-
лами гарантувати мир і безпеку в колишній 
Югославії та протидіяти загрозам міжнародно-
го тероризму спричинили доповнення до CFSP 
у 1999 р. Спільною європейською політикою 
безпеки та оборони (ESDP) та прийняття в 
2003 р. Європейської стратегії безпеки, яка ви-
значила спрямованість зовнішньополітичної 
діяльності ЄС на реалізацію спільних стратегі-
чних цілей держав-членів у сфері кооперацій-
ної безпеки, що може бути з часом трансфор-
мована в систему колективної безпеки [1, 4]. 

При цьому представники країн ЄС визна-
ли, що забезпечення необхідного рівня безпе-
ки виходить за межі національних кордонів і 
вимагає пошуку адекватних механізмів нейт-
ралізації глобальних загроз сучасного світу. 
Тому положення Європейської стратегії без-
пеки у 2007 році були зафіксовані в Лісабон-
ському договорі про внесення змін до Дого-
вору про ЄС та Договору про створення Єв-
ропейського Співтовариства [6].  

Згідно з положеннями Лісабонського до-
говору, перехід до спільної політики у сфері 
оборони здійснюється на підставі одноголос-
ного рішення Європейської Комісії. Договір 
передбачає колективну відповідальність кра-
їн-членів ЄС, обов’язкове надання допомоги 
всіма можливими засобами країні, що стала 
жертвою агресії [5].  

Положення Лісабонського договору для 
Об’єднаної Європи про «взаємну допомогу» 
фактично дублює П’яту статтю Вашингтонсь-
кого договору про створення НАТО.  

Договірно-правові зобов’язання у сфері 
безпеки та оборони країн-членів ЄС реалізу-
ються з огляду на безумовне верховенство по-
ложень Статуту ООН, не порушуючи специ-

фічних положень національного законодавст-
ва нейтральних країн та зобов’язань членства 
в НАТО.  

В основу розбудови європейської системи 
безпеки покладено концепцію безпеки на ос-
нові співробітництва, яка передбачає існуван-
ня чотирьох «кілець безпеки», що пов’язують 
між собою цілі окремих держав у сфері націо-
нальної безпеки:  

індивідуальної безпеки (безпеки людини);  
колективної безпеки;  
колективної оборони;  
забезпечення і розповсюдження стабіль-

ності [5–6].  
При цьому четверте кільце безпеки пов’я-

зане з зовнішньою політикою безпеки і перед-
бачає застосування широкого арсеналу засобів 
політичного, економічного та воєнного харак-
теру з метою вирішення проблем, які відбу-
ваються в суміжних регіонах і становлять за-
грозу для країн, що входять у систему безпеки 
на базі співробітництва. До цього зовнішнього 
кола безпеки ЄС належить і Україна.  

Європейська ідентичність у сфері безпеки 
і оборони надає можливість для європейських 
підрозділів брати участь у миротворчих і гу-
манітарних місіях окремо від об’єднаних сил 
НАТО. Водночас варто зазначити, що ЄС не є 
монолітною структурою, а складається з ряду 
держав і їх неформальних об’єднань, які часто 
переслідують протилежні інтереси. Існуючі 
суперечності в політичній площині між дер-
жавами ЄС щодо створення європейської сис-
теми забезпечення безпеки, відсутність обо-
ронної та безпекової політики серед пріорите-
тних питань фінансування у бюджетній полі-
тиці більшості держав-членів ЄС, традиційне 
сприйняття НАТО як достатньо ефективної 
системи колективної безпеки у Європі – все 
це чинники, які різною мірою гальмують не 
лише створення ефективної європейської по-
літики безпеки та оборони, але й негативно 
позначаються на спільній зовнішній політиці 
ЄС загалом [4].  

Окрім того процес прийняття рішень у 
сфері безпеки і оборони ЄС досить складний і 
передбачає проходження ряду бюрократичних 
процедур, що може завадити оперативному 
реагуванню на ситуацію, яка склалась. Тому 
найближчим часом навряд чи можна очікува-
ти перетворення ЄС на суб’єкт міжнародних 
відносин, що здійснює єдину зовнішню полі-
тику забезпечення європейської безпеки [4].  

Разом з тим, агресія Росії в Україні спри-
чинила новий поштовх розвитку європейської 
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політики безпеки й оборони. Спільно зі США, 
Японією, Канадою та іншими провідними 
країнами світу Євросоюз до країни-агресора 
вжив економічні санкції, що, враховуючи по-
літику Росії, мають тенденцію продовження 
та розширення. Україна, завдяки послідовній і 
рішучій політиці Євросоюзу, отримала без-
прецедентну міжнародну підтримку у вимозі 
повернути анексовану Автономну Республіку 
Крим та припинити зовнішню підтримку те-
рористичним рухам на Донбасі. Європейсь-
кий Союз надав значну фінансову та гумані-
тарну допомогу Україні. Військові інструкто-
ри з країн ЄС спільно з фахівцями США і Ка-
нади здійснюють підготовку військовослуж-
бовців Збройних Сил та Національної гвардії 
України. 

Проте відсутність сил і засобів для реалі-
зації європейської політики безпеки і оборони 
та розбіжності окремих країн-членів ЄС у по-
глядах на їх розвиток не дозволили знайти ді-
єві важелі впливу на країну-агресора. Через 
суперечності кран-членів Євросоюзу, Україна 
не отримала можливості придбання сучасної 
летальної зброї. 

Втім агресивна політика Російської Феде-
рації викликала потребу створення сил колек-
тивної оборони Євросоюзу. Так, 8 березня 
2015 р. голова Європейської Комісії Жан-
Клод Юнкер закликав до створення спільної 
європейської армії. Це, на його думку, дасть 
змогу Європі переконливо реагувати на загро-
зу для миру як у самих країнах-членах, так і в 
сусідніх із ЄС країнах. Спільну європейську 
армію неможливо створити в одну мить, вва-
жає Ж.-К. Юнкер, проте «вона дасть Росії зро-
зуміти, що ми серйозно ставимось до відсто-
ювання цінностей Європейського Союзу». 

Канцлер Німеччини А. Меркель і віце-
канцлер, міністр закордонних справ ФРН Ф.-
В. Штайнмаєр підтримали ідею голови Євро-
комісії Ж.-К. Юнкера про створення спільної 
європейської армії, водночас обоє політиків 
наголосили, що такий проект може бути здій-
снений у довгостроковій перспективі та по-
требує детального обговорення на рівні Євро-
союзу.  

Наразі в ЄС триває робота щодо перегля-
ду Європейської стратегії безпеки. Очікуєть-
ся, що в середині 2016 року підготовлений до-
кумент буде винесений на розгляд Європей-
ської Комісії. У подальшому передбачається, 
що перегляд Європейської стратегії безпеки 
відбуватиметься кожні п’ять років і розгляда-
тиметься як програмний документ новообра-

ного Верховного представника ЄС з питань 
закордонних справ і політики безпеки. 

Серед чинників, що визначають правові 
межі сектору безпеки в європейських країнах, 
ключовими є:  

деполітизація;  
громадянський контроль за діяльністю 

силових структур;  
виключна прерогатива держави у ство-

ренні збройних формувань;  
заборона зміни чинного законодавства у 

сфері національної безпеки в умовах надзви-
чайного та військового стану [4].  

При цьому ефективність діяльності інсти-
тутів громадянського суспільства за процесом 
формування та реалізації державної політики 
безпеки є важливим індикатором демократич-
ного розвитку держави. 

Завдання інститутів громадянського сус-
пільства щодо контролю за процесом форму-
вання та реалізації політики національної без-
пеки полягають у:  

моніторингу функціонування інститутів 
державної влади, покликаних забезпечити су-
веренітет, територіальну цілісність, сталий 
розвиток держави;  

сприянні реалізації демократичних прав і 
свобод людини й громадянина;  

активній участі у протидії загрозам націо-
нальній безпеці держави, визначенні пріори-
тетів зовнішньої політики, захисті інтересів 
громадян за кордоном;  

контролі ефективності та результативнос-
ті заходів, які вживають органи державної 
влади та місцевого самоврядування щодо за-
безпечення безпеки життєдіяльності територі-
альних громад, зокрема контроль за ситуацією 
в екологічній сфері [2].  

В країнах-членах Євросоюзу інститути 
громадянського суспільства в регламентова-
ному законодавством форматі реалізують фу-
нкції контролю за діяльністю структур секто-
ру безпеки в напрямах:  

політичному – відповідність діяльності 
посадовців цілям, принципам і механізмам 
державної політики забезпечення національ-
ної безпеки;  

правовому – підготовка законодавчих ак-
тів, міжнародних договорів та угод у контекс-
ті їх впливу на реалізацію національних інте-
ресів;  

фінансовому – бюджетні витрати, рух і 
розподіл коштів, поточні та додаткові витра-
ти;  

управлінському – відповідність внутрі-
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шньої організації й режиму функціонування 
складових сектора безпеки національному за-
конодавству [4–5].  

Донедавна стан інститутів громадянсько-
го суспільства в Україні не відповідав завдан-
ням дієвого контролю за процесом формуван-
ня політики національної безпеки з боку за-
значених інститутів. Упродовж усіх років не-
залежності представлені у Верховній Раді по-
літичні партії були орієнтовані передусім на 
інтереси фінансово-промислових угруповань, 
й фактично не мали усталеної системи погля-
дів на політику безпеки й оборони. Незадові-
льний рівень фінансового, матеріально-техні-
чного та кадрового забезпечення не дозволяв 
громадським об’єднанням бути повноцінним 
елементом системи громадського контролю та 
функціонування. 

Анексія Криму, розв’язана Росією криза 
на Донбасі, окрім негативного впливу, мала й 
позитивні наслідки, зокрема пришвидшення у 
розвитку громадського суспільства, форму-
вання неформальних громадських організацій 
в Україні, які сьогодні надають допомогу у 
забезпеченні військовослужбовців у зоні про-
ведення Антитерористичної операції, контро-
люють у Міністерстві оборони закупівлю вій-
ськового майна, його розподіл і доставку. 

Тисячі громадських активістів в Україні 
заснували волонтерський рух, діяльність яко-
го, особливо в перші місяці російської агресії, 
дозволила надати дієву допомогу знову ство-
рюваній армії. Волонтери забезпечили значну 
частину відмобілізованого поповнення сучас-
ним речовим майном, засобами захисту і 

зв’язку, продовольством, оптикою і прилада-
ми нічного бачення, розвідувальними безпіло-
тними літаючими апаратами тощо. 

Міністр оборони України запропонував 
найкращим фахівцям волонтерського руху 
змінити корумпованих чиновників Міністерс-
тва оборони України. Волонтери запровадили 
електронні торги на придбання військового 
майна, за їх допомоги підвищено ефектив-
ність роботи державних підприємств, що ви-
робляють озброєння, військову техніку і май-
но для Збройних Сил України. Впроваджу-
ються десятки новітніх розробок озброєння, 
запропоновані небайдужими громадянами 
України. Громадські організації ретельно по-
чали стежити за бюджетними витратами, ру-
хом і розподілом коштів, що виділяються 
державою на оборону. Десятки волонтерів 
щоденно працюють над удосконаленням за-
конодавчих актів, що регулюють національну 
безпеку та оборону України. 

Таким чином, анексія Російською Феде-
рацією Автономної Республіки Крим, розв’я-
зання нею ззовні кризи на Донбасі суттєво 
вплинули на формування державної політики 
безпеки та оборони в країнах-членах Євросо-
юзу. Наразі ЄС розглядається питання ство-
рення європейської армії. Європейська Комі-
сія впроваджує заходів з надання допомоги 
Україні та вживає санкції проти країни-
агресора. Крім того, зазначені події дали по-
штовх розвитку громадського суспільства, за-
снуванні волонтерського руху, встановлення 
дієвого громадянського контролю за діяльніс-
тю силових структур в Україні.  
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Виходячи із воєнно-політичної обстанов-
ки, що склалася навколо нашої держави, сьо-
годні вже нікого в Україні не потрібно пере-
конувати в тому, що гарантувати власну наці-
ональну безпеку можна лише у тісній взаємо-
дії з іншими народами і країнами в галузі без-
пекової політики. Очевидно, що нині актуаль-
ною проблемою зовнішньої політики України 
є формування потужної проукраїнської коалі-
ції держав, яка могла б сприяти припиненню 
агресії та врегулюванню конфлікту на Сході 
України, вирішенню проблеми тимчасово 
окупованого Криму. 

У Стратегії національної безпеки України 
значна увага приділена питанням пріоритетів 
зовнішньої політки в інтересах національної 
безпеки, де визначені напрями співпраці у 
безпековій сфері з міжнародними організаці-
ями на глобальному, регіональному та субре-
гіональному рівнях [1]. 

Проблема, що розглядається у даній стат-
ті, є актуальною не лише для України, а й для 
кожної суверенної держави. Наявність сучас-
них потужних і високотехнологічних засобів 
ведення війни, не збалансований і не рівно-
значний рівень воєнних можливостей різних 
країн створюють передумови для здійснення 
спроб вирішувати міжнародні проблеми з по-
зиції сили. Тому перед більшістю суверенних 
країн об’єктивно постає завдання пошуку зо-
внішніх чинників забезпечення власної націо-
нальної безпеки шляхом розширення співпра-
ці з міжнародними безпековими організація-
ми. 

В Україні питання співробітництва з між-
народними організаціями має відповідну нор-
мативно-правову базу та наукове обґрунту-
вання. У працях О.С. Бодрука, В.О. Вагапова, 
Г.Ф. Костенка, В.Ф. Смолянюка проведено 
дослідження участі нашої держави у колекти-
вних системах безпеки, її значення для націо-
нальної безпеки держави [2]. Проте дієвість 
цього співробітництва на основі аналізу впли-
ву міжнародних безпекових організацій на 
врегулювання конфлікту на Сході України 
потребує подальшого детального досліджен-
ня, що є метою даної роботи. 

Утворення та функціонування міжнарод-
них безпекових структур, здатних дати адек-
ватну відсіч будь-якому агресорові, з точки 
зору національної безпеки країн-членів забез-
печує вирішення двох основних безпекових 
проблем: по-перше, вони повністю виключа-
ють можливість військового насильства між 
країнами-членами і таким чином формується 
широкий геополітичний простір безпеки; по-
друге, в міжнародній безпековій організації, 
незважаючи на обмежені власні військові мо-
жливості, кожна країна почуває себе захище-
ною перед погрозами агресії з боку найпоту-
жніших агресивних сил. 

Україна на сьогоднішній день не є членом 
міжнародних організацій, що мають реальні 
економічні та військово-політичні можливості 
відповіді будь-якому агресору – Північноат-
лантичного союзу (далі – НАТО) і Європейсь-
кого Союзу (далі – ЄС). У нашої держави є 
можливості застосовувати політичні, дипло-
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матичні важелі, використовуючи членство у 
таких глобальних і регіональних безпекових 
міжнародних міжурядових організаціях, як 
Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН), 
Організація з питань безпеки та співробітниц-
тва в Європі (далі – ОБСЄ), Рада Європи. 
Проте наскільки ефективним є такий шлях? 
Головування України в ОБСЄ, ОЧЕС (2013 р.) 
та численні ініціативи, спрямовані на враху-
вання інтересів безпеки позаблокових країн, 
які не входять до союзних структур колектив-
ної оборони, не вберегли Україну від зовніш-
ньої агресії, тимчасової окупації частини її те-
риторії та проведення масштабної антитеро-
ристичної операції на власній території.  

Якщо перейти на мову конкретних сучас-
них реалій, то необхідно констатувати декіль-
ка беззаперечних фактів:  

по-перше, позаблоковий статус Грузії й 
уповільнення інтеграційного процесу до стру-
ктур НАТО сприяв відторгненню від її тери-
торії силовими засобами Південної Осетії та 
Абхазії. Партнерство, яким тісним воно не 
було б, не ставить у практичну площину за-
безпечення воєнної безпеки країни-партнера; 

по-друге, офіційне законодавче проголо-
шення Україною в 2010 році позаблокового 
статусу поставило Україну сам-на-сам перед 
усіма можливими агресивними діями з боку 
інших держав і, передусім з боку Російської 
Федерації (далі – РФ), керівництво якої взяло 
курс на відновлення імперії. Наслідки поза-
блоковості не забарилися і сьогодні ми маємо 
тимчасово окупований Крим і агресію Росії на 
Сході України; 

по-третє, толерантне, поки що, ставлення 
російських великодержавників до країн При-
балтики та деяких інших країн, що входили до 
Організації Варшавського договору зумовле-
не саме тим, що вони є членами НАТО. 

Таким чином, узагальнюючи стан сучас-
них міжнародних відносин, можна констату-
вати, що не тільки Україна, а й усе світове 
співтовариство зіткнулося з відродженням ро-
сійських імперських амбіцій. Щоправда, ця 
тенденція проявляється поки що тільки у від-
носинах з колишніми радянськими республі-
ками. Але якщо агресора вчасно не зупинити, 
то апетити будуть розгоратися, а події можуть 
стати непередбачуваними. 

Відтак, з березня 2014 р. головними за-
вданнями органів державної влади у сфері зо-
внішньої політики стали мінімізація масшта-
бів зовнішнього втручання, сприяння мирно-
му розв’язанню конфлікту на Донбасі, отри-

мання політичної, економічної та воєнної до-
помоги від зовнішніх партнерів і учасників за-
гальноєвропейського багатостороннього спів-
робітництва. На даний час Україна співпра-
цює з 77 міжнародними організаціями, у 69 з 
яких є постійним членом [6]. 

Порівнюючи можливості та ефективність 
міжурядових і неурядових міжнародних орга-
нізацій, доцільно зауважити, що міжурядові 
структури мають більші фінансові й організа-
ційні можливості, однак спектр засобів впли-
ву, які застосовуються міжнародними неуря-
довими організаціями, зазвичай значно гнуч-
кіший і динамічніший. Учасники таких струк-
тур загалом не мають узгоджувати свої заходи 
з урядовими відомствами та шукати консен-
сус між підходами різних національних уря-
дів, як це передбачено процедурними норма-
ми ОБСЄ, НАТО, ЄС та інших міждержавних 
інституцій. 

Серед багатьох багатосторонніх універса-
льних, регіональних і галузевих міжнародних 
форумів за участю держави доцільно відзна-
чити декілька організацій, які проводять най-
більш значну роботу безпосередньо в Україні. 

Агресія з боку постійного члена Ради Без-
пеки ООН проти нашої країни, на думку бага-
тьох, поставила під сумнів здатність Ради 
Безпеки та Організації в цілому досягти цілей, 
закріплених у Статуті ООН. Слід нагадати, 
що Статут ООН писався за активної участі 
української делегації. І яким би не був підхід 
до постаті Міністра закордонних справ УССР 
(1944–1953 рр.) Д.З. Мануїльського, але саме 
він очолював робочу групу в Сан-Франциско, 
яка писала преамбулу і першу главу Статуту, 
де мова йде про принципи. Саме ті принципи, 
які сьогодні попрала Російська Федерація сво-
їми свідомими агресивними діями.  

До 1991 року, будучи у складі Радянсько-
го Союзу, Україна де-юре мала в ООН власне 
представництво на рівні незалежної країни. 
Проте, де-факто її діяльність в ООН була об-
межена рамками проведення єдиної радянсь-
кої зовнішньої політики. Незважаючи на це, 
протягом понад чотирьох десятиліть трибуна 
ООН залишалася чи не єдиним впливовим 
міжнародним засобом, завдяки якому світова 
громадськість дізнавалася про Україну. За час 
свого членства в ООН Україна чотири рази 
обиралася непостійним членом Ради Безпеки 
(1948, 1984, 2000 і на 2016 рік), шість разів – 
членом Економічної і Соціальної Ради, двічі – 
членом Ради ООН з прав людини. Та, незва-
жаючи на міжнародний авторитет і активну 
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співпрацю України з ООН, підтримку Генера-
льною асамблеєю ООН територіальної ціліс-
ності України [3], більшість пропозицій та 
ініціатив Ради Безпеки ООН щодо урегулю-
вання конфлікту на Сході України нереалізо-
вані, насамперед з причин ветування їх Росій-
ською Федерацією.  

Але чи доцільно огульно критикувати 
ООН і Раду Безпеки зокрема та підривати тим 
самим її легітимність? Якщо авторитет Ради 
Безпеки буде остаточно підірваний, це саме 
те, чого домагається Російська Федерація, ко-
ли хоче всіма можливими засобами, які є в її 
розпорядженні, усунути міжнародні організа-
ції від врегулювання кризи на Сході України, 
вирішення проблеми тимчасово окупованого 
Криму. 

Адже саме Російська Федерація робить 
все можливе для того, щоб не було реалізова-
но на практиці звернення Президента України 
з дозволу Парламенту щодо направлення в 
Україну місії ООН з підтримання миру. Ро-
сійською Федерацією блокується ініціатива 
Генерального секретаря ООН щодо створення 
в Україні Офісу ООН з підтримки, який би 
допомагав Спеціальній моніторинговій місії 
(далі – СММ) ОБСЄ у виконанні мандату і в 
реалізації Мінських домовленостей. 

Після зміни влади в лютому 2014 р. і тим-
часової окупації Криму істотно зросла роль 
ОБСЄ щодо послаблення напруженості у від-
носинах між Україною та Росією і сприяння 
мирному врегулюванню конфлікту на Сході 
України. У зв’язку з проведенням у Криму 
референдуму 16 березня 2014 р. наш уряд зве-
рнувся до ОБСЄ з проханням терміново наді-
слати до України моніторингову місію для 
відстеження фактів агресії та незаконного зо-
внішнього втручання Російської Федерації. 

21 березня 2014 р. Постійна Рада ОБСЄ 
ухвалила рішення про створення СММ в 
Україні, мандат якої поширюється на всю те-
риторію держави.  

На початку травня 2014 р. голова ОБСЄ Д. 
Буркхальтер (Швейцарія) на прохання Прези-
дента України П. Порошенка призначив швей-
царського дипломата, посла Г. Тальявіні з пов-
новаженнями представляти керівні органи 
ОБСЄ в Тристоронній контактній групі, ство-
реній за участю ОБСЄ, України та РФ. З черв-
ня 2014 р. Контактна група провела кілька зу-
стрічей, за підсумками яких було істотно поле-
гшено доступ спостерігачів ОБСЄ до зони 
конфлікту на Донбасі. На засіданні Тристорон-
ньої контактної групи в Мінську (5.09.2014 р.) 

підписано протокол про припинення вогню – 
перший узгоджений документ, який передба-
чав початок політичного процесу з розв’язання 
кризи. Результатом наступного засідання Кон-
тактної групи за участю лідерів сепаратистсь-
ких угруповань так званих “ДНР” і “ЛНР” 19–
20 вересня стало підписання більш конкрети-
зованого плану дій з припинення вогню [4]. 

Меморандум передбачав, що СММ візьме 
на себе контроль режиму незастосування 
зброї та моніторинг українсько-російського 
кордону. В ньому також йшлося про заборону 
польотів бойової авіації та іноземних безпіло-
тних літальних апаратів, передбачалося розмі-
стити групи спостерігачів ОБСЄ у зоні 
роз’єднання позицій сторін, містилася вимога 
виведення з території України “всіх іноземних 
збройних формувань, військової техніки, а та-
кож бойовиків і найманців… при моніторингу 
з боку ОБСЄ” [4]. 

Хоча після підписання за посередництва 
ОБСЄ меморандуму від 19 вересня 2014 р. і 
не відбулося повного припинення бойових 
дій, це таки забезпечило припинення актив-
них наступальних операцій до січня 2015 року 
та послабило загрозу прямого збройного зітк-
нення між Росією та Україною.  

Слід зазначити, що роль СММ у дееска-
лації конфлікту є корисною, хоча й обмеже-
ною. На жаль, ОБСЄ не впоралася із запобі-
ганням агресії РФ проти України. Так само 
ОБСЄ не допомогла у вирішенні конфліктів у 
Придністров’ї, Нагірному Карабасі, не змогла 
запобігти війні в Грузії в 2008 році. Але чи це 
означає, що ОБСЄ має бути “ списана” в ми-
нуле? ОБСЄ має зберегтися та реформувати 
той інструментарій, який накопичено нею за 
останні 20–25 років і який значною мірою до-
вів свою неефективність. 

В ОБСЄ мають залишитися сильні та не-
залежні інституції, зокрема Бюро з демокра-
тичних інститутів і прав людини, до якого не-
гативно відноситься Російська Федерація, і з 
яким співпрацює і буде співпрацювати Украї-
на. Такі інституції як Комісар з питань націо-
нальних меншин, Спеціальний представник зі 
свободи засобів масової інформації, які досить 
часто конструктивно критикують у тому числі 
й Україну. 

Потрібно визнати, що попри всю критику 
на адресу СММ, на сьогодні вона є єдиною 
міжнародною інституцією, яка присутня в зо-
ні проведення Антитерористичної операції. 
Чи було б краще, якби її не було? Ні. Чи є 
простір для вдосконалення її діяльності? Так, 



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

Воєнно-історичний вісник 3(17) / 2015 63 

є. Подекуди не тільки серед громадськості, 
але навіть в експертному середовищі, існує 
певне нерозуміння і невідповідність між очі-
куваннями від СММ, статусом СММ і резуль-
татами її роботи. 

Коли приймалося рішення про створення 
СММ ніхто, в тому числі і українська сторона, 
на той момент не могли собі уявити, якими 
будуть виклики, з якими насправді матиме 
справу СММ – реальна війна. Нагадаймо, що 
СММ – це цивільна, не миротворча місія, її 
мандат не дає змоги її персоналу безпосеред-
ньо забезпечувати роз’єднання сил. В історії 
ОБСЄ ніколи не було військових місій. І до-
нині не існує навіть такої правової можливос-
ті. Тому доводячи кожен день до керівництва 
СММ наші критичні зауваження, ми маємо 
дякувати тим країнам, які не тільки багатомі-
льйонними внесками допомагають існувати 
цій місії, а й які направляють своїх цивільних 
моніторів для допомоги в реалізації мандату 
місії. Але оскільки рішення в Постійній Раді 
ОБСЄ ухвалюються консенсусом, не варто 
сподіватися на згоду РФ щодо істотного роз-
ширення мандата СММ. За цих обставин спо-
стережна місія ОБСЄ в Україні матиме змогу 
використовувати насамперед вже узгоджені 
інструменти, як то Спільний центр ОБСЕ, 
України та РФ з контролю та координації пи-
тань, пов’язаних із режимом припинення вог-
ню, переговори та домовленості з роз’єднання 
позицій сторін, забезпечення відведення важ-
кої артилерії та використання безпілотних лі-
тальних апаратів для загального спостережен-
ня. В інших аспектах, пов’язаних з урегулю-
ванням конфлікту, роль міжнародних органі-
зацій може бути вагомою, однак їх позиція не 
здатна істотно вплинути на політику Росії та 
мирне розв’язання конфлікту. 

У минулому цілі воєнного співробітницт-
ва України з НАТО не були спрямовані на 
протидію тим викликам і загрозам воєнно-
політичного характеру, з якими наша держава 
зустрілась з боку Російської Федерації тому, 
що пріоритетним напрямком підготовки були 
підготовка ЗС України до участі в міжнарод-
них миротворчих операціях та боротьби з те-
роризмом під егідою НАТО. 

Першу спробу РФ вирішити територіальні 
протиріччя з Україною за допомогою зброї 
можна пов’язати з подіями навколо острова 
Тузла у жовтні 2003 р. Фактично, через полі-
тику невтручання НАТО, при розв’язанні цієї 
складної проблеми Україна сам-на-сам зали-
шилася з РФ. Під час візиту до України Гене-

ральний секретар НАТО Дж. Робертсон про 
ситуацію навколо острова Тузли повідомив: 
“Безумовно, ця суперечка має велике значен-
ня, але це двостороннє питання, яке мають 
вирішувати Україна та Росія” [5]. 

На даний час український уряд активізу-
вав співпрацю з НАТО та його державами-
членами. На саміті в Ньюпорті (4–5 вересня 
2014 р.) лідери країн – членів НАТО дійшли 
згоди, що окремі держави можуть надавати 
Україні матеріально-технічну підтримку. 
Проте в підсумкових документах саміту міс-
тилися формулювання переважно політично-
го характеру, включаючи активізацію спів-
праці України з НАТО в секторі оборони та 
безпеки через програми розвитку і нарощу-
вання потенціалу, залучення України до ініці-
ативи “спільного партнерства” у військовій 
сфері [4]. У Спільній заяві Комісії Україна–
НАТО на рівні глав держав та урядів 
(4.09.2014 р.) висловлено підтримку зусиль 
уряду України щодо реалізації Мирного плану 
президента П. Порошенка та дотримання по-
літичного шляху врегулювання конфлікту, 
який відповідає прагненням людей в усіх ре-
гіонах України. Попри визнання прямого вій-
ськового втручання РФ на територію України, 
держави НАТО обмежилися підтвердженням 
готовності сприяти в досягненні мирного ви-
рішення ситуації та надавати “додаткову під-
тримку” на двосторонній основі [7]. 

Узагальнюючи вищезазначене, можна за-
значити, що відсутність достатньої політичної 
волі НАТО щодо України та довготривала по-
літика “заплющених очей” врешті-решт і 
обумовили події 1 березня 2014 р., коли було 
прийнято рішення Ради федерації Росії щодо 
застосовування збройних сил РФ на території 
України, наслідком чого стала агресія Росії 
проти України [8]. 

З вищезазначеного можна зробити висно-
вок, що серед міжнародних безпекових орга-
нізацій провідну роль відіграють ОБСЄ та 
НАТО. Однак у контексті багатосторонніх зу-
силь, спрямованих на політичне врегулюван-
ня конфлікту на Сході України, ОБСЄ зали-
шається єдиною міждержавною організацією 
з загальним членством, яка включає Україну, 
Росію та всі країни-учасниці женевського, но-
рмандського та берлінського переговорних 
форматів. Саме тому на неї покладаються спо-
дівання у врегулюванні українсько-російсь-
кого конфлікту та кризи на Сході України по-
при обмежений характер мандата спостереж-
ної місії, що діє нині. 
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Загалом, попри гостру міжнародно-полі-
тичну кризу, спричинену агресією РФ, пози-
ція міжнародних організацій чітко спрямована 
на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.  

Можемо назвати кілька причин, що зумо-
влюють стриманість міжнародних організацій 
щодо надання Україні необхідної підтримки: 
небажання країн ЄС і США робити кроки, які 
загрожують загостренням їх відносин з РФ до 
рівня військової конфронтації; складна еко-
номічна взаємозалежность, яка робить засто-
сування повномасштабних економічних санк-
цій відчутними не тільки для країн, проти 
яких вони спрямовані, а й для їх ініціаторів: 
прагматична оцінка західними державами на-
явних інструментів, які вони могли б застосо-
вувати з метою деескалації конфлікту тощо. 

Україна після проголошення незалежності 
в 1991 році активно включилася в світові по-
літичні процеси, і, зокрема в діяльність між-

народних міжурядових організацій. Нині на-
ша держава є повноправним учасником бага-
тьох впливових міжнародних організацій: 
ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ін. Стратегічним 
зовнішньополітичним пріоритетом України 
проголошена європейська та євроатлантична 
інтеграція. Разом з тим, аналіз результатів 
співпраці України з міжнародними організа-
ціями дозволяє зробити висновок, що у даній 
ситуації тільки повноправне членство в ЄС і 
НАТО дозволить Україні зміцнити державний 
суверенітет та національну безпеку, сприяти-
ме економічному розвитку країни, політичній 
стабільності, національній і соціальній злагоді 
в суспільстві. У разі ескалації збройного кон-
флікту (“гібридної” війни) Україні варто роз-
раховувати насамперед на власні можливості 
та продовжуючи активне співробітництво з 
провідними міжнародними безпековими ор-
ганізаціями. 
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Антитерористична операція (далі – АТО) 
переконливо засвідчила, що національна без-
бека нашої держави напряму залежить від на-
явності професійних, психологічно підготов-
лених, відповідно оснащених Збройних Сил, 
адекватних сучасним зовнішнім загрозам. 
Комплексний і виважений підхід до реформу-
вання збройних сил шляхом оптимізації їх чи-
сельності та структурної побудови, створення 
мобільних технічно оснащених і всебічно за-
безпечених військових формувань, запрова-
дження ефективної системи комплектування – 
головні складові побудови такої армії. І, без 
сумніву, усі зусилля будуть марними без на-
лежної соціальної політики держави по від-
ношенню до військовослужбовців, які є осно-
вою будь-якої армії, та членів їх сімей.  

В Україні соціальні проблеми Збройних 
Сил, у тій чи іншій мірі розглядалися у працях 
О.В. Бермічева, Е.А. Гансова, І.П. Дацюк, В.В. 
Капильцова, С.С. Корольов, В.П. Кротиков, 
С.П. Пасіка, В.Й. Пашинський, Ю.О. Прудов 
та інші [2; 3; 5; 8; 12; 14; 16; 17; 19]. Досить 
детально питання теоретичних і практичних 
засад соціальної політики у Збройних Силах 
України та сучасних проблем у її реалізації 
розглядалися фахівцями Науково-дослідного 
центру гуманітаних проблем Збройних Сил 

України [24]. Разом з тим, проблема впливу 
соціальної політики у Збройних Силах Украї-
ни (далі – ЗС України) на їх комплектування 
особовим складом, особливо в умовах АТО 
узагальненого висвітлення не отримала. 

Таким чином, завдання статті полягає у 
розкритті сучасної соціальної політики в 
ЗС України як одного з факторів, що впливає 
на їх комплектування особовим складом в 
умовах проведення АТО. 

Специфіка соціальної політики у 
ЗС України обумовлена їх особливостями як 
соціального інституту, який безпосередньо 
виконує конституційні завдання оборони 
України, захисту її суверенітету, територіаль-
ної цілісності і недоторканості. У ст. 17 Осно-
вного Закону України зафіксовано, що “Дер-
жава забезпечує соціальний захист громадян 
України, які перебувають на службі у Зброй-
них Силах України та в інших військових фо-
рмуваннях, а також членів їхніх сімей” [10, 
с.8].  

Специфічним є об’єкт соціальної політи-
ки держави у ЗС України – військовослужбо-
вці, члени їх сімей, громадяни, звільнені з вій-
ськової служби, цивільний персонал 
ЗС України. Фахівці з юридичних питань 
стверджують, що правове становище військо-
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вослужбовців у державі значною мірою відрі-
зняється від прав та обов’язків решти грома-
дян суспільства. У певних випадках норми за-
гального права у відношенні військовослуж-
бовців не отримують застосування або ж до 
них через особливості їх службового стану 
створюються спеціальні норми (норми війсь-
кового права). Науковці справедливо зазна-
чають, що військовослужбовці, на відміну від 
інших працездатних цивільних громадян, які 
працюють переважно “на себе”, на власний 
добробут, отримують грошову винагороду за 
виконання обов’язків військової служби, ви-
конують особливі державні функції, що вима-
гають певних обмежень у військовій професії. 
Військовослужбовець реалізує переважно во-
лю держави, а не власні інтереси. Зокрема ви-
значаючи правове становище військовослуж-
бовців як учасників військово-адміністратив-
них правовідносин, фахівці з військово-юри-
дичних питань звертають увагу, по-перше, на 
належність до інституту громадянства, тобто 
притаманність їм загального правового стату-
су особистості, який включає загальні права й 
обов’язки громадян, по-друге, на особливий 
характер завдань та умов військової служби і, 
по-третє, на займану посаду військовослуж-
бовця та його військове звання [21, с.16]. Вио-
кремлюючи серед особистих прав військовос-
лужбовців право на матеріальне забезпечення, 
науковці звертають увагу на те, що воно являє 
собою інститут адміністративного, а не циві-
льного чи трудового права [21, с.17]. Законо-
давство про працю на військовослужбовців 
при виконанні ними обов’язків військової 
служби не розповсюджується. Тенденція до 
переходу ЗС України на військову службу за 
контрактом не змінює специфіки грошового 
забезпечення військовослужбовців, зокрема 
тієї обставини, що розмір грошового забезпе-
чення як правило не ставиться у залежність 
від результатів військово-службової діяльнос-
ті, не враховує кількісні та якісні показники 
військової праці, виконання обов’язку війсь-
кової служби. Грошове забезпечення військо-
вослужбовців має постійний характер і здійс-
нюється упродовж усього періоду прохо-
дження військової служби, з самого її початку 
і до кінця. Воно зберігається за військовослу-
жбовцем під час його хвороби, лікування у 
військово-медичних установах, при перебу-
ванні у відпустці, у розпорядженні відповід-
ного командира (начальника) тощо. Через ад-
міністративно-правовий характер грошового 
забезпечення його розмір не може бути пред-

метом згоди між військовослужбовцем і дер-
жавою. Розмір грошового забезпечення війсь-
ковослужбовців завжди чітко і твердо визна-
чається у адміністративно-правових актах [21, 
с.18].  

Військовий юрист-науковець Н.В. Арта-
монов матеріальне забезпечення військовос-
лужбовців відносив до числа прав, що обумо-
влені умовами військової служби. Він вважав 
право на матеріальне забезпечення військово-
службовців одним із найсуттєвіших суб’єк-
тивних прав, які мають задовольнити їх по-
треби у різних видах постачання: грошового, 
квартирного, продовольчого, речового та ін. 
На його думку, право військовослужбовців на 
матеріальне забезпечення і, передусім на гро-
шове забезпечення має принципово іншу 
юридичну природу у порівнянні з правом ро-
бітників і службовців на заробітну платню, що 
витікає з відносин, які виникають у зв’язку з 
виконанням громадянами військового обо-
в’язку (обов’язків військової служби) у зброй-
них силах, а не зі змісту трудового договору 
[1, с.103]. При цьому, на відміну від інших 
громадян, військовослужбовець наражається 
на нормативно-законодавче обмеження своїх 
конституційних прав і свобод. На думку фахі-
вців, зазначені обставини вимагають особли-
вої соціальної політики стосовно військово-
службовців, яка, по-перше, передбачала б 
включення до свого складу комплексу заходів 
щодо компенсації обмежень, об’єктивно обу-
мовлених характером військової діяльності. 
По-друге, соціальна політика у ЗС України 
має враховувати (реалізовувати) соціальні 
очікування особистості, які обумовили його 
професійний вибір. По-третє, соціальна полі-
тика в армії має нейтралізувати чинники, що 
перешкоджають ефективній службовій діяль-
ності військовослужбовця [13, с.5]. 

Основною метою соціальної політики у 
ЗС України є забезпечення їх стійкого соціа-
льного розвитку шляхом задоволення закон-
них соціальних потреб військовослужбовців, 
членів їх сімей, осіб цивільного персоналу, а 
також громадян, звільнених з військової слу-
жби, відтворення на цій основі оптимальних 
морально-психологічного і фізіологічного по-
тенціалів воїнів, здійснення позитивної кадро-
вої селекції особового складу, залучення на 
військову службу найбільш освічених і підго-
товлених громадян України та утримування у 
лавах Збройних Сил протягом тривалого часу 
кваліфікованих військовослужбовців. 

На відміну від цивільних громадян дер-
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жави військовослужбовці значно обмежені у 
можливості реалізації загальноприйнятих гро-
мадських прав та свобод. Так, Конституцій-
ний Суд України від 17 березня 2004 р.  
№7-рп/2004 у справі за конституційним по-
данням 45 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конститу-
ційності) положень частин третьої, четвертої 
ст. 59 Закону України “Про Державний бю-
джет України на 2003 рік” (справа про соціа-
льний захист військовослужбовців та праців-
ників правоохоронних органів) звернув увагу 
на деякі конституційні обмеження для війсь-
ковослужбовців, зокрема такі, як обмеження у 
свободі пересування (ст. 33 Конституції Укра-
їни, ст. 17 Закону України “Про Збройні Сили 
України”, вільний вибір місця проживання та 
право вільно залишати територію України. 
Згідно з положеннями ст. 36 Конституції 
України) Законом України “Про Збройні Сили 
України” та іншими встановлено, що військо-
вослужбовці не можуть бути членами полі-
тичних партій і громадських організацій, які 
мають політичну мету. Військовослужбовці 
також обмежені у встановлених Конституці-
єю України правах на підприємницьку діяль-
ність (ст. 42), працю (ст. 43) та інших, пов’я-
заних із забезпеченням собі і своїй родині ма-
ксимально досяжного (відповідно до своїх 
здібностей) рівня життя, та на захист своїх 
економічних і соціальних інтересів. Закон 
України “Про Збройні Сили України” заборо-
няє військовослужбовцям брати участь у 
страйках [20]. Практично обмежуються й інші 
конституційні права військовослужбовців, зо-
крема права володіти, користуватися і розпо-
ряджатися своєю власністю (ст. 41); права на 
відпочинок (ст. 45); права бути вільним і рів-
ним у своїй гідності та правах (ст. 21); права 
на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23); 
права на правову допомогу (ст. 59) [9, с.466].  

Певні обмеження для військовослужбов-
ців існують у виборчому праві. Так, відповід-
но до Закону “Про вибори Президента Украї-
ни” військовослужбовець, службовець рядо-
вого та начальницького складу органів внут-
рішніх справ, Служби безпеки України (далі – 
СБУ) та особа, яка проходить альтернативну 
службу (ч. 1 ст. 69), не може бути офіційним 
спостерігачем, військовослужбовці не можуть 
бути довіреною особою кандидата на пост 
Президента України (ч. 2 ст. 66). Існують та-
кож обмеження щодо проведення передвибо-
рчої агітації у військових частинах (ч. 2 ст. 64) 
[7, с.291]. Закон України “Про вибори народ-

них депутатів України” (ст. 75) визначає, що 
не може бути офіційним спостерігачем від 
партії (блоку) військовослужбовець, а також 
особа, яка проходить альтернативну (невійсь-
кову) службу [6, с.449]. Розглядаючи право 
військовослужбовців на подачу скарги не 
тільки як засіб відновлення порушених прав, 
але і як засіб участі військовослужбовців у за-
безпеченні військової дисципліни, законності 
та статутного порядку, необхідно зазначити 
певні правові резерви (особливості) реалізації 
цього права.  

Певні обмеження у правах мають і члени 
сімей військовослужбовців, зокрема їх дру-
жини і діти. Дружини військовослужбовців, 
опинившись у військових містечках, у кра-
щому випадку, позбавляються права на робо-
ту за спеціальністю, а нерідко і на роботу вза-
галі, надання кваліфікованих медичних, осві-
тніх, побутових, юридичних послуг тощо, а їх 
діти обмежуються у правах на рівні з дітьми 
цивільних громадян стартові життєві умови, 
зокрема на отримання повноцінної, безперер-
вної освіти, приречені на часті зміни дитячого 
мікросередовища (зокрема шкіл) не влашто-
ваність побуту та інші негативні явища, які 
пов’язані з мобільним характером військової 
служби, а відтак, з частими змінами місця 
служби батьків, багаторазовими переїздами.  

Такі обмеження прав військовослужбов-
ців характерні не тільки для ЗС України, але 
притаманні й іншим арміям пострадянського 
простору. Згідно досліджень, проведених нау-
ковцями у збройних силах Російської Федера-
ції, нараховують понад двадцять обмежень 
основних прав і свобод військовослужбовців, 
зумовлених специфікою військової служби та 
закріплених нормативно-законодавчо [13, с.5]. 
Тобто, військовослужбовці у силу специфіки 
професії мають законне право на певні ком-
пенсації з боку держави у грошовому, пільго-
вому та інших еквівалентах відчужуваних 
прав і свобод. У зв’язку з особливим характе-
ром обов’язків, покладених на військовослу-
жбовців відповідно до чинного законодавства, 
їм надаються пільги, гарантії і компенсації, які 
є певними формами реалізації соціальної по-
літики в армії. 

Необхідно зазначити, що існує прямий 
причинно-наслідковий зв’язок між ступенем 
соціальної захищеності військовослужбовців, 
рівнем ефективності соціальної політики у 
ЗС України та бойовою готовністю військ 
(сил), обороноздатністю української держави 
в цілому. Як свідчать результати моніторин-
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гових соціологічних досліджень, проведених 
Науково-дослідним центром гуманітарних 
проблем Збройних Сил України у переліку 
головних факторів, які на думку опитаних 
військовослужбовців заважають якісному ви-
конанню ними службових обов’язків залиша-
ються низький рівень грошового забезпечення 
65% у 2012 р. проти 59,4% у 2011 р.; незадові-
льні соціально-побутові умови (41,7% проти 
42,9%); понад п’ята частина (21%) – “відсут-
ність житла” [22, с.59]. Серед чинників, що 
негативно впливають на морально-психоло-
гічну готовність до захисту України, найбільш 
демотивуючим, в оцінках військовослужбов-
ців, є низький рівень соціальних гарантій, по-
гане піклування держави про своїх захисників 
(понад 70% опитаних обрали даний варіант). 
Близько 5% тих, хто відповідав на це питання, 
не хочуть ризикувати своїм здоров’ям і жит-
тям [22, с.66, 93]. 

На сьогодні в Україні діє низка норматив-
но-правових актів різної юридичної сили, які 
регулюють сферу соціального захисту війсь-
ковослужбовців, членів їх сімей, а також гро-
мадян, звільнених з військової служби. За 
юридичною силою вони поділяються на такі 
рівні: 1) конституційне регулювання (Консти-
туція та конституційні закони); 2) міжнарод-
но-правове регулювання (міжнародні догово-
ри й угоди); 3) законодавче регулювання (за-
кони України); 4) регулювання підзаконними 
нормативно-правовими актами. Особливе мі-
сце займають рішення судових органів [17–
18]. Разом з тим, час положення більшості з 
них носить декларативний характер через дії 
органів законодавчої та виконавчої влади 
України, систематичне недофінансування со-
ціальних потреб Збройних Сил.  

У діючі нормативно-правові акти з питань 
соціальної політики внесено додаткові допов-
нення й уточнення щодо учасників АТО, яким 
зокрема гарантується: 

отримання пенсії пенсіонерам з числа вій-
ськовослужбовців та осіб, які отримують пен-
сію за законом “Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та де-
яких інших осіб” у разі призову їх на військо-
ву службу під час мобілізації, на особливий 
період, у Збройні Сили України, інші утворені 
відповідно до законів України озброєні фор-
мування, виплата пенсій на час такої служби 
не припиняється. Після звільнення із служби 
цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з 
урахуванням додаткової вислуги років на день 
їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії у 

цих осіб буде нижчою, ніж розмір, який вони 
отримували в мирний час, виплата їм пенсії 
здійснюється у розмірі, який вони отримували 
на день призову на службу у зв’язку з мобілі-
зацією; 

збереження, але не більше одного року, 
місця роботи (посади), середнього заробітку 
на підприємстві, в установі, організації, неза-
лежно від підпорядкування і форм власності; 

неприпинення державної реєстрації під-
приємницької діяльності фізичних осіб – під-
приємців; 

одноразова грошова допомога на день де-
мобілізації. Умови та порядок виплати одно-
разової грошової допомоги військовослужбо-
вцям, призваним на військову службу за при-
зовом у зв’язку з мобілізацією, визначаються 
Кабінетом міністрів України (порядок і розмі-
ри поки не розроблено); 

право на грошове забезпечення військо-
вослужбовців, які проходять військову служ-
бу за призовом під час мобілізації в порядку і 
розмірах, установлених для осіб офіцерського, 
рядового, сержантського і старшинського 
складу, які проходять військову службу за ко-
нтрактом; 

надання військовослужбовцям, які брали 
участь в АТО, статусу учасника бойових дій. 
Перелік осіб, які є учасниками бойових дій і 
брали участь в антитерористичній операції, 
визначається Кабінетом міністрів України; 

допомога в проведенні поховання і ком-
пенсація матеріальних витрат на ритуальні 
послуги та на спорудження пам’ятників у 
розмірах, встановлених Кабінетом міністрів 
України; 

право членів сімей військовослужбовців, 
осіб, звільнених з військової служби, інших 
осіб, які загинули (померли) внаслідок пора-
нення, контузії чи каліцтва, одержаних при 
захисті Батьківщини, на одержання пенсії у 
розмірі 70% грошового забезпечення (заробі-
тної плати) загиблого (померлого) годуваль-
ника на одного непрацездатного члена сім’ї; 

одноразова грошова допомога у разі заги-
белі (смерті), інвалідності або часткової втра-
ти працездатності без встановлення інвалід-
ності військовослужбовців, військовозобов’я-
заних і резервістів, які призвані на навчальні 
(або перевірочні) та спеціальні збори або для 
проходження служби у військовому резерві. У 
разі загибелі сума одноразової допомоги ста-
новить 500-кратний розмір прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб (на 2014 р. 
609 тис. грн); 
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право на отримання позачергових війсь-
кових звань; 

надбавка за виконання особливо важли-
вих завдань під час проходження служби в 
розмірі 100%; 

медичне забезпечення. Так, наказом Міні-
стерства охорони здоров’я від 19.05.2014 р. 
№325 передбачена надбавка за виконання 
особливо важливих завдань під час прохо-
дження служби (у відсотках посадового окла-
ду за військовим званням та надбавки за ви-
слугу років) військовослужбовцям, які залу-
чаються Антитерористичним центром та його 
координаційними групами при регіональних 
органах СБУ до проведення заходів щодо за-
побігання терористичним проявам та їх при-
пинення, за період виконання ними спеціаль-
них завдань, пов’язаних з антитерористичною 
діяльністю – 100%. Крім того, постановою 
Верховної Ради від 29.05.2014 р. №1286-VІІ 
передбачено, що військовослужбовці Зброй-
них Сил України, Національної гвардії Украї-
ни, Служби безпеки України, Служби зовніш-
ньої розвідки України, Державної прикордон-
ної служби України, особи рядового, началь-
ницького складу і військовослужбовці Мініс-
терства внутрішніх справ України, інших за-
конних військових формувань, які брали 
участь в антитерористичній операції і зазнали 
поранень, контузій або іншого ушкодження 
здоров’я, мають право на безкоштовне медич-
не обслуговування (лікування, диспансериза-
цію, медичну реабілітацію та ін.) у клінічній 
лікарні “Феофанія” Державного управління 
справами на невідкладної основі; 

винагорода у розмірі 100% місячного гро-
шового забезпечення та заробітної плати. По-
становою Кабміну від 04.06.2014 р. №158 
встановлено, що за безпосередню участь в 
АТО, охорони державного кордону та право-
порядку на звільнених територіях та ін. осо-
бам рядового і начальницького складу органів 
внутрішніх справ, Державної служби спеціа-
льного зв’язку та захисту інформації, водіям 
автотранспортних засобів Національної гвар-
дії та Державної прикордонної служби, почи-
наючи з 1 травня 2014 р., виплачується вина-
города в розмірі 100% місячного грошового 
забезпечення і заробітної плати, але не менш 
ніж 3 тис. грн., з розрахунку на місяць [25]. 

Крім того, учасникам АТО має виплачу-
ватись грошова винагорода окремо за кожен 
особисто знищений зразок військової техніки 
та озброєння противника. Про це заявлено на 
найвищому рівні, але механізм цих виплат 

знову ж таки не зовсім зрозумілий. 
Розглядаючи питання соціальних пільг і 

гарантій військовослужбовцям, у тому числі й 
учасникам АТО необхідно усвідомлювати ці-
лковиту залежність соціальної політики у 
Збройних Силах від фінансових та інших ре-
сурсів держави, соціальних можливостей вій-
ськового відомства у межах військового бю-
джету. Досвід функціонування та розвитку 
Збройних Сил незалежної України наочно 
продемонстрував марність сподівань органів 
державного управління щодо потенційних 
можливостей військового відомства самостій-
но “заробляти” кошти на самозабезпечення 
своїх потреб. 

Збройні Сили як інститут держави, на 
який покладені завдання оборони України, за-
хист її суверенітету, територіальної цілісності 
і недоторканості, не бере безпосередньої учас-
ті у формуванні соціальної політики, а є 
об’єктом її реалізації, у певній мірі, її “спожи-
вачем”. При цьому військовослужбовці, члени 
їх сімей, громадяни, які звільнені з військової 
служби, знаходяться у двох площинах реалі-
зації соціальної політики, – в межах загально-
державної та тієї соціальної політики, яка має 
військово-відомче спрямування.  

Соціальна політика у Збройних Силах, на 
відміну від загальносуспільного зразка, має 
цілі і завдання, які набувають характеру дер-
жавної значущості, зокрема розв’язання пи-
тання ефективності та престижу військової 
служби шляхом створення і збереження пев-
ного мотиваційного рівня (задоволення війсь-
ковослужбовцями своїм соціальним станови-
щем, належним рівнем задоволення соціаль-
но-побутових та інших життєвих потреб, реа-
лізацією прав і гарантій, заходами соціального 
захисту). Як справедливо наголошує І.Ю. Сур-
кова, “ефективність служби в армії багато в 
чому визначається рівнем задоволеності вій-
ськовими своїм соціальним становищем, реа-
лізацією прав і гарантій, заходами соціального 
захисту” [23, с.97]. На думку О.В. Філімонова, 
який обґрунтовує надзвичайну значущість за-
доволення соціовітальних потреб, соціальна 
політика в армії призвана забезпечувати не 
тільки військово-професійну, але й соціовіта-
льну готовність особистості, що включає за-
доволення елементарних фізіологічних потреб 
(їжа, безпека, житло, одяг), а також соціаль-
них і культурних потреб (престиж, доступ-
ність духовних і культурних благ, задоволен-
ня потреб у творчій самореалізації тощо) [26, 
с.184]. Наприклад, задоволення потреби лю-
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дини, у нашому випадку – військовослужбов-
ця, у житлі є справою екзістенційного значен-
ня (з лат. exsistentia – існування), тобто задо-
волення потреб життєзабезпечення самого 
буття індивіда. На думку О.В. Філімонова [26, 
с.184], потяг людей до задоволення екзістен-
ційних потреб є таким, який неможливо усу-
нути. Замах на ці потреби означає замах на 
саме життя людини. Потреби екзістенційного 
характеру, зокрема потреба в іжі, житлі тощо, 
можна лише тимчасово обмежити. Наслідком 
же штучного тривалого “придушення”, “об-
меження” екзистенційних потреб є накопи-
чення потенціалу суттєвих загроз для усієї си-
стеми військово-соціальних відносин, потен-
ціалу морально-психологічного напруження у 
військових колективах. Адже екзистенційні 
потреби не можна знищити. Усунення життє-
во значущих потреб можливо лише вкупі з їх 
носіями – людьми чи людськими спільнотами. 
Звідси й висновок, що багаторічне ігноруван-
ня екзістенційної потреби 44,8 тис. військово-
службовців у житлі (на кінець 2012 р.) [28, 
с.46], перебування їх у стані тривалої бездом-
ності, сама наявність пролонгованої житлової 
проблеми у ЗС України істотно загрожують 
безпеці держави. А в умовах збройної агресії 
проти України таке становище як наслідок 
має небажання значної частини резервістів іти 
до лав Збройних Сил. 

У цьому контексті важливим є розуміння 
процесу загострення потреби у дотриманні 
певних пропорцій у соціальному забезпеченні 
військовослужбовців порівняно з іншими гро-
мадянами. Актуалізується досягнення показ-
ника перевищення загальної суми грошового 
забезпечення військовослужбовців над серед-
ньою заробітною платнею у країні не менш, 
ніж у 75–100%. Проте, в Україні простежу-
ються протилежні тенденції, зокрема зрівню-
вання рівня споживання військовослужбовців 
з працівниками цивільної сфери іноді під спе-
кулятивним гаслом: “армія живе одним жит-
тям із народом”, хронічного відставання плат-
ні військовослужбовців від рівня грошового 
забезпечення державних службовців і навіть 
середньої зарплатні у країні – соціальні про-
цеси, які не мають нічого спільного з загально 
прийнятими світовими (наприклад, сучасної 
Франції, нещодавніми радянськими) традиці-
ями утримання військовослужбовців, зокрема 
офіцерського складу в державі, розмір грошо-
вого забезпечення якого у XX ст. традиційно у 
2–2,5 рази перевищував розмір заробітної 
платні державних службовців – керівників та-

кого ж рівня, цивільних фахівців [15]. Так, на-
приклад, напередодні Великої Вітчизняної 
війни у СРСР (1940 р.), коли середньомісячна 
грошова заробітна платня робітників і служ-
бовців становила 331 руб., посадові оклади 
військовослужбовців були: командира взводу 
– 625 руб.; командира роти – 750 руб.; коман-
дира батальйону – 850 руб.; командира полку 
– 1200 руб.; командира дивізії – 1600 руб.; ко-
мандира корпусу – 2000 руб. У 1946 р. оклад 
грошового утримання у командира взводу 
збройних сил СРСР перевищував середню за-
робітну плату у цивільних сферах суспільства 
у 2,5 рази, але у подальшому через дію зазна-
ченої “зрівняльної” тенденції у 1990 р. зрівня-
вся з нею [11, с.117]. 

В Україні ж процес падіння рівня грошо-
вого забезпечення військовослужбовців порі-
вняно з рівнем заробітної платні працівників 
цивільної сфери продовжувався і набув таких 
небезпечних форм, за якими рівень грошового 
забезпечення військовослужбовців, зокрема 
офіцерів первинної ланки (взвод, рота), став 
нижчим, ніж показники середньомісячної 
платні у країні. Наприклад, у грудні 2013 р. 
мінімальне грошове забезпечення військовос-
лужбовця за контрактом першого року служ-
би Сухопутних військ становило 2049 грн., 
що у 1,8 рази менше, ніж середня заробітна 
плата в Україні – 3619 грн. [27, с.35] та було 
найнижчим порівняно з середньою заробіт-
ною платою в інших галузях.  

Рівень грошового забезпечення військо-
вослужбовців, як правило, не забезпечує кон-
курентоспроможність військової служби на 
ринку праці України [27, с.35], не відповідає 
характеру і ступеню важливості конституцій-
них завдань, які вирішують військовослужбо-
вці Збройних Сил. Здійснюване протягом 
2012–2013 рр. багатоетапне підвищення “зар-
плат” військовослужбовців ЗС України, роз-
рекламоване у військових засобів масової ін-
формації як “рекордне за темпами і обсягами 
зарплат” [4], свідчить, по-перше, про ситуати-
вний характер намагання органів державного 
управління ліквідувати багаторічне значне 
відставання рівня грошового забезпечення 
військовослужбовців від населення України 
загалом. По-друге, багатоступеневе, в декіль-
ка прийомів, підвищення грошового забезпе-
чення військовослужбовцям ЗС України зно-
ву-таки, залишило незмінною його базову 
складову – оклади за посадою та військовим 
званням, тобто не супроводжується створен-
ням механізмів попередження такого відста-
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вання, залишає грошове забезпечення війсь-
ковослужбовців залежним від управлінської 
кон’юнктури. Доцільно нарешті нормативно-
правовим чином визначити соціальні пропор-
ції в оплаті праці різних категорій населення 
України, зокрема військовослужбовців 
ЗС України, і створити дійові механізми їх до-
тримання. 

Важливо пам’ятати про певну залежність 
рівня та темпів зростання соціального забез-
печення військовослужбовців від ступеня роз-
виненості соціальних засад у суспільстві в ці-
лому, темпів зростання добробуту працюючих 
категорій населення, а також від суб’єктив-
ного чинника, зокрема наявності політичної 
волі керівників держави у вирішенні соціаль-
ного питання в армії. Однак, існуючий при-
чинно-наслідковий зв’язок між млявою соціа-
льною політикою у суспільстві та відповід-
ною соціальною політикою в армії, не може 
виправдовувати її “обмежений” характер в 
Україні порівняно із зразками, що наближу-
ються до “абсолютних” значень у розвинених 
країнах світу та інших державах, що демон-
струють відносно досконалі системи соціаль-
ного забезпечення військовослужбовців (на-
приклад, у Туреччині). Фактично в усіх краї-
нах діє принцип виділення військовослужбов-
ців в особливу категорію населення, тобто, їх 
фінансове забезпечення і соціальний захист 
скрізь є самостійною правовою категорією. Це 
має суттєве значення і для нашої держави, 
оскільки прагнення до упорядкування законо-
давства й укріплення соціальних засад україн-
ської державності іноді розуміється як заклик 
до вирівнювання соціальних прав і гарантій 
для всіх категорій населення, аж до того, що 
усі вони мають бути зведені у єдиний норма-
тивний акт і наділені рівними для всіх соціа-
льними гарантіями. На сучасному етапі в 
Україні, на думку фахівців-юристів, підстав 
до такого “вирівнювання” нема [19, с.13]. 

Слід також зауважити, що забезпечення 
суб’єктом соціальної політики в Україні права 
військовослужбовців Збройних Сил на “абсо-
лютний” (належний) рівень соціального за-
безпечення не є актом благодійності з боку 
суспільства. Цей процес має відбивати харак-
тер адекватної компенсації за певні обмежен-
ня прав і відчужуваних свобод військовослу-
жбовців та ризику загинути при виконанні 
бойових завдань в умовах АТО. Однак, на 
практиці базовим державним соціальним ста-
ндартом урядовцями на сьогодні визначений 
прожитковий мінімум, на основі якого визна-

чаються державні соціальні гарантії та стан-
дарти у сферах доходів усього населення кра-
їни і, зокрема військовослужбовців 
ЗС України.  

На суперечливість та антиконституцій-
ність таких нормотворчих дій стосовно війсь-
ковослужбовців уже зверталась увага на най-
вищому державному рівні. Так, ще у 2003 р. 
Президент України у листі до Конституційно-
го Суду України з приводу питань соціально-
го захисту військовослужбовців, підкреслив, 
що Конституція України і закони України за-
кріплюють за людиною права і свободи, які 
дають їй можливість забезпечити собі макси-
мально досяжний (відповідно до своїх здібно-
стей) рівень життя, зокрема шляхом реалізації 
прав на працю, підприємницьку діяльність. 
Обмеження зазначених прав і можливостей 
громадянина без надання достойної компен-
сації, на думку Президента України, є неконс-
титуційним. Проте, якщо цю компенсацію 
здійснювати так, щоб сукупні доходи військо-
вослужбовців військових формувань не пере-
вищували величини прожиткового мінімуму, 
встановленої для працездатних осіб, як це пе-
редбачено частинами третьою, четвертою 
ст. 59 Закону України “Про Державний бю-
джет України на 2003 рік”, то це означатиме, 
що зазначені працівники, яких обмежено у 
праві заробляти собі матеріальні блага відпо-
відно до своїх здібностей, приречені на по-
життєвий мінімальний прожитковий мінімум 
[20]. 

У той же час у листі Голови Верховної 
Ради України до Конституційного Суду Укра-
їни зазначено, що пільги, компенсації і гаран-
тії, встановлені законодавством України для 
військовослужбовців і працівників правоохо-
ронних органів, повинні мати високий, з точ-
ки зору їх забезпеченості державою, ступінь, і 
їх не слід пов’язувати з отриманням цими 
особами грошових доходів на рівні прожитко-
вого мінімуму як гранично мінімальною ве-
личиною пенсій та інших соціальних виплат і 
допомог, що є основним джерелом існування 
певної особи [20].  

Конституційний Суд України неоднора-
зово розглянувши проблему, пов’язану з реа-
лізацією права військовослужбовців ЗС Украї-
ни на соціальний захист, сформулював право-
ву позицію, згідно з якою Конституція Украї-
ни виокремлює певні категорії громадян 
України, що потребують додаткових гарантій 
соціального захисту з боку держави. До них, 
зокрема належать громадяни, які відповідно 
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до ст. 17 Конституції України перебувають на 
військовій службі у ЗС України. Необхідність 
додаткових гарантій соціальної захищеності 
цієї категорії громадян як під час проходжен-
ня служби, так і після її закінчення зумовлена 
насамперед тим, що служба в ЗС України, ін-
ших військових формуваннях і правоохорон-
них органах держави пов’язана з ризиком для 
життя та здоров’я, підвищеними вимогами до 
дисципліни, професійної придатності, фахо-
вих, фізичних, вольових та інших якостей.  

Отже, визначений законами України від-
повідно до положень ст. 17 Конституції Укра-
їни комплекс організаційно-правових та еко-
номічних заходів, спрямованих на забезпе-
чення соціального захисту військовослужбов-
ців, зумовлений не їх непрацездатністю або 
відсутністю достатніх засобів для існування 
(ст. 46 Конституції України), а особливістю 
професійних обов’язків, пов’язаних з ризиком 
для життя та здоров’я, певним обмеженням 
конституційних прав і свобод, у тому числі 
права заробляти матеріальні блага для забез-
печення собі і своїй сім’ї рівня життя, вищого 
за прожитковий мінімум. Тобто, соціальні га-
рантії військовослужбовців випливають з ха-
рактеру покладених на них службових обо-
в’язків у зв’язку з виконанням ними держав-
них функцій [20].  

Принциповим недоліком чинної моделі 
соціального захисту військовослужбовців є 
незавершеність Закону України “Про держав-
ні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії”, в якому не до кінця реалізовано фі-
нансово-правові норми щодо належного рівня 
соціального забезпечення військовослужбов-
ців і ветеранів військової служби. Зокрема 
йдеться фактично про єдиний стандарт про-
житкового мінімуму, в той час як Закон має 
містити соціальні стандарти для різних соціа-
льних груп і категорій населення. Необхідно 
розробити і законодавчо затвердити цілісну 
систему соціальних стандартів, в якій прожи-
тковий мінімум стане лише висхідною базою, 
на якій нарощуються інші, більш високі жит-
тєві стандарти для різних соціальних верств. 
Особливе місце при цьому мають зайняти со-
ціальні гарантії щодо соціальної групи війсь-
ковослужбовців. Ця категорія населення має 
соціально забезпечуватись згідно стандартів, 
відмінних від безпосередньої опори на стан-
дарт прожиткового мінімуму [19, с.10–11, 16].  

Ще однією проблемою соціальної політи-
ки, що негативно впливає на ЗС України в су-
часних умовах їх функціонування є її фрагме-

нтарність, яка зумовлена несформованістю 
цілісної, системної соціальної політики на за-
гальнодержавному рівні. Це призводить до 
відставання у соціальному розвитку війська й 
української держави загалом, особливо порів-
няно з іншими світовими соціальними моде-
лями, про що свідчать такі риси, як нестій-
кість, суперечливість (непослідовність), обу-
мовлені законодавством з питань соціального 
захисту військовослужбовців, яке постійно 
змінюється, певна декларативність і законода-
вча колізійність тощо. Так, в Україні спостері-
гається очевидна законодавча колізія – на рів-
ні окремих законів встановлюються нормати-
ви, які не відповідають рівням, закладеним у 
Конституції та базових законах. Її джерела 
полягають у невиконанні органами державно-
го управління прямо закладеної у відповідних 
законах вимоги з виділення конкретної частки 
ВВП на фінансування оборони та соціальної 
сфери. Виявлено численні суперечності у са-
мих законах, особливо при співставленні тек-
стів різних нормативних актів. Необхідно 
встановити такий порядок затвердження зако-
нів у Верховній Раді України, який унемож-
ливлював би висування декларативних соціа-
льних показників і параметрів на парламент-
ське затвердження [19, с.11]. Особливо важ-
ливою ця вимога виглядає на фоні збройної 
агресії з боку Російської Федерації, коли на-
зріла потреба забезпечити учасникам АТО не 
декларовані, а реальні, практично втілювані 
соціальні стандарти. 

Підсумовуючи сказане можна стверджу-
вати, що на сьогодні соціальній політиці дер-
жави у ЗС України в значній мірі притаман-
ний декларативний характер. Однією з голо-
вних форм соціального захисту військовослу-
жбовців залишається підвищення грошового 
утримання. Але запроваджений механізм та-
ких підвищень залишає осторонь цього про-
цесу більшість військових пенсіонерів і членів 
їх сімей. 

Найпровальнішою у сфері соціального за-
хисту військовослужбовців і членів їх сімей 
стала політика держави в цілому та Міністер-
ства оборони України, зокрема щодо забезпе-
чення сімей військовослужбовців житлом. До 
сьогодні механізм реального виконання цього 
завдання відсутній. Заходи, спрямовані на лік-
відацію проблемних змін у системі соціально-
го захисту військовослужбовців через систе-
матичне недофінансування не спроможні усу-
нути наслідки фактичної ліквідації соціальних 
гарантій військовослужбовців, що сприяє зна-
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чному погіршенню їх матеріального стану й 
неодмінно позначається на престижності вій-
ськової служби в суспільстві. Вирішення бю-
джетних проблем держави на рівні уряду та 
парламенту за рахунок призупинення дії соці-
альних гарантій свідчить про необхідність 
удосконалення механізмів відповідальності 
державних посадовців за порушення вимог 
чинного законодавства у сфері соціального 
захисту військовослужбовців і членів їх сімей. 

Події останнього року в Україні свідчать, 
що недалекоглядна соціальна політика держа-
ви по відношенню до військовослужбовців і 
членів їх сімей стала однією з причин, що не-
гативно вплинули на рівень комплектування 
ЗС України якісним персоналом в умовах 
особливого періоду. Інерція суспільної думки 
та соціальних процесів не дозволяють у стислі 
терміни виправити становище. Задекларовані 
соціальні гарантії учасникам АТО повинні ви-

тримати випробовування можливостями бю-
джету держави. Головним же є те, що антите-
рористична операція чітко засвідчила – соціа-
льний захист військовослужбовців має бути 
не лише задекларованим відповідними зако-
нодавчими актами. Його положення повинні 
беззастережно виконуватися в повсякденній 
діяльності функціонування державного меха-
нізму, забезпечуватися реальними видатками 
з державного бюджету та реально забезпечу-
вати визначені соціальні гарантії.  

Отже, дотримання державою соціальних 
гарантій, визначених чинним законодавством, 
військовослужбовцям і членам їх сімей є ви-
конання нею конституційного обов’язку пе-
ред останніми. Лише за таких умов держава 
може мати не лише юридичне, а й повне мо-
ральне право вимагати від особового складу 
Збройних Сил належного виконання консти-
туційного обов’язку. 
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Захист Батьківщини, незалежності та те-
риторіальної цілісності України є конститу-
ційним обов’язком громадян України. Так, 
ст. 65 Конституції України встановлює, що 
«захист Вітчизни, незалежності та територіа-
льної цілісності України, шанування її держа-
вних символів є обов’язком громадян Украї-
ни. Громадяни відбувають військову службу 
відповідно до закону» [1]. Кожний громадя-
нин України незалежно від національності, ві-

росповідання, ідеологічних переконань, тру-
дової діяльності зобов’язаний захищати краї-
ну від збройної агресії, будь-яких посягань на 
її незалежність і територіальну цілісність. Але 
в ситуації, коли Україна почала втрачати свою 
територію внаслідок агресивних дій з боку 
Росії, коли виникла реальна загроза її незале-
жності, не всі громадяни української держави 
виявились готовими до збройного захисту 
своєї Батьківщини. Замість прагнення викона-
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ти почесний конституційний обов’язок, мали 
місце випадки ухилення від виконання 
обов’язків пов’язаних з військовою службою 
[2]. З’ясувалося, що закріплення обов’язку по 
захисту Батьківщини як конституційну норму, 
ще не гарантує відповідних практичних дій і 
вчинків з боку громадян України. Їх готов-
ність до збройного захисту країни визначаєть-
ся й особистісними моральними, ціннісно-
мотиваційними характеристиками. Таким чи-
ном, в умовах воєнної агресії проти України, 
готовність громадян захищати свою Батьків-
щину стає значущою проблемою в наукових 
дослідженнях настроїв і станів сучасного 
українського суспільства. 

Готовність громадян України захищати 
Батьківщину виступає своєрідним показником 
обороноздатності української держави. Відсіч 
збройній агресії, ліквідація воєнного конфлік-
ту на Сході України можливі не тільки за пев-
них політичних та економічних умов, а і за 
умов високого рівня патріотизму та готовнос-
ті кожного громадянина відстояти незалеж-
ність своєї держави. Соціологічна інформація 
щодо рівня готовності громадян України до 
захисту Батьківщини дозволяє органам дер-
жавної влади та військового управління удо-
сконалювати систему комплектування Зброй-
них Сил України та інших військових форму-
вань особовим складом. Тому постановка 
проблеми готовності громадян України до за-
хисту Батьківщини та пошуки шляхів її під-
вищення, мають для подальшого розвитку 
обороноздатності держави не тільки теорети-
чне, але й практичне значення.  

В силу науково-практичної значимості, 
проблема готовності громадян України до за-
хисту Батьківщини стає предметом цілеспря-
мованого вивчення у вітчизняній науці. Так, 
В.В. Баришніков, О.К. Неймирок, розглядаю-
чи готовність громадян України до захисту 
Вітчизни у разі оголошення мобілізації чи по-
чатку війни, аналізують систему тренування 
та підготовки громадян до служби в Збройних 
Силах України та пропонують шляхи підви-
щення готовності до військової служби [3]. 
Методику виміру військової готовності осо-
бового складу з використанням соціологічно-
го інструментарію запропонував О.В Іванов 
[4]. Зазначена методика дозволяє оцінити 
вплив соціальних чинників на морально-пси-
хологічну готовність військовослужбовців до 
захисту України. Методологічні засади люд-
ського фактора військових формувань роз-
крито в праці О.О. Іллюка [5]. Крім того, ним 

же розроблена методика оцінювання мораль-
ного духу та морально-психологічного стану 
особового складу, як складників людського 
фактора військових формувань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 
проблем готовності громадян до захисту Ба-
тьківщини свідчить про відсутність загально-
прийнятого тлумачення поняття «готовність». 
У практиці психологічних, соціально-психо-
логічних і соціологічних досліджень разом з 
поняттям «готовність» широко вживаються й 
такі терміни, як «підготовленість», «профе-
сійна готовність», «психологічна готовність» 
тощо. Автори публікації розділяють позиції 
тих науковців, хто відзначаючи недиференці-
йоване, синонімічне використання цих по-
нять, вказують на необхідність їх розрізняння. 
Зокрема М.Ю. Абрамова підготовленість роз-
глядає як наявність у фахівця теоретичних 
знань, практичних навичок і вмінь, що дозво-
ляють у будь-який час успішно вирішувати 
поставлені перед ним завдання і виконувати 
функціональні обов’язки, а готовність – як 
ширшу характеристику, засновану не тільки 
на навчанні, а й на всіх особливостях особис-
тісного розвитку суб’єкта [6]. Також автори 
погоджуються з тими підходами, що психоло-
гічна готовність виступає вагомим компонен-
том професійної готовності і визначається 
емоційно-вольовими якостями особистості. 

Розглядаючи готовність громадян Украї-
ни до захисту Батьківщини, слід зазначити, 
що на сьогодні зроблено не достатньо спроб 
дослідити її як соціальну установку, яка ви-
значає поведінку особистості. Саме вимір со-
ціальних установок, як цілісно-особистісного 
стану готовності людини до певної поведінко-
вої реакції в конкретній ситуації, може бути 
продуктивним у дослідженні визначеної про-
блематики. Наявність достатніх емпіричних 
даних різних соціологічних установ, які міс-
тять шкали самооцінки готовності громадян 
до збройного захисту своєї країни, дає можли-
вість всебічно дослідити дану соціальну уста-
новку, яка впливає не лише на мислення, але й 
на поведінку людей.  

Мета запропонованої публікації полягає в 
тому, щоб на основі емпіричних даних 
з’ясувати рівень готовності громадян України 
до захисту Батьківщини, виявити його основні 
чинники й обґрунтувати шляхи подальшого 
підвищення. 

Для досягнення вищезазначеної мети, на 
думку авторів, доцільно скористатися таким 
емпіричним матеріалом: 
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результатами соціологічного опитування 
щодо політичних настроїв населення України, 
проведеного 24–30 квітня 2014 р. соціологіч-
ною групою «Рейтинг». Вибірка репрезента-
тивна за віком, статтю, регіонами і типом по-
селення. Помилка репрезентативності дослі-
дження не перевищує 2,2% [7]; 

даними міжнародного порівняльного со-
ціологічного опитування, проведеного у груд-
ні 2014 р. міжнародною асоціацію компаній 
WIN / Gallup International [8]; 

результатами соціологічних досліджень 
«Соціально-психологічний портрет (кількісно-
якісні характеристики) військовозобов’язаних, 
які були призвані під час п’ятої та шостої чер-
ги часткової мобілізації», проведених у 2015 

році фахівцями Науково-дослідного центру 
гуманітарних проблем Збройних Сил України.  

За даними соціологічної групи «Рейтинг», 
у квітні 2014 р. на питання «Чи готові Ви від-
стоювати територіальну цілісність України зі 
зброєю в руках» 22% громадян України від-
повіли «однозначно так» та 22% – «скоріше 
так». Натомість 30% респондентів вказали, що 
однозначно не готові до цього та 16% – ско-
ріше не готові. Кожний десятий з опитаних не 
визначився з даного приводу та обрав варіант 
відповіді «важко відповісти». Відповіді рес-
пондентів, отримані соціологічною групою 
«Рейтинг» протягом 2010–2014 років, показа-
ні в табл. 1. 

Таблиця 1 

Розподіл відповідей респондентів на питання «Чи готові Ви відстоювати  
територіальну цілісність України зі зброєю в руках» за роками 

 
Однозначно  

ні 
Скоріше  

ні 
Важко  

відповісти 
Скоріше  

так 
Однозначно 

так 

Вересень 2010 р. 21% 17% 19% 27% 16% 

Квітень 2012 р. 18% 18% 16% 31% 18% 

Серпень 2013 р. 23% 21% 11% 26% 20% 

Квітень 2014 р. 30% 16% 10% 22% 22% 

 

За результатами аналізу даних, представ-
лених у табл. 1 встановлено, що за період з 
вересня 2010 р. по квітень 2014 р. майже у 
двічі (з 19% до 10%) зменшилася частка тих, 
хто не зміг визначитися відносно власної го-
товності відстоювати територіальну цілісність 
України зі зброєю в руках. Можемо припуска-
ти, що в основному, саме за рахунок цієї кате-
горії респондентів, одночасно зросла і частка 
однозначно готових, і однозначно не готових 
до збройного захисту Батьківщини. В цілому 
ж, з 2010 р. по 2012 р. фіксуємо зростання (з 
43% до 48%) чисельності готових, тією чи ін-
шою мірою, відстоювати територіальну ціліс-
ність України зі зброєю в руках, та деяке зме-
ншення (з 38% до 36%) – швидше не готових 
до цього. З 2012 р. по 2014 р. тенденції зміни-
лися до навпаки: частка швидше не готових 
до збройного захисту Батьківщини зросла (з 
36% до 46%), а швидше готових – дещо зме-
ншилася (з 48% до 44%). 

Двомірні розподіли відповідей респонде-
нтів, отримані у 2014 році соціологічною гру-
пою «Рейтинг», вказують на такі особливості: 

найвищий рівень готовності до збройного 
захисту країни зафіксовано серед мешканців 
західного регіону України (64%), далі за рей-
тингом ідуть північний (53%), центральний 
(49%), південний (34%) і східний (29%) регіо-
ни, а серед мешканців Донбасу цей показник 

склав 10% опитаних; 
готовність до захисту територіальної цілі-

сності України зі зброєю в руках вища серед 
молоді, позитивно відповіли на вищезазначе-
не питання 53% респондентів вікової категорії 
18–29 років, натомість серед респондентів ві-
ком 60 років і старше частка таких респонден-
тів склала 28%; 

чоловіки виявили вищу (58%) готовність 
зі зброєю в руках захищати Батьківщину, ніж 
жінки (31%); 

заможні та забезпечені громадяни Украї-
ни декларували більш високий рівень готов-
ності до захисту територіальної цілісності 
України, ніж респонденти з бідних верст на-
селення; 

етнічні українці більшою мірою готові 
(46%) до захисту Батьківщини, ніж громадяни 
України, які за національністю є росіянами 
(21%); 

респонденти з вищою освітою демонстру-
вали вищу готовність захищати територіальну 
цілісність України, ніж респонденти з нижчим 
рівнем освіти; 

серед працюючих громадян України гото-
вність захищати Батьківщину вища (51%), ніж 
серед непрацюючих (31%).  

Отже, на початок військової агресії Росії 
проти України, за даними соціологічної групи 
«Рейтинг», менше половини громадян Украї-
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ни, були готові відстоювати територіальну ці-
лісність держави зі зброєю в руках. Вищу го-
товність захищати країну декларували чолові-
ки, молодь, етнічні українці, мешканці захід-
ного, північного та центрального регіонів 
України. 

З вересня по грудень 2014 р. WIN / Gallup 
International – міжнародна асоціація компаній, 
які займаються маркетинговими та соціологі-
чними дослідженнями, провела опитування 
понад 62 тис. респондентів у 63 країнах з ме-
тою виявлення рівня готовності населення 
світу і окремих держав захищати свою батькі-
вщину. За результатами порівняльного між-
народного дослідження виявлено, що 61% жи-
телів планети готові до захисту своєї країни, 
якщо вона буде втягнута у війну. Найбільш 
патріотичними, за рівнем готовності громадян 
захищати країну, є Фіджі (94%), Марокко 
(94%), Пакистан (89%), В’єтнам (89%) і Банг-
ладеш (86%). Останні рейтингові позиції за 
рівнем готовності захищати державні кордони 
від нападів агресорів посідають: Італія (20%), 
Бельгія (19%), Німеччина (18%), Нідерланди 
(15%) та Японія (11%). Автори міжнародного 
дослідження роблять висновок, що частка 
громадян, готових воювати за свою країну, 
вища в тих державах, які в недалекому мину-
лому стикалися зі збройними конфліктами. 
Нижча, відповідно, в тих країнах, де війни за-
кінчилися давно. 

Україна, за результатами міжнародного 
порівняльного дослідження, посіла 24 місце 
глобального списку: понад половина (62%) 
українців заявили, що готові стати на захист 
своєї країни, якщо вона буде втягнута у війну. 
У той же час, майже чверть (24%) жителів 
України вказали на власну не готовність до 
збройного захисту своєї Батьківщини, а решта 
(14%) респондентів не змогли визначитися з 
відповіддю. Разом з тим, автори міжнародно-
го дослідження зазначають, що за ступенем 
готовності захищати свою батьківщину в разі 
війни українське населення перевершує наро-
ди всіх сусідніх країн, охоплених досліджен-
ням: Росії (59%), Польщі (47%) та Румунії 
(38%). 

Таким чином, на час проведення Антите-
рористичної операції та ведення активних бо-
йових дій на Сході України, більше половини 
українських громадян демонстрували готов-
ність захищати свою країну. Разом з тим, не 
зважаючи не реальну загрозу втратити тери-
торіальну цілісність і незалежність своєї дер-
жави, значна частина її громадян визнали вла-

сну не готовність до збройного захисту Укра-
їни. 

Особливої уваги заслуговує рівень готов-
ності до захисту Батьківщину серед громадян 
України, призваних на військову службу під 
час часткової мобілізації, що була оголошена 
в українській державі. З метою виявлення со-
ціально-психологічних характеристик війсь-
ковозобов’язаних, які були призвані на війсь-
кову службу під час п’ятої та шостої черг час-
ткової мобілізації, представниками Науково-
дослідного центру гуманітарних проблем 
Збройних Сил України впродовж червня–
серпня 2015 року було проведено відповідне 
соціологічне опитування. Вибіркова сукуп-
ність формувалася не випадково, а визначала-
ся цілеспрямовано. Опитування було прове-
дено на базі одного з навчальних центрів 
Збройних Сил України. 

Серед іншого, респондентам було запро-
поновано відповісти на питання “Оцініть Ва-
шу готовність захищати Україну?”. Понад три 
чверті (80%) мобілізованих військовослужбо-
вців серед відповідей обрали варіанти «повні-
стю готовий» і «скоріше готовий». Разом з 
тим, 8% опитаних вказали, що «скоріше не 
готові» до захисту Батьківщин, а 3% респон-
дентів взагалі «не готові» до цього. Понад 8% 
опитаних не змогли визначитись з даного пи-
тання і обрали варіант відповіді «важко відпо-
вісти».  

Свою готовність захищати Батьківщину 
більшість опитаних пояснюють прагненням 
захищати свою родину, свій дім (61%) та ус-
відомленням свого обов’язку захищати Бать-
ківщину (47%). Найбільш демотивуючим 
чинником щодо готовності захищати Батькі-
вщину, в оцінках мобілізованих, є низький рі-
вень соціальних гарантій, погане піклування 
держави про своїх захисників (54% опитаних 
обрали даний варіант відповіді). Понад трети-
на респондентів серед негативних чинників 
щодо готовності захищати Україну називали 
невпевненість в обіцянках держави піклува-
тись про військовослужбовців (їх сім’ї) у ви-
падку загибелі (каліцтва) та недостатню за-
безпеченість Збройних Сил України сучасною 
зброєю. Понад чверть опитаних (27%) вказа-
ли, що прийшли на військову службу по мобі-
лізації добровільно. Біля половини респонден-
тів (48%) зазначили, що прийшли на військо-
ву службу по мобілізації за приписом (повіст-
кою) військкомату, розуміючи свій обов’язок 
захищати Батьківщину. Решта опитаних 
(24%) прийшли на військову службу по мобі-
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лізації за приписом (повісткою) військкомату, 
бо змушені виконувати закони України та не 
бажають нести відповідальності за ухилення 
від військової служби.  

Для перевірки гіпотез щодо основних 
чинників, що впливають на рівень готовності 
військовослужбовців до захисту Батьківщини, 
авторами проведено аналіз ряду двомірних 
розподілів відповідей респондентів. При цьо-
му, для виявлення відмінностей у відповідях 
респондентів, використано двосторонній Z-
тест значимості відмінностей пропорцій з ко-

рекцією Бонфероні. Подані нижче відмінності 
значимі на рівні α=0,05. 

Респонденти, які високо оцінюють власну 
підготовку за військовим фахом значно час-
тіше вказували на повну готовність до захисту 
Батьківщини, ніж респонденти з середнім і 
низьким фаховим рівнем. І навпаки, військо-
вослужбовці, які визнали свою не підготовле-
ність за військовою спеціальністю значимо 
частіше ніж фахово підготовлені респонденти, 
відзначали власну не готовність до збройного 
захисту країни (табл. 2).  

Таблиця 2 

Рівень готовності захищати Батьківщину в залежності від самооцінки рівня  
підготовленості за військовим фахом 

Оцініть вашу готовність захищати Україну Як Ви оцінюєте особисту 
підготовленість за військо-
вим фахом? 

Повністю 
готовий 

Скоріше готовий, 
ніж не готовий 

Скоріше не гото-
вий, ніж готовий 

Не готовий Важко  
відповісти 

Повністю готовий  83% 15% 1% 0% 1% 

Готовий частково 34% 52% 6% 0% 8% 

Не готовий 18% 34% 24% 12% 12% 

Важко відповісти 23% 38% 8% 5% 26% 

 

Військовослужбовці, які високо оціню-
ють свій бойовий дух значно частіше декла-
рували високий рівень готовності захищати 
Україну. Ті ж, хто низько оцінює свій бойо-

вий дух, значно частіше вказали на не готов-
ність, у тій чи іншій мірі, до захисту Батькі-
вщини (табл. 3). 

Таблиця 3 

Рівень готовності захищати Батьківщину залежно від самооцінки рівня бойового духу 

Оцініть вашу готовність захищати Україну 
Оцініть, будь ласка, рівень 
свого бойового духу 

Повністю 
готовий 

Скоріше готовий, 
ніж не готовий 

Скоріше не гото-
вий, ніж готовий 

Не  
готовий 

Важко від-
повісти 

Високий  72% 24% 3% 0% 1% 

Середній  31% 50% 8% 1% 10% 

Низький  4% 32% 32% 23% 9% 

Важко відповісти 15% 29% 15% 10% 31% 

 

Військовослужбовці, які добровільно при-
йшли на військову службу по мобілізації, зна-
чно частіше за інших, вказували на повну го-
товність до захисту Батьківщини. Ті, хто зму-
шений виконувати закони України та не хо-
чуть нести відповідальності за ухилення від 
військової служби, значно частіше за решту 
респондентів вказували, що скоріше не готові 
захищати країну. 

За результатами кореляційного аналізу за 
критерієм Спірмана виявлено достатньо сильні 
та значимі зв’язки (кореляція значима на рівні 
0,01) (двостороння значимість)) між готовніс-
тю військовослужбовців до захисту Батьків-
щини та рівнем їх бойового духу (p = 0,512), 
підготовленістю за військовим фахом (p = 
0,487), мотивацією до військової служби (p = 
0,390), сприйняттям конфлікту на сході країни 
(p = 0,232) та рівнем релігійності особового 
складу (p = 0,130). Під час дослідження конста-

товано відсутність кореляційного зв’язку між 
рівнем готовності захищати країну та рівнем 
освіти, віком, сімейним станом, попереднім 
досвідом військової служби, місцем і регіоном 
проживання громадян України, призваних на 
військову службу за частковою мобілізацією. 

Таким чином, результати проведеного до-
слідження свідчать про недостатні зусилля 
держави у сфері формування активної грома-
дянської позиції та національно-патріотичної 
свідомості громадян України, їх готовності до 
виконання обов’язку по захисту Батьківщини, 
незалежності та територіальної цілісності 
держави. Необхідним є удосконалення націо-
нально-патріотичного виховання громадян 
України, яке має стати одним із пріоритетних 
напрямів діяльності держави та суспільства. 

Надзвичайно важливим залишається пи-
тання підвищення престижу військової служ-
би в українському суспільстві, особливо серед 
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молоді. Нагальним на сьогодні є створення 
професійного ядра Збройних Сил України, яке 
має складатися з офіцерського корпусу та ря-
дового і сержантського складу, що формуєть-
ся виключно на контрактній основі. Важли-
вим при цьому є максимальне залучення тих 
громадян України, які проходили військову 
службу під час часткової мобілізації та вклю-
чені до військового оперативного резерву 
першої черги.  

Подальше дослідження проблеми готов-
ності українських громадян до збройного за-
хисту країни доцільно здійснювати на матері-
алах відповідних моніторингових досліджень. 
Це надасть можливість оперативно реагувати 
на злободенні настрої українського суспільст-
ва, своєчасно вносити корективи до державної 
політики в ідеологічній сфері та національно-
патріотичному вихованні громадян України 
для забезпечення обороноздатності держави.  
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УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ВІДНОСИН УКРАЇНИ  
І ВІЙСЬКА ДОНСЬКОГО У 1917–1921 РОКАХ 

 
У статті досліджується вивчення відносин України і Війська Донського 1917–1921 рр. 

українськими істориками – як представниками емігрантської, так і радянської і сучасної укра-
їнської історіографії. Автори аналізують доробок українських вчених, виокремлюють найбільш 
і найменш вивчені аспекти теми, визначають перспективні напрямки подальших досліджень. 
Встановлено, що відносини України і Війська Донського 1917–1921 рр. протягом тривалого ча-
су залишалися на периферії інтересів українських істориків. Після здобуття Україною незале-
жності з’явилася низка статей, розділів монографічних досліджень, безпосередньо зорієнто-
ваних на розгляд цієї теми. Однак, вони переважно розкривають тільки її окремі аспекти, зок-
рема встановлення кордонів між Україною і Військом Донським, створення і діяльність украї-
нських дипломатичних делегацій і представництв на Дону та донських дипломатичних делега-
цій і представництв в Україні, військова співпраця між Україною і козацьким Доном. 

Ключові слова: українська історіографія, Україна, Українська Держава, Українська На-
родна Республіка, Військо Донське, міжнародні відносини, дипломатія, переговори, П.П. Ско-
ропадський, П.М. Краснов. 
 

Вивчення українсько-донських відносин 
за доби революції 1917–1921 рр. триває уже 
майже століття. До цієї теми періодично звер-
талися науковці української і російської (ко-
зацької) еміграції, Радянського Союзу, сучас-
них України і Росії. Переважно українсько-
донські відносини висвітлювалися побіжно, в 
контексті більш загальних тем. Найбільший 
внесок в їх дослідження зробили саме україн-
ські історики. 

Мета цієї статті полягає в аналізі україн-
ської історіографії відносин України і Війська 
Донського, виокремлення найбільш і най-
менш вивчених аспектів теми, визначення пе-
рспективних напрямків подальших дослід-
жень. 

Перші праці, в яких автори торкалися те-
ми відносин Української Народної Республіки 
(далі – УНР) і Української Держави з Війсь-
ком Донським, з’явилися ще під самої Украї-
нської революції 1917–1921 рр. Так, редактор 
київського суспільно-політичного часопису 
“Юг” І. Ельперін (під ініціалами “І. Э.”) восе-
ни 1918 р. опублікував статтю під назвою 
“Україна і Дон”. Він характеризував ці відно-
сини як дружні й братерські, схвалював полі-

тику Гетьмана П.П. Скоропадського і Війсь-
кового Отамана П.М. Краснова [1].  

Після завершення революції історія укра-
їнсько-донських взаємин періодично потрап-
ляла у поле зору дослідників із середовища 
української еміграції. З-поміж них чисельно 
переважали представники “уенерівської” іс-
торіографії. П.О. Христюк у 1921–1922 рр. 
звернув увагу на укладення угод, обмін нота-
ми і грамотами, намагання створити федера-
цію за участю України і Дону. Автор дає оці-
нку подіям з позиції Українського Національ-
ного Союзу: обидва уряди для нього – реак-
ційні, ворожі українському народові, які праг-
нуть відновити “єдину монархічну дореволю-
ційну Росію” [2]. 

О.О. Думін, який працював під псевдоні-
мом А. Крезуб, на сторінках “Літопису Чер-
воної Калини” одним із перших наголосив на 
тому, що гетьманський уряд відмовився від 
територіальних претензій до Всевеликого 
Війська Донського під тиском німецького вій-
ськового командування [3]. 

Б.П. Гнатевич відзначив посередницьку 
роль П.М. Краснова у постачанні зброї та вій-
ськового майна з України до армії А.І. Денікіна 
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[4, с.432]. В.В. Кучабський у колективній ро-
боті “Історія січових стрільців” наголосив на 
підготовці загальноросійської федерації восе-
ни 1918 р. і зустрічі П.П. Скоропадського із 
П.М. Красновим [5, с.114–116]. 

Надзвичайно критично оцінював відноси-
ни Гетьманату з Всевеликим Військом Донсь-
ким С. Доленґа (А.М. Крижанівський) [6, с.65, 
121]. Про зносини П.П. Скоропадського з 
“московським єдинонеділимцем” П.М. Крас-
новим писав і М. Ростовець [7, с.17]. Більш 
виважено до оцінки діяльності української 
дипломатії в 1918 р. підійшов Б. Галайчук [8]. 
Полковник Генштабу армії УНР В.П. Савчен-
ко у своєму нарисі згадав про військове про-
тистояння військ Директорії і донців на тере-
нах Східної України наприкінці 1918 – на по-
чатку 1919 рр. [9] В.І. Верига зробив стислий 
огляд українсько-донських відносин 1918 р. та 
антибільшовицького руху на Дону [10]. 

Важливе значення мали праці колишньо-
го управляючого міністерством, згодом мініс-
тра закордонних справ Української Держави 
Д.І. Дорошенка. Вже на початку 1920-х рр. 
часопис “Хліборобська Україна” опублікував 
його розвідку “Дещо про закордонну політику 
Української Держави в 1918 році”, в якій зга-
дувалося підписання українсько-донських до-
говорів [11, с.53]. У 1930 і 1932 рр. уперше 
побачили світ два томи масштабної праці 
Д.І. Дорошенка “Історія України 1917–
1923 рр.”. У ній автор повідомив про перего-
вори між Центральною Радою і військовим 
урядом Дону наприкінці 1917 р. Огляд украї-
нсько-донських відносин поданий ним здебі-
льшого на основі спогадів донського посла 
О.В. Черячукіна і має узагальнений характер. 
Серйозним недоліком є майже повна відсут-
ність інформації про період жовтня–грудня 
1918 р. Автор побіжно згадує хіба що перего-
вори П.П. Скоропадського з П.М. Красновим 
на станції Скороходове [12]. Загалом, йому 
притаманне підкреслення досягнень гетьман-
ської зовнішньої політики, серед яких було й 
встановлення тісних добросусідських відно-
син з Всевеликим Військом Донським.  

Іншою працею яскраво вираженого “про-
гетьманського” спрямування стало досліджен-
ня Самовидця, видане у Чикаго з нагоди 15-
річчя Гетьманату. Побіжно оглянувши украї-
нсько-донські відносини і згадавши укладення 
“Попередньої угоди” у серпні 1918 р., автор 
зазначив, що гетьманський уряд нібито взагалі 
не хотів зав’язувати відносини з Новочеркась-
ком, оскільки той “змагав назад до неділимої 

чи федеральної Росії”. Однак П.П. Скоро-
падський плекав надії на входження Дону у 
федерацію з Україною. Ці твердження Само-
видець використовував як аргументи на ко-
ристь національного характеру зовнішньої 
політики Української Держави [13, с.36]. 

Відчутний брак джерельної бази був сер-
йозною проблемою української емігрантської 
історіографії. До того ж, більшість авторів пе-
реслідували радше політичну, аніж дослідни-
цьку мету, намагаючись передусім дискреди-
тувати й розкритикувати своїх опонентів. 

Радянська історіографія, замкнена у жорс-
ткі ідеологічні рамки, практично не досліджу-
вала взаємовідносини УНР та Української 
Держави з небільшовицькими державними 
утвореннями на теренах колишньої Російської 
імперії. Займатися “контрреволюційною” те-
матикою було не актуально й не престижно, а 
то й небезпечно, тому про неї завжди згадува-
ли у винятково негативному сенсі.  

У 1956 р. український радянський історик 
М.А. Рубач у своїй монографії зазначив, що 
Українська Центральна Рада (далі – УЦР) на-
прикінці 1917 р. надіслала на Дон свого пред-
ставника М.М. Ґалаґана [14, с.44]. Варто та-
кож згадати фундаментальну “Історію міст і 
сіл Української РСР”, де зібрані важливі відо-
мості про вступ українських частин на тери-
торію Війська Донського навесні 1918 р. і ко-
зацьких частин в український Донбас напри-
кінці того ж року [15; 16]. 

В академічних виданнях “Історія Україн-
ської РСР” та “Історія Києва” йдеться про 
зв’язки “верховодів націоналістичної ради” з 
“контрреволюційними” урядами Дону і Куба-
ні, переговори про об’єднання зусиль для бо-
ротьби проти радянської влади, спільні війсь-
кові дії, формування загальноросійського ан-
тирадянського уряду, обмін постійними пред-
ставниками між УЦР та О.В. Каледіним з ме-
тою координування дій [17, с.235; 18, с.35–
36]. Необхідно відзначити, що ця інформація 
грішила численними хибами й неточностями. 
Наприклад, Центральна Рада і Генеральний 
Секретаріат, на відміну від військового уряду 
Дону й О.В. Каледіна, не виступали проти 
участі більшовиків, як представників однієї з 
соціалістичних партій, у загальноросійському 
федеральному уряді. Надіслані офіційним Ки-
євом наприкінці 1917 р. дипломатичні місії 
перебували на Дону лише протягом кількох 
днів, а отже їх не можна назвати постійними 
представництвами. Нарешті, українська й 
донська дипломатія на сторінках “Історії 
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Української РСР” постають цілковито зне-
особленими: автори уникали вказувати прі-
звища посланців. 

Рідкісним винятком для радянської істо-
ріографії стала стаття Т.М. Колішер “Про 
контрреволюційні зв’язки Центральної ради і 
білокозачого Дону”, яку в 1966 р. розмістив на 
своїх сторінках “Український історичний жу-
рнал” – що характерно, під рубрикою “Заміт-
ки” [19]. Очевидно, ця праця з’явилася на 
хвилі ще не згорнутої лібералізації суспільно-
політичного життя в Радянському Союзі, до 
певної міри відлуння хрущовської “відлиги”. 
Незважаючи на неминучу ідеологічну заанга-
жованість, вона надзвичайно цінна своїм фак-
тографічним наповненням, широким залучен-
ням документів з московських і київських ар-
хівів, матеріалів преси, а тому донині залиша-
ється незамінною у дослідженні українсько-
донських відносин за період листопада–
грудня 1917 р. 

Якісно новим етапом у вивченні цієї теми 
є сучасна українська історіографія (після 
1991 р.). Проте у перші роки незалежності 
українські історики не створили спеціальних 
досліджень ні про взаємини з Білим рухом 
взагалі, ні, тим більше, окремо з Військом 
Донським. Переважно вони акцентували ува-
гу на українському національному русі та йо-
го складних стосунках з Радянською Росією, 
Польщею, Четверним союзом. У статті 
Т.В. Заруди 1993 р., присвяченій зовнішній 
політиці Української Держави, згадуються 
українське посольство К.Х. Середіна і кон-
сульське представництво В.Ю. Міщенка на 
Дону та представник Дону в Україні О.В. Че-
рячукін [20]. Того ж року В.І. Сергійчук у 
статті про дипломатичну діяльність уряду 
УНР чимало уваги приділив дипломатії Геть-
манату, пригадавши й підписання попере-
днього договору зі Всевеликим Військом Дон-
ським у серпні 1918 р. та зустріч двох лідерів 
на станції Скороходове [21]. У низці своїх 
праць вчений розглядає українські претензії 
на частину донських земель і з’ясовує етнічну 
приналежність останніх. На його думку, Ге-
тьман П.П. Скоропадський зробив велику по-
милку, поступившись Ростовським і Таганро-
зьким округами на користь Новочеркаська в 
обмін на підтримку з його боку в антибільшо-
вицькій боротьбі [22, с.207; 23, с.64]. Нато-
мість М.С. Дністрянський вважав, що терито-
ріальний спір було вирішено на користь Укра-
їнської Держави. Як доказ він навів факт за-
кріплення за нею Маріуполя з околицями [24, 

с.152]. 
У 1994 р. В.Д. Боєчко, О.І. Ганжа й Б.І. За-

харчук видали монографію “Кордони Украї-
ни: історична ретроспектива та сучасний 
стан” [25]. Автори використали значну кіль-
кість раніше невідомих документів, однак 
проблему українсько-донського кордону роз-
крили здебільшого на основі дослідження 
Д.І. Дорошенка. 

А.П. Гриценко однією з перших у постра-
дянській українській історичній науці відзна-
чила наявність “Додаткової секретної угоди” 
про військові поставки з України на Дон [26; 
27]. У контексті українсько-радянських пере-
говорів торкнувся відносин з Доном О.І. Лу-
пандін [28], який звернув увагу на військову 
допомогу України Дону та українсько-донські 
взаємини після видання “федеративної грамо-
ти” 14 листопада 1918 р. 

П.І. Лаврів звернув увагу на спроби нала-
годження українсько-донського союзу напри-
кінці 1917 р. та позицію більшовиків щодо 
цього питання [29, с.126]. О.С. Рубльов і 
О.П. Реєнт, говорячи про запропоновану офі-
ційним Києвом ідею загальноросійського фе-
дерального “однорідно соціалістичного”, тоб-
то сформованого з представників усіх соціалі-
стичних партій (від народних соціалістів до 
більшовиків) уряду, назвали її ілюзорною та 
утопічною, “спробою поєднати непоєднува-
не” – насамперед через “класовий расизм” бі-
льшовиків. А відповідно, зусилля української 
дипломатії на Дону визнавалися марними [30, 
с.67, 74].  

Натомість Я.Й. Грицак вважав спробу 
встановлення українсько-донського союзу у 
листопаді–грудні 1917 р. дуже перспектив-
ною. На його думку, цього союзу було замало 
для перебудови всієї Росії на запропонованих 
Києвом засадах, однак цілком достатньо, щоб 
“зупинити тріумфальний хід більшовизму по 
її території. Союзники не тільки відрізали за-
войовану більшовиками Центральну Росію від 
кавказької нафти, українського і донського 
хліба, донецького вугілля, що було загрозою, 
якої дуже боялися більшовицькі лідери; це 
були ще й дві найбільш опірні щодо більшо-
визму країни, з живучими індивідуалістични-
ми традиціями серед населення, з власними 
урядами й адміністрацією, численною армією 
тощо. Тому Україна й Дон стали першими 
жертвами більшовицької експансії на окраїни 
колишньої Російської імперії” [31, с.121]. 

В.Ф. Солдатенко у другому томі “Полі-
тичної історії України. XX століття” торкнув-
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ся питання захисту інтересів українського на-
селення на Дону і резюмував, що здійснювані 
каледінцями репресії у Донбасі не дістали 
адекватної оцінки з боку Центральної Ради 
[32, с.137]. У політичній біографії В.К. Винни-
ченка, написаній В.Ф. Солдатенком у співав-
торстві з С.В. Кульчицьким, також ідеться про 
українсько-донські переговори з приводу фо-
рмування федеративної Росії на засадах одно-
рідно-соціалістичної влади. На думку авторів, 
каледінський Дон був головним військовим 
форпостом у боротьбі з революційним Петро-
градом, тож встановлення союзу із “заколот-
никами” відразу недвозначно ставило УЦР і 
Генеральний Секретаріат по інший бік бари-
кад з більшовиками, через що “визрів і швид-
ко дійшов своїх крайніх виявів конфлікт між 
Центральною Радою і РНК” [33, с.129]. 

Не ставлячи за мету детально розкрити 
тему українсько-донських відносин, чимало 
істориків згадували у своїх роботах лише 
один або декілька епізодів. Так, П.П. Гай-
Нижник зупинився на окремих аспектах тор-
говельно-економічної та військової співпраці і 
“федеративної політики” Гетьмана восени 
1918 р. [34; 35], В.А. Савченко – на вступі ко-
зацьких частин в український Донбас [36], 
М.А. Ковальчук – на участі донських козаків в 
українсько-білогвардійській війні осені 1919 – 
початку 1920 рр. [37]. 

Особливу увагу слід звернути на праці 
В.М. Матвієнка і Я.В. Штанька, присвячені 
розгляду українсько-донських взаємовідносин 
у 1917–1919 рр. [38; 39] Важливо, що вони 
використовували значний масив раніше неві-
домих або маловідомих джерел. Багаті на фа-
ктичний матеріал праці В.М. Матвієнка і 
Я.В. Штанька взаємодоповнюють одна одну. 
Так, якщо В.М. Матвієнко зосередився пере-
важно на питаннях дипломатичних відносин, 
то Я.В. Штанько докладніше розглянув війсь-
ково-політичні аспекти і вперше присвятив 
окрему статтю торговельно-економічним від-
носинам Української Держави і Всевеликого 
Війська Донського. Водночас багато питань 
залишилися недостатньо або взагалі не дослі-
дженими. Передусім це спричинено більш 
узагальнюючим характером цих наукових ро-
біт. Як справедливо відзначив О.П. Реєнт сто-
совно праці В.М. Матвієнка: “Оскільки вона 
охоплює весь період Української революції 
1917–1921 рр. та взаємини зі всіма новоутво-
реннями, то, природно, автор не міг надто де-
талізувати ці відносини, особливо в їх двосто-
ронньому форматі” [40, с.64].  

Історик Д.Я. Бондаренко у низці статей 
звернувся до розгляду українсько-донських 
відносин, поєднуючи джерела з українських і 
російських архівів. Однак його дослідження 
присвячені військово-політичним аспектам і 
практично не торкаються торговельно-еконо-
мічних [41–43]. 

У 2006 р. В.В. Соловйова видала моно-
графію “Дипломатична діяльність українсь-
ких національних урядів 1917–1921 рр.” [44]. 
Однак у розділі про гетьманські дипломатичні 
представництва в державах колишньої Росій-
ської імперії автор розглянула тільки установи 
на Кубані та Фінляндії. На сторінках моно-
графії міститься лише короткий огляд діяль-
ності місії М.М. Ґалаґана і Є.Д. Онацького у 
Новочеркаську та повідомлення про призна-
чення 2 січня 1919 р. Радою Народних Мініс-
трів УНР головою українського посольства на 
Дону П.Д. Понятенка. У 2010 р. В.В. Солов-
йова опублікувала статтю, в якій слідом за 
В.М. Матвієнком і Я.В. Штаньком розглянула 
формування надзвичайного представництва 
на чолі з М.А. Славинським, консульського 
агентства В.Ю. Міщенка та повноважного по-
сольства К.Х. Середіна [45]. 

О.Б. Кудлай дослідила процес створення і 
діяльності Народного міністерства міжнарод-
них справ УНР у 1917–1918 рр. Автор про-
аналізувала роботу місії М.М. Ґалаґана і 
Є.Д. Онацького на Кубані та Дону, перегово-
ри про створення центрального однорідно-
соціалістичного уряду Росії [46]. Р.Я. Пиріг у 
своїх роботах розглянув процес налагодження 
відносин між Гетьманатом П.П. Скоропадсь-
кого і Всевеликим Військом Донським [47; 
48]. До цього ж питання звертається І.Б. Дац-
ків у монографії “Дипломатія українських 
державних утворень у захисті національних 
інтересів. 1917–1923 рр.” [49]. 

Теми українсько-донських взаємовідносин 
у своїх працях торкається і Д.Б. Яневський 
[50–52]. Заслугою вченого є введення до нау-
кового обігу звіту Є.Д. Онацького про місію 
на Дону у листопаді 1917 р. 

Таким чином, відносини України і Війсь-
ка Донського протягом тривалого часу зали-
шалися на периферії інтересів українських іс-
ториків. Після здобуття Україною незалежно-
сті з’явилася низка статей, розділів моногра-
фічних досліджень, безпосередньо зорієнто-
ваних на розгляд цієї теми. Однак вони пере-
важно розкривають тільки її окремі аспекти. 
Найчастіше дослідники зверталися до розгля-
ду таких проблем, як встановлення кордонів 
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між Україною і Військом Донським; створен-
ня і діяльність українських дипломатичних 
делегацій і представництв на Дону та донсь-
ких дипломатичних делегацій і представництв 
в Україні; військова співпраця між Україною і 
козацьким Доном (переважно – військові по-
ставки з України на Дон). Недостатнє висвіт-
лення отримали такі аспекти, як налагодження 
торговельно-економічних зв’язків між Украї-
ною і козацьким Доном; вплив Німеччини, 
Австро-Угорщини, Радянської Росії, Кубані, 
Добровольчої армії на перебіг українсько-
донських відносин; військове протистояння 
між УНР періоду Директорії та Всевеликим 

Військом Донським у 1918–1920 рр. Окрім 
них, перспективними напрямками подальших 
досліджень можна вважати вивчення військо-
вої, урядової, дипломатичної, наукової, під-
приємницької діяльності важливих дійових 
осіб українсько-донських відносин – К.Х. Се-
редіна, О.В. Черячукіна, М.А. Свєчина, 
В.О. Лебедєва, А.К. Ржепецького, С.М. Гут-
ника, В.Г. Баранова; дослідження поштово-
телеграфних відносин, залізничного сполу-
чення між Україною і Військом Донським у 
1917–1919 рр.; висвітлення українсько-
донських відносин 1917–1921 рр. у мемуарній 
літературі та тогочасній пресі. 
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УДК 94(477.83) “1921/1939” 

Щеглов А.Ю., майор, ад’юнкт Національної академії су-
хопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
(м. Львів) 

 
 

УКРАЇНСЬКІ ПАРАМІЛІТАРНІ ТОВАРИСТВА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ  
У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЯ 

 
У статті аналізується доробок науковців, присвячений питанням становлення, діяльно-

сті, розвитку та значення українських парамілітарних товариств на теренах Східної Галичи-
ни в період 1919–1939 рр. Вивчаються основні інтерпретації зазначеної проблематики очима 
істориків різних періодів, а також тематика їх досліджень. 

Ключові слова: Східна Галичина, історіографія, парамілітарне товариство, спортивне 
товариство, пожежно-руханкове товариство. 
 

Національне відродження українського 
народу у Східній Галичині проходило в умо-
вах постійного тиску як з боку австро-
угорської влади, так і польської шляхти на яку 
вона опиралася. Однак, це не завадило украї-
нцям долучитися до когорти слов’янських на-
родів, які боролися у той час за створення вла-
сних національних держав. Важливою скла-
довою такого процесу стало гуртування поне-
волених українців у спортивні, гімнастичні, 
пожежні, руханкові товариства, що гартували 
не лише фізичну вправність, а й давали осно-
ви військової підготовки, виховували патріо-
тизм, національну свідомість населення. Хоча 
ідея національного пробудження зусиллями 
«Руської Трійці» зародилася на українських 
землях ще на початку ХІХ ст., спортивні то-
вариства виникають із значним запізненням 
порівняно з іншими слов’янськими народами 
(чехами, поляками та ін.). За неповні два деся-
тиліття їх діяльності до вибуху Першої світо-
вої війни через українські спортивні організа-
ції пройшли широкі маси населення, що дало 
можливість українцям виступити власною 
військовою силою під час збройного етапу 
боротьби за незалежність. Члени товариств 
«Сокіл», «Січ», «Пласт» сформували кістяк 
Легіону Січових Стрільців та Української Га-
лицької Армії. Воєнні дії, що прокотилися те-
ренами України не принесли українцям вті-
лення їх споконвічної мрії – побудови власної 
соборної держави. Поразка національно-виз-
вольних змагань спричинила не лише висна-
ження моральних сил нації, а й фізичне зни-
щення кращих її представників. Однак, вона 

не позбавила українців прагнення до створен-
ня своєї держави. Одну з провідних ролей у 
повоєнному національному відродженні віді-
грають спортивні молодіжні товариства, які 
відновлюють свою роботу та продовжують 
здійснювати виховну, підготовчу діяльність в 
умовах уже польської окупації. Важливо за-
значити, що діяльність такого роду організа-
цій знаходилась під пильним оком польських 
наглядачів. Навіть натяк на здійснення війсь-
кової виучки призводив до негайної заборони 
діяльності. Тому елементи військової підгото-
вки, так само як і національне патріотичне ви-
ховання у цих організаціях здійснювалось в 
умовах конспірації. 

Багато дослідників, вивчаючи сутність і 
зміст діяльності молодіжних організацій, за-
стосовують різні назви: спортивні, гімнастич-
ні, пожежні, руханкові, що на нашу думку, 
хоча відображає сутність цієї діяльності, од-
нак звужує їх призначення. 

Саме визначення парамілітарної (напів-
військової) організації є умовним. Під парамі-
літарною організацією розуміємо утворення, 
яке має військовий, або близький до військо-
вого характер, однак формально не є складо-
вою збройних сил. Це також організована 
група цивільних осіб, яка використовується 
для надання допомоги регулярній армії, або 
навпаки – боротьби проти чинної влади. 

Молодіжні товариства Східної Галичини 
«Січ», «Сокіл», «Пласт» та «Луг» у міжвоєн-
ний період функціонували в умовах колоніа-
льного режиму, політики пацифікації україн-
ського населення, гноблення українських на-
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ціональних ідей і байдужості до потреб украї-
нців. За таких обставин головним у діяльності 
спортивно-руханкових товариств і клубів бу-
ло не стільки виховання амбітних індивідуалі-
стів, рекордсменів-прагматиків, інтернаціона-
лістів, скільки загартованих душею і тілом 
національно свідомих борців, готових віддати 
життя за визволення свого народу, щоб збуду-
вати Українську Самостійну Соборну Держа-
ву [44]. 

Українські гімнастично-спортивні това-
риства мали національно-визвольний харак-
тер, здійснювали підготовку молоді до участі 
у боротьбі за державність, проти польської 
окупації, слугували тилом для регулярної ар-
мії у майбутній боротьбі. Підготовка молодих 
людей у цих об’єднаннях здійснювалася під 
впливом і за участю представників українсь-
ких військових формацій – Української війсь-
кової організації, а пізніше Української повс-
танської армії [11]. Саме тому товариства 
«Січ», «Сокіл», «Пласт» та «Луг» відносимо 
до категорії парамілітарних. Ці організації по-
тужно спричинилися до відродження націона-
льної свідомості українців, були складовою 
національно-визвольного руху, вивчення яко-
го є на сьогодні вкрай актуальним. 

Метою статті є дослідження історіографі-
чних праць щодо діяльності українських па-
рамілітарних товариств Східної Галичини у 
міжвоєнний період. 

Виклад основного матеріалу. Здійснюючи 
аналіз історіографії українських парамілітар-
них товариств можна виокремити такі періоди 
дослідження:  

період польської окупації; 
радянський період; 
період незалежної України. 
Розглядаючи період польської окупації 

1919–1939 рр. доходимо думки, що його істо-
ріографія не відзначається багатством і гли-
биною досліджень.  

Праці українських громадських діячів і 
творців українських гімнастично-спортивних 
організацій цього періоду присвячені, здебі-
льшого, питанням організації та принципам 
діяльності молодіжних організацій, їх завдан-
ням, відображають погляди на роль і значення 
молоді у житті українського народу. Приділя-
ється значна увага розвитку окремих видів 
спорту, методам і методиці фізичного вихо-
вання, описуються принципи та правила ігор, 
розвивальних вправ. Ці праці були надзви-
чайно важливими для становлення та розвит-
ку різноманітних гімнастично-спортивних, 

пожежно-руханкових, краєзнавчих товариств. 
З погляду історіографічної цінності виокрем-
люємо праці І. Боберського [6], С. Гайдучка 
[13], М. Грушевського [20], Д. Донцова [22], 
В. Федорчака [46]. 

Особливу увагу привертають праці учас-
ників визвольного руху, які мають характер 
спогадів, мемуарів. Однією з таких праць є 
«Історія Легіону Українських січових стріль-
ців» автором якої є командир армійської гру-
пи січових стрільців, керівник відділу розвід-
ки Начальної команди Української військової 
організації Осипа Думіна [23], що опубліко-
вана у 1936 р. У ній висвітлюється створення, 
бойовий шлях і культурна діяльність Легіону 
січових стрільців, містяться важливі факти, 
що стосуються підготовки української молоді 
у спортивних товариствах. Іншим мемуарним 
джерелом історії Українських січових стріль-
ців є спогади українського військовика, ко-
мандира Легіону січових стрільців, професора 
Українського таємного університету у Львові, 
голови Товариства «Просвіта» М. Галущин-
ського [14]. 

Дослідження діяльності молодіжних і 
спортивних товариств Галичини міжвоєнного 
періоду фактично припиняються у Радянсь-
кому Союзі. Певні напрями досліджень пере-
бувають під забороною, а науковці мають не 
повний доступ до джерел інформації. Тогоча-
сні наукові праці розкривають розквіт фізич-
ної культури у радянський період, а дорадян-
ський період висвітлюють як буржуазно-
націоналістичний та антинародний [45]. 

Як справедливо зазначає українська до-
слідниця О. Вацеба, у Радянській Україні не 
було створено потужної школи, яка б працю-
вала над питаннями історії українського спор-
ту, здійсненням таких досліджень займалося 
незначне коло науковців. Така ситуація була 
спричинена значною централізацією дослі-
джень, жорстким контролем їх тематики, нех-
туванням особливостями культури кожного 
народу й іншими чинниками [8]. З усього до-
робку радянських науковців, присвяченого 
розвитку фізичної культури та спорту, до ди-
сертаційних праць, що охоплюють зазначений 
період і територію Західної України можна 
віднести хіба що декілька: дисертаційне до-
слідження Н. Гонжі [18], в якому висвітлю-
ється розвиток фізичної культури та спорту на 
Буковині. Науковими розвідками, присвяче-
ними стану та розвитку фізичної культури на 
Закарпатті є праці В. Прядченка [35] та В. Ру-
сина [36].  
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Більшість радянських досліджень омина-
ють міжвоєнний час, відображають комуніс-
тичний період історії України, більшість з 
яких виконані на педагогічну, а не історичну 
тематику. 

Значний вклад у розвиток історіографії 
парамілітарних організацій Східної Галичини 
роблять науковці-емігранти, які з причини пе-
реслідувань були змушені покинути Батьків-
щину. Одним із найзначущих еміграційних 
історіографічних видань є книга-альманах 
«Гей, там на горі «Січ» іде!», яку впорядкував 
П. Трильовський [42]. У ньому міститься ве-
лика кількість спогадів, що стосуються діяль-
ності «Січей», їх місця та значення у подіях 
історії України. 

Фрагментарно висвітлена проблема укра-
їнських парамілітарних товариств у працях 
українського військового історика Л. Шанков-
ського [47–48], що присвячені вивченню істо-
рії українських військових формувань під час 
національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. 

Неможливо не відзначити фундаменталь-
ну працю, присвячену українському студент-
ському рухові, якою є магістерська моногра-
фія українського громадського діяча, публіци-
ста, історика В. Леника «Українська організо-
вана молодь (молодечі організації від початків 
до 1914 року)» [27]. Хоча вона і не стосується 
досліджуваного періоду, однак має велику іс-
торіографічну цінність. У ній детально відо-
бражені витоки молодіжного руху в Україні, 
його розвиток, ґрунтовно проаналізована дія-
льність товариств «Сокіл», «Січ» і «Пласт», 
української молоді в еміграції. 

Історії пластового руху, його ідеям, меті 
та методам діяльності присвячені праці украї-
нських вчених-емігрантів Ю. Старосольсько-
го та А. Фіголя [39–41], історії діяльності Пла-
сту – пластового та громадського діяча С. Ле-
вицького [25–26]. 

Факти з організації діяльності пластового 
товариства у Стрийській гімназії, яке очолю-
вав військовий діяч, один з основоположників 
Пласту та творець української військової ор-
ганізації Іван Чмола, можемо почерпнути у 
збірці спогадів з дитячих років В. Барагури 
[3]. У його ж спогадах зі студентських років, 
що ввійшли до збірки «Як я став журналіс-
том» [4], автор згадує про тогочасні легальні 
та напівлегальні товариства студентів, роз-
криває соціальні та політичні погляди україн-
ської молоді.  

Спогади українського педагога та мемуа-
риста С. Шаха «Львів – місто моєї молодости» 

[49–50] щільно переплетені фактами фізично-
го та духовного виховання учнів, ілюстрація-
ми діяльності корифеїв спротивних організа-
цій І. Боберського, П. Франка, Т. Гайдучка, 
свідченнями функціонування пластових гурт-
ків у гімназії. 

На початку 90-х років минулого століття 
розпочинається активний процес дослідження 
проблеми діяльності молодіжних товариств 
Східної Галичини. Першою працею, у якій 
окреслено становлення, організацію та прин-
ципи діяльності західноукраїнських молодіж-
них товариств «Сокіл», «Січ», «Пласт» і «Луг» 
стало одноіменне дослідження І. Андрухіва 
[2]. В подальшому питання молодіжних орга-
нізацій фрагментарно висвітлені у працях 
І. Андрухіва [1], В. Бережинського [5], В. Виз-
дрика [11], В. Головенька [16], А. Козицького 
[24], Р. Пальчевського [34], Б. Савчука [38], 
І. Шумського [51].  

Найґрунтовнішим узагальнювальним до-
слідженням, що присвячене діяльності моло-
діжних організацій Східної Галичини є моно-
графія Б. Трофим’яка «Гімнастично-спортивні 
організації у національно-визвольному русі 
Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. 
ХХ ст.)». Автор на широкій історіографічній і 
джерельній базі проаналізував витоки та дія-
льність парамілітарних організацій Західної 
України («Сокола», «Січі», «Пласту» і «Лу-
гу»), їх місце та роль у національно-визволь-
ному русі українців, здійснив та обґрунтував 
періодизацію їх діяльності. Висвітлив соціа-
льно-політичні передумови та причини вини-
кнення гімнастично-спортивного руху на те-
ренах Східної Галичини в австрійський період 
і в умовах польської окупації. Деталізував ви-
токи та розвиток сокільських організацій, іде-
ологічні засади українського сокільства. Б. 
Трофим’як окреслює історичні, моральні, де-
мократичні та практичні засади діяльності сі-
чового гімнастичного руху, його організацію 
та структуру, акцентує увагу на роль січових 
товариств у формуванні національних Зброй-
них сил України. Висвітлив діяльність това-
риства «Луг» у міжвоєнний період, причини 
його заснування, політичну й ідеологічну пла-
тформи. Окремий розділ праці присвячений 
українській парамілітарній організації 
«Пласт». Автор не лише навів історичні коре-
ні української пластової ідеї, а й відобразив 
місце пластової організації у світовому скаут-
ському рухові. Навів основні філослофсько-
ідеологічні засади пластового руху, звернув 
увагу на соціально-політичну діяльність плас-
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тових товариств і відносини з польською оку-
паційною адміністрацією. Дослідник не зали-
шив поза увагою питання впливу Української 
греко-католицької церкви на духовний і фізи-
чний розвиток української молоді – питанням 
діяльності товариства «Орли» – КАУМ, її 
структурі, меті та засобах присвячений розділ 
монографії [43]. 

Сучасні науковці активно досліджують 
проблематику січового руху в означений пе-
ріод. Педагогічна діяльність січових това-
риств на західно-українських землях дослі-
джена у праці О. Винничука [12]. Утворенню 
та діяльності українських парамілітарних сил 
та організаційній участі у цьому процесі К. 
Трильовського, присвячене дисертаційне до-
слідження А. Нагірняка [31]. 

Помітним в історіографії січового руху є 
популярне видання «Гей, «Січ» іде, красен 
мак несе...», присвячене 100-річчю заснування 
галицьких «Січей», автором якого є Б. Якимо-
вич [52]. У ній автор охарактеризував причи-
ни і витоки січового руху, його розвиток та 
організаційну структуру. Цікавою, з погляду 
відображення розвитку парамілітарних орга-
нізацій, є й інша його праця «Збройні сили 
України: нарис історії» [53]. 

Сучасна історіографія пластового руху 
представлена передусім розвідкою Б. Савчука 
«Український пласт (1911–1939)», у якій ав-
тор висвітлює історію розвитку національної 
скаутської організації «Пласт» на західноукра-
їнських землях і в еміграції. Автор описує те-
оретичні, організаційні та філософсько-
ідеологічні засади українського пласту. Звер-
тає увагу на роль вихованців пластового това-
риства у національно-визвольних змаганнях. 
Вчений детально висвітлює розвиток пласто-
вих підрозділів у різних регіонах Західної 
України та за кордоном, аналізує їх фахову 
підготовку, культурно-освітню та громадсько-
політичну діяльність [37]. 

Іншою комплексною працею, що охоплює 
український скаутинг, є дисертаційне дослі-
дження В. Окаринського «Український скаут-
ський рух (1911–1944 рр.)». Автор дисертації 
проаналізував історичні передумови виник-
нення, становлення та розвитку українського 
скаутського руху, форми і методи діяльності 
скаутських організацій та його місце в суспі-
льно-політичному житті України [33]. 

Цінним надбанням історії пластового ру-
ху є «Матеріали до пластового мартиролога», 
опрацьовані колективом авторів на чолі з Т. 
Гривулом [19]. Це впорядковане зібрання біб-

ліографічних довідок вихованців «Пласту», 
які брали участь і загинули під час національ-
но-визвольних змагань.  

Діяльність молодіжних організацій з по-
гляду туристично-краєзнавчої роботи розгля-
дає у своїх працях український дослідник Я. 
Луцький. Автор праці «З історії туристично-
краєзнавчої роботи в «Пласті» (1911–
1930 рр.)» [28] на основі великої кількості ар-
хівних джерел і матеріалів періодичних ви-
дань розкрив зміст і форми туристично-
краєзнавчої роботи у цій молодіжній органі-
зації. У розвідці під назвою «Український 
краєзнавчо-туристичний рух у Галичині 
(1830–1939 рр)» [29] знаходимо інформацію, 
присвячену освітній діяльності молодіжних 
туристичних гуртків і товариств. 

Аналізуючи історіографічне надбання ді-
яльності товариства «Сокіл», варто зазначити, 
що воно є чи не найменшим. Окрім уже за-
значеної вище монографії Б. Трофим’яка, 
працею, яка найбільше розкриває сокольську 
проблематику, є збірка спогадів, документів і 
матеріалів, що стосуються діяльності товарис-
тва «Сокіл» у Львові – «Сокіл-Батько – спор-
тивно-руханкове товариство у Львові: Альма-
нах 1894–1994» за редакцією І. Гургули [21]. 
До альманаху, поряд із статтями відомих дія-
чів сокільського руху, увійшли праці сучасних 
науковців, матеріали преси міжвоєнного пері-
оду, присвячені діяльності соколів. Вагомим 
розділом альманаху, який дає можливість 
уявити картину діяльності й умови функціо-
нування товариства, є спогади учасників цих 
організацій. У альманасі вміщено 17 таких 
спогадів. Окрім того, він містить велику кіль-
кість статистичної інформації, документів то-
вариства та світлин. 

Не можливо оминути увагою фотоальбом 
І. Мельника «Галичина – український здвиг: 
за матеріалами архіву Степана Гайдучка» [30], 
який є унікальною колекцією світлин, пошті-
вок і документів, які упродовж усього життя 
збирав пропагандист руханкових товариств – 
Степан Гайдучок.  

Сучасні дослідження Я. Боднара [7], 
О. Вацеби [9–10], Р. Гаха [15], М. Гонжі [17], 
О. Ноги [32] присвячені розвитку фізичної 
культури і спорту Галичини у міжвоєнний пе-
ріод. За сучасних умов становлення незалеж-
ної української держави, окупації частини те-
риторії, військової загрози зі Сходу, яка не є 
короткотерміновою, патріотичне виховання 
поколінь молодих українських громадян, їх 
фізичний розвиток безпосередньо пов’язані з 
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майбутнім нашої країни. 
У такий складний час, як свідчить історія, 

величезне значення має духовна і фізична си-
ла народу, його готовність до жертовної боро-
тьби в ім’я майбутнього Батьківщини. Це до-
бре видно на прикладі формування парамілі-
тарних організацій і їх участі у Революції Гід-
ності та війні на Сході України. Парамілітар-
ною організацією, що була створена безпосе-
редньо під час революції, без сумніву можемо 
вважати добровільне громадське формування 
«Самооборона Майдану». Сформована із доб-
ровольців-патріотів, добре організована, під 
час Революції Гідності «Самооборона» вико-
нувала різноманітні функції – від організацій-
но-господарчої до охоронно-бойової. До ос-
новних завдань формування відносимо збе-
реження суверенітету та єдності України, від-
стоювання європейського вибору України, за-
хист прав і свобод громадян, спротив режиму 
та його усунення [54].  

У подальшому роль парамілітарних орга-
нізацій лише посилюватиметься. З патріотич-
но налаштованих активістів, більшість з яких 
боролася проти злочинного режиму під час 
трагічних подій на Майдані, вдалося створити 
боєздатні формування, які поряд з регулярни-
ми збройними силами відіграють важливу 
роль у захисті України від агресії. Саме доб-
ровольці – члени парамілітарних організацій 
«Тризуб», «УНСО», «Спільна справа» та ін. 
стали бійцями Добровольчого українського 
корпусу [55]. 

Висновки. Зважаючи на вищевикладене, 
можемо констатувати, що українська історіо-
графія досить глибоко висвітлює проблему 
парамілітарних товариств Східної Галичини у 
міжвоєнний період. Однак, ця проблематика 
залишає сучасним науковцям широке поле 
для подальших досліджень. Так, історіографі-
чний аналіз засвідчив роль парамілітарного 
руху Східної Галичини як сильної революцій-
ної визвольної сили, що стала рушієм пода-

льшої збройної боротьби за незалежність. Ді-
яльність товариств «Сокіл», «Січ», «Луг» і 
«Пласт» зосереджувалась не лише на питан-
нях фізичного виховання, але й військової 
підготовки. Особлива увага приділялася пат-
ріотичному вихованню молоді. 

З широкого пласту робіт, присвячених іс-
торії парамілітарних товариств можемо зро-
бити висновок, що вони виникли не випадко-
во, а на добре підготовленому соціально-
політичному, культурно-історичному ґрунті й 
успадкували свої традиції від довоєнних орга-
нізацій, які сягають глибиною своїх коренів 
до патріотичної діяльності знаменитої «Русь-
кої Трійці». Діяльність українських парамілі-
тарних організацій на сьогодні є вкрай важли-
вою. Використовуючи багатий історичний до-
свід, у їх середовищі можна виховувати фізи-
чно здорову, освічену і національно свідому 
молодь, яка слугуватиме не лише гарантом 
поступу України в усіх сферах суспільного 
життя, а й надійним запліччям і кадровим ре-
зервом національних збройних сил. 

До перспективних напрямів досліджень 
відносимо діяльність парамілітарних органі-
зацій у межах конкретних адміністративно-
територіальних одиниць та їх влив на основні 
сфери життя суспільства: соціальну, політич-
ну, духовну тощо. Потребують подальшого 
дослідження проведення військової підготов-
ки у парамілітарних організаціях, проблем їх 
матеріально-технічного забезпечення, відно-
син з органами влади Східної Галичини. Фак-
тично недослідженою залишається зарубіжна 
(зокрема польська) історіографія українських 
парамілітарних організацій міжвоєнного пері-
оду. Велике значення у розвитку молодіжних 
товариств, що об’єднували українську мо-
лодь, відігравали політичні партії, громадсь-
ко-політичні рухи, нелегальні українські вій-
ськові формації. Дослідження їх впливу на ді-
яльність парамілітарних товариств потребу-
ють подальшої активізації. 
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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–
1965 років. 

Ключові слова: галузь ядерних озброєнь, Єдиний інтегрований оперативний план, 
концепції: масованого удару, превентивної війни, масової розплати, кінцевого стримування; 
міжконтинентальні ракети морського базування, Національний список стратегічних цілей, 
Об’єднаний комітет начальників штабів, Рада національної безпеки, Сполучені Штати Аме-
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цілей, ядерна монополія США, ядерна зброя, ядерна стратегія. 
 

(Продовження, початок у вип. 1 і 2 цього збірника за 2015 рік) 
 

Будучи прибічником ідеї про те, що Спо-
лучені Штати повинні підвищувати свою во-
єнну готовність “тільки на оборонній, тобто 
на довгостроковій основі”, Д. Ейзенхауер 
прямував до створення збалансованої, інтег-

рованої оборонної системи, яка на довгі роки 
забезпечила б надійний захист США. 

Адміністрація президента Д. Ейзенхауера 
витратила майже цілий рік для того, щоб 
ґрунтовно опрацювати свою політику в галузі 
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забезпечення національної безпеки і підготу-
вати оборонну програму. Цей багаторівневий 
процес включав: дослідження Ради націона-
льної безпеки (далі – РНБ) у сфері політики 
забезпечення безпеки; економічної оборони; 
оборони континентальної частини США; об-
говорення на найвищому рівні можливих ва-
ріантів політики стримування, сфер впливу та 
“програми відступу” під кодовою назвою 
“Операція Соларіум”; аналіз оборонної стра-
тегії і пріоритетів, розроблених новим скла-
дом Об’єднаного комітету начальників штабів 
(далі – ОКНШ). 

30 жовтня 1953 р. Д. Ейзенхауер затвер-
див прийняту на засіданні Ради нацбезпеки 
резолюцію “N50-162/2” як документа, що ви-
значав базову політику адміністрації в галузі 
забезпечення національної безпеки США. Ре-
золюція “N50-162/2” була присвячена дослі-
дженню природи радянської загрози, форму-
лювала цілі і завдання США та їх союзників, а 
також їх міжнародні зобов’язання, визначила 
економічні наслідки здійснення оборонних 
заходів [2, с.27]. 

У результаті було зроблено висновок, що 
для забезпечення національної безпеки США 
необхідні: сильні збройні сили, що спроможні 
завдати масованого удару у відповідь із засто-
суванням наступальної ударної сили; готов-
ність США та їх союзників до швидкого вису-
вання та розгортання своїх збройних сил на 
першому етапі для протидії агресії з боку 
Об’єднаних збройних сил (далі – ОЗС) держав 
Варшавського блоку, а також для утримання 
життєво важливих районів і комунікацій; мо-
білізаційна база і надійне забезпечення її захи-
сту від паралізуючої розрухи, необхідної для 
досягнення перемоги в разі початку всесвіт-
ньої війни. В грудні 1953 р. була прийнята 
трирічна оборонна програма, в якій знайшли 
відображення всі вищезазначені пріоритетні 
цілі і завдання. 

Першочергова увага, яка приділялася ма-
сованій наступальній ударній могутності 
США, означала, що Військово-повітряні сили 
(далі – ВПС) і в майбутньому відіграватимуть 
головну роль у забезпеченні національної 
оборони держави. Не дивлячись на те, що 16 
авіаносців у складі ударних сил Військово-
морського флоту (далі – ВМФ) вважали скла-
довою “наступальної ударної могутності” 
держави, авіаційні групи, що входили до їх 
складу, не були зорієнтовані виключно на за-
вдавання ядерних ударів по території Радян-
ського Союзу. Крім того, ударні сили ВМФ, 

які мали б уразити “цілі, що мають воєнно-
морський інтерес”, не співпадали з тими ціля-
ми, які згідно з планами “Браво” і “Дельта” 
були доручені Стратегічному авіаційному ко-
мандуванню (далі – САК) ОКНШ. Наприкінці 
1953 р. у складі САК нараховувалося 10 авіа-
ційних крил важких бомбардувальників, 25 
авіаційних крил середніх бомбардувальників і 
літаків розвідувальної авіації, майже 23 з яких 
знаходилися в повній бойовій готовності, а 
також 28 авіаційних ескадрилей літаків-
дозаправників, тобто загальною кількістю 
1500 літаків, 1000 з яких були бомбардуваль-
никами, спроможними нести ядерну зброю на 
борту.  

Після початку корейської війни тодішній 
голова ОКНШ генерал армії О. Бредлі на засі-
данні слідчої комісії Сенату США заявив, що 
втягування США в війну з Китаєм після його 
військового втручання в Північну Корею було 
б для США війною не в тому місті, не в той 
час і проти не того ворога, а саме тому від цієї 
ідеї слід відмовитися, тобто інакше кажучи – 
ризику великої війни США на суші в Азії слід 
уникнути в інтересах збереження оборонозда-
тності в Європі [3, с.14]. 

Визнаючи революційний характер ядер-
ної зброї в умовах сучасної війни, радянське 
керівництво разом з тим виходило з традицій-
ного погляду, що війна, нехай навіть ядерна, 
має підпорядковуватися інтересам політики, 
що ядерна війна може виникнути і що радян-
ські збройні сили мають бути організовані, 
навчені і вміти успішно вести бойові дії в 
умовах ядерної, хімічної і бактеріологічної 
війни. В 1949 р. у СРСР було проведено ви-
пробування ядерної бомби [4, с.2]. 

Прийнята в грудні 1953 р. “Оборонна 
програма США на 1954–1957 рр.ˮ передбача-
ла мати як кінцеву мету 137 авіаційних крил. 
Протягом цих трьох років ВПС отримали в 
середньому 47% усіх засобів, що виділялися 
на потреби оборони, в той час як частка ВМФ 
у цих витратах складала 29%, а частка сухо-
путних сил – лише 22%. 

Другим елементом ядерної стратегії 
Д. Ейзенхауера була оборона проти локальної 
агресії, особливо в Східній Європі. Вона мала 
досягатися шляхом готовності США викорис-
товувати не тільки “сили, що призначені для 
завдавання масованого удару у відповідь”, але 
й тактичну ядерну зброю. Восени 1953 р. від-
бувалося здійснення розрахованих на два ро-
ки планів створення системи тактичної ядер-
ної оборони Європи.  
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На початок 1953 р. технічні удосконален-
ня привели до швидкого розширення можли-
востей застосування ядерної зброї в тактичних 
та інших цілях. Не дивлячись на зростаючу 
значимість тактичної ядерної зброї, на час 
вступу Д. Ейзенхауера на посаду президента 
США оперативні плани, що існували на той 
час, не передбачали широкого застосування 
такої зброї. 

Небажання цивільних політиків застосу-
вати ядерну зброю в Кореї спричинило сумні-
ви у багатьох фахівців у галузі ядерного пла-
нування відносно того, коли ж, якщо це мож-
ливо взагалі, може бути отриманий дозвіл на 
використання ядерної зброї. 

Резолюція Ради нацбезпеки “N30-162/2” 
стала першою офіційною заявою про держав-
ну політику США, яка порушила це питання. 
В першому проекті цього документа, датова-
ному 30 вересня, містився тільки двоякий на-
тяк про можливості застосування “спеціаль-
них видів озброєнь” в інтересах забезпечення 
“національної безпеки”. На засіданні РНБ 7 
жовтня 1953 р. це формулювання було поси-
лене і стало звучати вже інакше: “У випадку 
воєнних дій Сполучені Штати будуть вважати 
ядерну зброю такою ж придатною для засто-
сування, як і інші види озброєнь”. Ця заява, 
офіційно затверджена 30 жовтня як один із 
принципів державної політики США, була 
сприйнята ОКНШ як підтвердження того, що 
його співробітники можуть віднині розробля-
ти секретні плани застосування ядерної зброї 
як в обмежених (локальних), так і в широко-
масштабних конфліктах. Затверджена в грудні 
1953 р. оборонна програма США вперше ви-
значила, що “забезпечення тактичної ядерної 
підтримки збройних сил Сполучених Штатів 
або їх союзників у ході широкомасштабної 
війни або в локальному зіткненні є однією із 
найважливіших складових ядерної могутності 
і стратегії США” [2, с.30]. 

Упродовж наступних п’яти років тактич-
на ядерна зброя стала значно більше врахову-
ватися при розрахунках потреб у силах і ефек-
тивності.  

Третім елементом ядерної стратегії пре-
зидента Д. Ейзенхауера, як було відмічено в 
резолюції РНБ “N30-162/2”, була організація 
оборони “наших ударних сил, нашої мобіліза-
ційної бази і нашого народу”.  

З початком ядерної епохи проблема за-
безпечення безпосередньої оборони проти 
ядерного нападу здавалася абсолютно неви-
рішеною. В грудні 1952 р. президент США 

Г. Трумен віддав вказівки на спорудження ра-
діолокаційної системи раннього виявлення 
противника, яка мала забезпечити оповіщення 
про наближення ворожих бомбардувальників 
за 3–6 годин до їх підльоту до кордону США. 
Рада нацбезпеки дійшла висновку, що це 
“становить собою непередбачений ризик для 
нашої держави”. Хоча повної не уразливості 
досягнути не можливо, “можна і потрібно 
створити достатньо ефективну систему обо-
рони”. РНБ рекомендувала збільшити кіль-
кість засобів доставки ядерної зброї аналогіч-
но рівню радянських ВПС, і розробити систе-
му оборони і раннього оповіщення для того, 
щоб відвести катастрофу і гарантувати мобілі-
заційну базу, яка зможе забезпечити перемогу 
США в разі виникнення тотальної війни. 

Потреба у створенні дійсно ефективної 
системи континентальної оборони стала ще 
нагальнішою через два місяці, коли Радянсь-
кий Союз провів випробування зброї приско-
реного розпаду могутністю від 300 до 400 кі-
лотонн і відкрито заявив про те, що він є во-
лодарем термоядерної зброї.  

У документі “N30-162/2” припускалося, 
що Радянський Союз у найближчий час буде 
спроможний завдати раптового “знищуючого 
удару” по промисловій базі США. Починаючи 
з цього часу Підкомітет загальної оцінки про-
водив щорічний аналіз співвідношення ядер-
ної могутності Радянського Союзу і США.  

Протягом наступних семи років адмініст-
рація Д. Ейзенхауера приділяла особливу ува-
гу завершенню створення систем поперед-
ження, що діють і за Полярним колом; ство-
ренню і розгортанню звичайних, а з 1957 р. і 
ядерних реактивних винищувачів-перехоплю-
вачів, а також батарей ракет системи “земля-
повітря”; завершенню розроблення системи 
звукової розвідки для дальнього виявлення 
підводних човнів, що базується на низькочас-
тотному аналізі і записі; створенню альтерна-
тивних об’єднаних і національних командних 
пунктів для дублювання державного та війсь-
кового керівництва в разі нападу; проведенню 
щорічних маневрів, в яких мають брати 
участь всі, включаючи президента і кабінет, 
для відпрацювання передислокації уряду з ме-
тою продовження діяльності в умовах надзви-
чайної ситуації. 

Навесні 1953 р. найближчі радники пре-
зидента Д. Ейзенхауера з питань зовнішньої 
політики відхилили пропозиції керівного ко-
мітету групи, на чолі якого стояв відставний 
генерал ВПС Дж. Дуліттл, що необхідно роз-
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глянути такий варіант: запропонувати Радян-
ському Союзу в дворічний строк погодитися 
на умови США при тому, що відмова Радян-
ського Союзу може призвести до широкома-
сштабної війни. Ця дилема стала предметом 
серйозного обговорення між президентом 
Д. Ейзенхауером і держсекретарем Дж. Дал-
лесом у серпні 1953 р. “Коли Радянський Со-
юз став власником термоядерної зброї, – пи-
сав Д. Ейзенхауер у меморандумі, – Сполуче-
ні Штати стали уразливими для знищуючого 
удару у відповідь”. За таких умов єдиним спо-
собом забезпечення безпеки є застосування 
стримуючого ефекту спроможності “завдати 
ще більш тяжких втрат противнику, ніж ті, які 
він міг обґрунтовано розрахувати при завдан-
ні удару нам” [2, с.32]. 

У березні 1954 р. замість “N50-200/4” був 
прийнятий новий документ, який формулював 
цілі США в широкомасштабній війні. Найго-
ловніше завдання, згідно з документом “N50-
5410/1”, полягало в тому, щоб “добитися пе-
ремоги, яка забезпечувала б виживання Спо-
лучених Штатів”. Офіційне визнання того, що 
на “карту” може бути поставлено існування 
США, стимулювало розгляд можливості ве-
дення “превентивної війни”. У травні 1954 р. 
Д. Ейзенхауеру подано звіт-доповідь, підгото-
влену групою попереднього вивчення ОКНШ, 
в якій містилися рекомендації США розгляну-
ти можливість “реальних заходів, направле-
них на те, щоб почати війну проти СРСР у 
найближчому майбутньому, доки термоядер-
ний потенціал Радянського Союзу не пере-
творився в реальну загрозу”. Начальник шта-
бу армії Метью Ріджуей відкинув цей курс як 
такий, що “суперечить всім принципам, на 
яких заснована наша держава, та інтересам 
основної маси американців” [2, с.33]. 

Президент не висловив своєї позиції, але 
вже восени 1954 р. затвердив новий варіант 
документа про основні принципи національ-
ної політики в галузі безпеки, в якому робило-
ся застереження, що “Сполучені Штати та їх 
союзники повинні відхилити “концепцію пре-
вентивної війни” або скоєння дій, направле-
них на провокування війни”. 

Коли ЦРУ висловлювалося про попере-
дження нападу Радянського Союзу, навіть ра-
птового, мова йшла про дні і навіть тижні згі-
дно з часом, необхідним радянським військам 
для підготовки своїх Збройних Сил і баз для 
завдавання ударів по Сполучених Штатах. 
Згідно з розрахунками навіть після завдання 
першого удару залишався час для того, щоб 

притупити гостроту нападу, оскільки для до-
ставки ядерної зброї Радянському Союзу не-
обхідно було до 30 діб. 

Виступаючи перед конгресменами в січні 
1954 р., Д. Ейзенхауер сказав, що “відповідь 
на удар, що готується, або фактичний удар 
будуть дуже швидкими і залежатимуть від то-
го, наскільки швидко збереться на засідання 
конгрес. Погодьтеся, – додав він, – якщо ви 
своєчасно не зібралися в конгресі, а до цього я 
постійно добивався зустрічі з вами (до того як 
дати команду для завдання удару у відповідь), 
ви самі підняли б питання про моє усунення 
від посади президента США”. “Якби війна 
почалася в Західній Європі, – сказав він того 
ж року, виступаючи перед членами ОКНШ, – 
Сполучені Штати застосували б тактичну 
ядерну зброю для того, щоб здійснити оборо-
ну, а “першочерговим завданням” було б заді-
яння САК для “нейтралізації” початкової за-
грози противника. Після того як на першому 
етапі буде “відвернута катастрофа”, Сполуче-
ні Штати проведуть мобілізацію ресурсів для 
переможного ведення війни, можливо, протя-
гом тривалого періоду” [2, с.34]. 

Для здійснення цього сценарію не вима-
галося вносити ніяких змін у політику ОКНШ. 
Генерал Лемей, в обов’язки якого входило ви-
значення “конкретного способу ведення війни 
САК”, твердо дотримувався курсу на підгото-
вку свого командування до завдання випере-
джувального удару, виходячи з того, що “коли 
США будуть загнані в кут, вони без коливань 
завдадуть першого удару”. До 1953 року САК 
викрило 409 радянських аеродромів, з яких 
могли злітати літаки з ядерними ракетами на 
борту, а наступного року Лемей запропонував 
розробити “комплексний план з нейтралізації 
військово-повітряного потенціалу комуністи-
чних країн”. 

На березень 1954 р. “Основний план ве-
дення війни САК” передбачав застосування 
до 735 бомбардувальників для завдання одно-
часного удару з різних напрямків по радянсь-
ких локаторах завчасного попередження, ви-
користовуючи дипольні віддзеркалювальні та 
інші електронні засоби для виведення із ладу 
розгалуженої радянської оборонної системи. 
Одним потужним ударом планувалося урази-
ти всі завчасно визначені цілі з тим, щоб міні-
мізувати час, який бомбардувальники США 
мають провести у повітряному просторі про-
тивника, максималізувати руйнівний ефект і 
зменшити необхідність завдання наступних 
ударів.  
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Президент і його найближчі радники не 
обов’язково передбачали проведення комбі-
нованих наступальних операцій САК проти 
військових і промислових об’єктів, що розта-
шовані у містах. 

У червні 1954 р. Д. Ейзенхауер висловив-
ся про те, щоб основні удари наносилися по 
воєнних цілях. “Якщо ми рознесемо на шмат-
ки радянські міста в ході бомбардувань, – ска-
зав він на зустрічі з представниками ОКНШ, – 
то що ми зможемо зробити для того, щоб взя-
ти ситуацію під контроль і вести справи так, 
щоб досягнути тих цілей, заради яких ми по-
чали війну”.  

Навіть у вищих колах ВПС деякі посадові 
особи виступали проти підходу САК з питань 
завдавання стратегічних бомбових ударів. У 
1952 р. Б. Броуді брав участь у підготовці до-
повіді “Ренд корпорейшн”, в якій наголошу-
валося, що американські міста більш уразливі 
для термоядерного удару, ніж міста Радянсь-
кого Союзу, а також містилися рекомендації 
про те, щоб ядерна бомба, випробування якої 
мали відбутися через деякий час, застосовува-
лася тільки в тактичних цілях для зменшення 
небезпеки ескалації. Зміст доповіді був дове-
дений до штабу ВПС і Міністерства оборони, 
але в цілому був сприйнятий негативно. Як 
відмічав Б. Броуді, ВПС зайняли “негативну 
позицію відносно тези про необхідність об-
меження масштабів війни шляхом виключен-
ня стратегічних бомбових ударів”. 

У 1954 р. друга група стратегічного пла-
нування “Ренд корпорейшн”, очолювана 
Дж. Дігбі, у складі представників відділу пла-
нування штабу ВПС, включаючи майбутнього 
керівника проекту створення балістичних ра-
кет бригадного генерала Б. Шрівера, а також 
відділу оцінок у коледжі Військово-Повітря-
них Сил без особливого шуму просували ідею 
про те, що ядерні удари США мають завдава-
тися по радянських ядерних об’єктах і зброй-
них силах, а не по містах. Цю стратегію від-
крито захищав колишній міністр ВПС Т. Фін-
леттер [2, с.35]. 

Вище командування ВПС, однак, як і ко-
лись виступало за запропонований “План 
комбінованих наступальних операцій”. Восе-
ни 1953 р. група з експертизи систем озброєнь 
завершила роботу над “Програмою з оцінки 
можливих результатів майбутніх наступаль-
них операцій САКˮ, яка тривала майже рік. На 
противагу аргументам, висунутим у доповідях 
“Вісти” і корпорації “Ренд”, у документі 
“WSEG-10” зроблено висновок, що коли не 

завдавати ударів по промислових об’єктах і 
центрах державного управління, Радянський 
Союз “зможе підтримувати величину чисель-
ності Збройних Сил навіть протягом двох ро-
ків інтенсивного ведення воєнних дій”. Мож-
ливість завдання САК одного удару, який ви-
рішив би результат війни, чарував привабли-
вістю розробників стратегії ВПС. 

Через два роки потенціал для завдання та-
кого удару був майже досягнутий. Навесні 
1954 р. Сполучені Штати приступили до ви-
пробувань термоядерної зброї потужністю до 
15 мегатонн, що, на думку військових і Комі-
сії з атомної енергетики, була “достатньою на 
майбутнє”. Одна з таких бомб, яка саме мала 
надійти на озброєння САК, могла знищити 
велике місто, командний бункер або аеро-
дром. 

У червні 1955 р. на озброєння САК на-
дійшов перший восьмитурбінний важкий бо-
мбардувальник “В-52”. Він спроможний був 
нести на борту до чотирьох бомб потужністю 
до однієї мегатонни, діючи без дозаправлення 
в радіусі 3 тис. миль, і розвивати швидкість 
550 миль на годину, з 1959 р. він повністю за-
мінив застарілий бомбардувальник “В-36”, що 
був на озброєнні у САК. Цього ж місяця нача-
льник штабу ВПС Туайнен направив генералу 
Лемею офіційний запит даних щодо завдань, 
пріоритетів і оперативних концепцій САК з 
метою полегшення координації дій родів 
військ. У жовтні цього ж року Лемей висту-
пив із звітом на засіданні ОКНШ, а також об-
меженим тиражем випустив короткий звіт іс-
нуючого плану. 

До осені 1955 р. САК практично встано-
вив контроль за процесом вибору цілей. У 
жовтні 1954 р. начальник штабу Сухопутних 
військ Ріджуей зробив акцент на тому, що 
список цілей, розроблений САК, не повністю 
співпадав зі списком, затвердженим ОКНШ, і 
висловився про необхідність жорсткішого ко-
нтролю за планами САК. “Я вважаю, – писав 
він, – що Об’єднаний комітет начальників 
штабів повинен забезпечувати застосування 
могутнього ударного потенціалу Стратегічно-
го авіаційного командування згідно із здоро-
вим військовим принципом економії сил і на-
ціональною воєнною політикою, орієнтова-
ною на досягнення поставлених цілей без ма-
сового знищення людей” [2, с.36]. 

У квітні 1955 р. Ріджуей запропонував 
створити “Об’єднану групу вибору та оцінки 
цілейˮ. Комісії ОКНШ, створені для вивчення 
цієї пропозиції, вже після відставки Ріджуея 
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доповіли, що створення спільної групи плану-
вання при Пентагоні нереальне через розши-
рення списку потенційних цілей ядерної зброї, 
який неможливо було визначити завчасно. 
Вони запропонували створити дві об’єднані 
комісії з розробки критеріїв спричинення 
шкоди як основи для вибору цілей, але при 
цьому висловлювалися за те, щоб фактичний 
процес вибору був делегований об’єднаним і 
спеціалізованим командуванням, включаючи 
САК. Ця пропозиція була затверджена ОКНШ 
18 листопада. Все складніше ставало впливати 
на процес планування вибору цілей і таким 
чином призупинити зростання впливу САК. 

Нарощуючи свій ядерний потенціал, 
США уважно слідкували за динамікою радян-
ського потенціалу. У березні 1954 р. прези-
дент Д. Ейзенхауер залучив Консультативний 
комітет з науки, Бюро з воєнної мобілізації 
провести вивчення проблеми раптового напа-
ду в термоядерному столітті. Сучасна зброя, 
зазначив він, “полегшує для ворожої держави, 
в якій існує закрите суспільство, таємне роз-
роблення планів нападу з метою отримання 
переваги, якої немає у держави з відкритим 
суспільством”. Для перспективного вивчення 
цієї проблеми був створений “Комітет з техні-
чного потенціалу (СТРˮ) під головуванням 
Дж. Кілліана-молодшого, президента Масса-
чусетського технологічного інституту. 

У лютому 1955 р. Комітет (СТР) подав 
доповідь “Боротьба із загрозою раптового на-
паду”, яка ознаменувала важливий етап в ево-
люції мислення Д. Ейзенхауера про ядерну 
стратегію. У доповіді основна увага приділя-
лася технічним аспектам оборони і наголошу-
валося, що “проблема” невідкладна, хоч і не 
дає приводів для відчаю. У доповіді як пер-
шочергові завдання висувалися удосконален-
ня методів розвідки і засобів тактичного по-
передження, а також підготовка раптового 
відповідного удару, включаючи застосування 
ядерних ракет ППО. Автори доповіді пропо-
нували президенту негайно розпочати розпо-
діл ядерної зброї між силами наступу та обо-
рони і, за необхідності, надати повноваження 
щодо негайного використання боєголовок над 
Сполученими Штатами і Канадою [2, с.38]. 

У доповіді Комітету (СТР) підтверджува-
лися пріоритетні цілі ОКНШ “Браво”, “Ро-
мео”, “Дельта” і в той же час підкреслювався 
взаємозв’язок між наступальними та оборон-
ними силами: “наші ударні сили повинні за-
безпечити захист нашого потенціалу удару у 
відповідь, населення і наших міст. Разом вони 

забезпечують необхідну могутність і являють 
собою суттєвий стримуючий фактор”. У до-
повіді також зазначалося, що, починаючи з 
1958 або 1960 року Сполучені Штати мають 
бути готовими до періоду перехідності і не-
стабільності, протягом якого перевага буде на 
тому боці, який отримає і зуміє розгорнути 
балістичні ракети в загрозливих кількостях, у 
зв’язку з чим пропонувалося продовжити дію 
програми створення балістичних ракет. Допо-
відь СТР справила на Д. Ейзенхауера значне 
враження, і з того часу він все більше покла-
дався на поради вчених, які раніше здавалися 
йому не зацікавленими посередниками у скла-
дних і нерідко заполітизованих питаннях яде-
рної стратегії. 

У лютому 1955 р. було підготовлено дру-
гу доповідь, яка містила детальніший аналіз 
термоядерного потенціалу США і неприємне 
питання, якого не торкнулася доповідь СТР: 
“Що станеться, коли Сполучені Штати будуть 
неспроможні послабити напад Радянського 
Союзу з самого початку?”. У доповіді, пода-
ній Комітетом з оцінки систем озброєнь, ви-
словлювалася думка, що ядерний напад, сце-
нарій якого був включений до “Об’єднаного 
плану застосування стратегічних засобів 
збройних сил” (далі – ОПЗСЗЗС) у 1956 фі-
нансовому році, може вирішити хід війни од-
ним ударом [2, с.38]. 

Прогноз щодо неспроможності Сполуче-
них Штатів завдати обеззброювального удару 
по Радянському Союзу ґрунтувався на потен-
ційному, а не фактичному розосередженні сил 
радянської бомбардувальної авіації. Проте 
проблема ставала більш реальною по мірі зро-
стання кількості та збільшення дальності дій 
радянських літаків. Однак, незважаючи на їх 
недоліки, вони були спроможні долетіти до 
Сполучених Штатів і скинути свій бомбовий 
вантаж. У доповіді також зазначалося, що на 
озброєнні ВПС Збройних сил СРСР знахо-
диться близько 20 турбогвинтових літаків ти-
пу “Медведь” і 20 важких реактивних бомба-
рдувальників великої дальності “Бизон”. Ще 
тривожніше пролунав прогноз про те, що до 
середини 1959 року у Радянського Союзу бу-
де 700 важких бомбардувальників, а також 
700 “Беджеров” [2, с.39]. 

Розширення радянського потенціалу за-
собів доставки доповнювалося розвитком 
технології озброєнь. У листопаді 1955 р. Ра-
дянський Союз здійснив випробування ядер-
ного заряду потужністю 1,6 мегатонн, чим за-
свідчив власну розробку “сучасної двоступе-
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невої ядерної зброї”. Маючи таку зброю, 
СРСР міг завдати вагомих збитків навіть у 
тому разі, коли всього декільком бомбардува-
льникам удалося б прорватися через лінію 
протиповітряної оборони США. “Відставання 
в галузі бомбардувальників” усі вважали за-
вданням технологічного характеру і кількіс-
ною проблемою. Однак Д. Ейзенхауер ніколи 
не сприймав цих оцінок, а в ОКНШ з цього 
питання також не було єдиної думки. Підтекст 
дебатів 1956 р. для них вбачався більш склад-
ним і зловмисним: зниження спроможності 
США завдати випереджувального й обез-
зброювального удару у відповідь на постійну 
загрозу радянського удару. 

У середині січня 1956 р. Д. Ейзенхауер 
намагався запевнити членів РНБ у тому, що в 
разі термоядерної війни США будуть втягнуті 
в “хаос і розруху”. Він запропонував РНБ під-
тримувати стратегічні матеріальні запаси на 
рівні, достатньому для забезпечення держави 
протягом п’яти років, оскільки, на його думку, 
вважати, що війна може бути “виграна або 
програна за тридцять діб”, – просто безрозсу-
дність. Разом з тим, він попросив своїх радни-
ків ретельно проаналізувати наслідки на ви-
падок, коли “ми вийдемо за межі того, що 
може винести людина” [2, с.39]. 

Стурбованість президента знайшла своє 
відображення в доповіді “Підкомітету із зага-
льної оцінкиˮ від 23 січня 1956 р., згідно з 
якою до середини 1958 р., навіть за умови 
завчасного попередження про напад, держава 
буде практично беззахисною перед силою 
знищувального радянського удару. “Єдиний 
спосіб зменшення втрат для нас – виявити іні-
ціативу протягом очікуваного місяця після 
отримання нами попередження про напад і 
нанести раптовий удар по Радянському Сою-
зу”... “Оскільки це буде не тільки порушенням 
національних традицій, але й потребує швид-
кого й абсолютно секретного рішення Кон-
гресу з його негайним виконанням, – додав 
він, – щось подібне здається неможливим”. 

Однак президент Д. Ейзенхауер, незва-
жаючи на свій песимістичний погляд на імо-
вірний результат світової війни, відповів на 
цей виклик подальшим поглибленням, а не 
переглядом плану обміну ядерними ударами. 
Упродовж зими і весни 1956 року він перед-
бачив кроки щодо приведення складу зброй-
них сил США у відповідність до політики не-
гайного відповідного ядерного удару і нама-
гався отримати від РНБ більш чітке схвалення 
цієї стратегії. 

У квітні 1956 р. Д. Ейзенхауер запропону-
вав призначити додаткові 500 млн. доларів у 
рамках витрат на оборону з метою збільшення 
виробництва бомбардувальників “В-52” з 17 
до 20 одиниць на місяць. Хоча у термоядерній 
війні могло і не виявитися переможців, прези-
дент заявив РНБ, що “ми не повинні зазнати 
більш серйозних втрат, ніж ті, які є немину-
чими”. 

З самого початку серед членів РНБ існу-
вали розбіжності з питань “концепції масова-
ної розплатиˮ, у тому числі з питань структур 
необхідних для існування її сил. Чотириден-
ний “марафон” на борту яхти “Секвойя” в 
серпні 1953 р., у ході якого члени ОКНШ роз-
робили доктрину, відому як “Нова стратегія”, 
закінчився успішно швидше через їх стомле-
ність, ніж через одностайність. В обговорен-
нях у рамках ОКНШ постійно виникало пи-
тання, якою мірою Сполучені Штати мають 
покладатися на свої стратегічні ВПС для до-
сягнення цілей забезпечення національної 
безпеки. Починаючи з 1953 р. і до відставки в 
1955 р., начальник штабу сухопутних військ 
Ріджуей неодноразово наголошував про необ-
хідність приділити більше уваги проблемам 
обмежених конфліктів і необхідності утри-
мання неядерних сил. Цю точку зору ще енер-
гійніше відстоював генерал М. Тейлор, який 
обійняв посаду начальника штабу сухопутних 
військ після Ріджуей. 

У січні 1956 р. в ОКНШ існували глибокі 
розбіжності щодо стратегічних концепцій 
“ОПІССВС” і “ОПНУСЦ”. Наприкінці січня 
міністр оборони Уілсон, бажаючи об’єднати 
членів ОКНШ навколо політики президента, 
запропонував замість “Нової стратегії” 1953 
року розробити новий документ про потреби і 
стратегію збройних сил на найближчі три роки. 

15 березня 1956 р. ОКНШ прийняв пере-
глянутий документ про “Основи національної 
політики у сфері безпекиˮ, в якому містився 
заклик до гнучкості і підкреслювалася важли-
вість стримування обмежених конфліктів, але 
врешті-решт визнавалася прерогатива прези-
дента в розробленні ядерної стратегії. Найва-
жливішим є те, що в документі передбачалися 
попередні санкції на використання ядерної 
зброї: “будь-яка необхідність такого санкціо-
нування завчасно визначається президентом” 
[2, с.41]. 

30 березня Д. Ейзенхауер зустрівся з чле-
нами ОКНШ з метою роз’яснити їм своє ро-
зуміння даного політичного стану. “Будь-яка 
війна, в якій збройним силам Сполучених 
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Штатів або самим Сполученим Штатам без-
посередньо протистоять радянські війська, 
буде вважатися світовою війною, – зазначив 
президент, – і відповіддю на будь-який радян-
ський напад буде приведення в дію сил САК, 
як тільки буде виявлено пересування радянсь-
ких військ, а Конгресу буде одночасно запро-
поновано оголосити війну. Якщо сили ВПС і 
будуть підняті в повітря, удар ще можливо 
відмінити, – підкреслив президент, – але коли 
планувати удар з землі, він може ніколи не 
відбутися” [2, с.42]. 

Переконати Д. Ейзенхауера не вдалося. 
Застосування тактичної ядерної зброї могло 
призвести до ескалації таких конфліктів не бі-
льше, ніж “двадцятитонні громили”, і прези-
дент був повний рішучості не дати збройним 
силам США загрузнути в дрібних збройних 
конфліктах із застосуванням неядерної зброї. 
За словами Д. Ейзенхауера, аргументи 
М. Тейлора ґрунтувалися “на передбаченні, 
що нам протистоять люди, які мають аналогі-
чні нам бачення цінностей людського життя”. 
Якщо СРСР зважиться на “боротьбу не на 
життя, а на смерть”, він, безумовно, прийде до 
застосування ядерної зброї негайно і “в пов-
ному обсязі”. Розуміючи, що він зазнав пораз-
ки, М. Тейлор припинив свої заперечення. 

Стратегічні концепції президента, згідно з 
якими в разі світової війни мала застосовува-
тися ядерна зброя, були включені як в 
“ОПІССВС”, так і в “ОПНУСЦ”. 

Сухопутні сили змирилися з відповідними 
скороченнями в їх складі і до вересня почали 
реорганізацію своїх бойових підрозділів у 
“пентомічні” дивізії з тим, щоб максимально 
збільшити ефективність їх дій в умовах засто-
сування ядерної зброї. 

З метою подальшого закріплення позицій 
США Д. Ейзенхауер затвердив пропозиції 
ОКНШ про збільшення виробництва дуже по-
тужної термоядерної зброї та невеликих боє-
головок для ППО. У лютому 1956 р., отрима-
вши інформацію про потреби сил ППО в най-
ближчому майбутньому можна буде задово-
льнити лише за рахунок значної частини ви-
робництва ядерної зброї Сполученими Шта-
тами, президент відповів, що “в даний час ви-
робництво ядерної зброї досягло таких широ-
ких масштабів, що є можливість отримати все 
необхідне” [2, с.42]. 

На початку 1957 р. були прийняті на 
озброєння перші ядерні ракети МВ-1 класу 
“повітря-повітря” потужністю 2 мегатонни. У 
1958 р. з’явилися ядерні ракети “Найк Герку-

лес” класу “земля-повітря”. У квітні 1956 р. 
Д. Ейзенхауер, очевидно, дав санкцію САК на 
негайне застосування зазначених ракет у разі 
раптового нападу, коли чекати наказу про їх 
застосування було б недоцільно. Разом з тим 
президент вбачав позитивне в запереченнях, 
які були висунуті проти планів ВПС щодо за-
стосування зазначених озброєнь, і запропону-
вав ОКНШ переглянути свої плани націлю-
вання ядерної зброї з тим, щоб скоротити ма-
сштаби невиправданого застосування термо-
ядерної зброї “проти промислових об’єктів, 
що не мають важливості”. Директива “N50-
5602/1”, підтверджуючи перевагу, яку 
Д. Ейзенхауер надав націлюванню озброєнь 
проти військового потенціалу, а не на великі 
міста та промислові об’єкти, поклали початок 
серйозним зусиллям щодо стримування зрос-
таючих потреб у людській силі й озброєннях 
протягом наступних тяжких років. 

Початок ери балістичних ракет, особливо 
заплановане розміщення радянських міжкон-
тинентальних балістичних ракет (далі – МБР), 
нарешті, змусив президента Д. Ейзенхауера 
переглянути свій сценарій світової війни. Ра-
дянська ракетна загроза являла собою подвій-
ний стратегічний виклик.  

У 1957–1961 рр., намагаючись вирішити 
ці проблеми, адміністрація Д. Ейзенхауера по-
стала перед цілою низкою принципово важ-
ливих рішень. Зокрема необхідно було розпо-
чати заходи щодо уразливості бомбардуваль-
ників, санкціонувати виробництво і прийняття 
на озброєння ряд типів систем балістичних 
ракет, визначити їх чисельність, базування 
збройних сил і цілі для них, а також вирішити, 
чи призначені вони насамперед для випере-
джувальних ударів або ударів розплати. Про-
тягом цих років з’явилися реальні альтернати-
ви запланованому САК нападу, але вони так і 
не були розроблені до кінця. Незважаючи на 
те, що Д. Ейзенхауер неодноразово виявляв 
бажання ввести певні обмеження на можливі 
наступальні дії, але цього так і не зробив. 

Усі види збройних сил працювали над 
розробкою ракет з часів Другої світової війни, 
хоча в 1950-ті роки робота йшла повільніше 
через бюджетні обмеження, введені адмініст-
рацією Г. Трумена. Розробка МБР ще більше 
затрималася через сумніви, які виникли щодо 
можливості створення ракет, спроможних 
здійснювати доставку великогабаритних і ва-
жких озброєнь та передбачити, що це можли-
во – у спроможності забезпечити достатню 
точність і потужність для знищення конкрет-
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них цілей. Програма модернізації озброєнь, 
що почалася в часи війни у Кореї і була роз-
рахована на два–чотири роки, сприяла розро-
бленню ракет протиповітряної оборони, так-
тичних і крилатих ядерних ракет як у сухопу-
тних, так і у військово-морських силах, однак 
мало впливала на розроблення МБР. Успішне 
випробування бойового термоядерного поте-
нціалу в жовтні 1952 р., показало можливість 
компенсації недостатньої точності за рахунок 
збільшення потужності боєприпасів і змен-
шення маси боєголовки, про що заявили фахі-
вці комісії з атомної енергії, значною мірою 
покращили перспективу розроблення МБР. 

У листопаді 1953 р. у ході реалізації полі-
тики “Нової стратегії” Т. Гарднер, спеціаль-
ний помічник міністра ВПС з наукових дослі-
джень і розробок, створив “Комітет з оцінки 
стану розробок стратегічних ракетˮ, який під-
готував свою першу доповідь у лютому 
1954 р. У цій доповіді, а також у звіті про до-
слідження, проведеному “Ренд корпорейшн”, 
стверджувалося, що МБР може бути розміще-
на на бойовій позиції до 1960 р. або й пізніше, 
за умови зниження вимог до потужності боє-
заряду, корисного навантаження і точності 
самої ракети, а також додаткового фінансу-
вання і переведення всієї програми розроб-
лення в категорію першочергових. 

Після цього були здійснені кроки щодо 
переорієнтації існуючої програми по МБР 
“Атлас” і залученню достатніх фінансових 
асигнувань ВПС для забезпечення положення, 
при якому “прискорення розробок залежало б 
виключно від технічної сторони справи”. 

У доповіді Комісії з технічного потенціа-

лу (СТР), створення якої стало результатом 
доповіді Т. Гарднера, була висловлена рішуча 
підтримка програмам з розробки балістичних 
ракет. Комісія підкреслила важливість під-
тримання технологічного лідерства США сто-
совно Радянського Союзу і рекомендувала 
прискорити розроблення МБР наземного ба-
зування та балістичних ракет середньої даль-
ності (далі – БРСД) наземного й морського 
базування, які необхідно оснастити мегатон-
ними боєголовками. До кінця 1955 р. сухопу-
тні, військово-морські та військово-повітряні 
сили почали здійснення окремих програм з 
розроблення БРСД, і ці програми, поряд з зу-
силлями ВПС щодо розроблення МБР, були 
переведені в категорію вищих національних 
пріоритетів [2, с.44]. 

Незважаючи на те, що Д. Ейзенхауер під-
тримував ці програми, у нього залишались се-
рйозні сумніви. У грудні 1956 р. президент по-
інформував ОКНШ, що “не надає великого 
значення балістичним ракетам з точки зору їх 
застосування як озброєнь” і наказав приско-
рити розроблення програм з точки зору “пси-
хологічної важливості” появи нової техніки. 
Президент не бачив потреби в існуванні вели-
комасштабних ракетних сил, коли в державі 
буде створена технологія для побудови ракет. 
На його думку, основу САК на десять і більше 
років наперед мають складати бомбардуваль-
ники, зокрема тому, що в США вже існують 
великі бомбардувальні сили і “нам необхідно 
подумати”, як їх використовувати. На пропо-
зицію міністра оборони Уілсона, з якою оче-
видно погоджувався Д. Ейзенхауер, буде до-
статньо мати 150 прицільно наведених ракет. 
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У статті розглянуто заснування та етапи створення і реформування інженерно-

авіаційної служби через призму розвитку авіаційної техніки, організаційних структур авіацій-
них частин, ремонтних органів, навчальних закладів з підготовки фахівців інженерно-
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авіаційної служби у різні роки. 
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Самолет – величайшее творение разума и рук человека не при-
знает никаких авторитетов, кроме людей, знающих и свято 
соблюдающих законы авиации 

Н.Е. Жуковский 

 
До числа багатьох служб, що забезпечу-

ють застосування авіаційної техніки, однією із 
найважливіших є інженерно-авіаційна служба 
(далі – ІАС). На неї покладається організація і 
керівництво інженерно-авіаційним забезпе-
ченням, під яким розуміється утримання авіа-
ційної техніки в стані постійної високої гото-
вності, технічно грамотна експлуатація і своє-
часний ремонт, розробка і проведення заходів 
щодо забезпечення її високої надійності в ро-
боті, інженерно-технічна підготов-ка особово-
го складу, облік та аналіз стану авіаційної тех-
ніки [1]. 

Сучасні літальні апарати ввібрали в себе 
усі досягнення науки і техніки, а тому від ін-
женерного складу вимагаються глибокі базові 
загально-інженерні знання, широкий світо-
гляд, постійне підвищення кваліфікації, пода-
льше удосконалення існуючих і впроваджен-
ня нових форм та методів експлуатації і техні-
чного обслуговування авіаційної техніки. 

Створення та реформування ІАС можна 
простежити, розглядаючи розвиток авіаційної 
техніки, організаційних структур авіаційних 
частин, ремонтних органів, навчальних закла-
дів з підготовки фахівців інженерно-
технічного складу, а також нормативних до-
кументів, які регламентували роботу ІАС у рі-
зні роки. 

Короткий огляд історії ІАС має певний 

інтерес не тільки для з’ясування процесу її 
становлення, але й для оцінки перспектив роз-
витку. Без знання минулого неможливо пра-
вильно оцінити сьогодення і передбачити 
майбутнє, неможливо застосувати принцип 
спадкоємності при розробці нових, більш 
ефективних методів технічного обслугову-
вання й експлуатації авіаційної техніки, ство-
рення сучасної нормативно-правової бази для 
інженерно-авіаційного забезпечення держав-
ної авіації України. 

 

Виникнення і розвиток ІАС авіації нероз-
ривно пов’язаний із зародженням і прогресом 
військової авіації, рівнем розвитку й удоско-
налення бойової авіаційної техніки та її бойо-
вого застосування [2]. 

Початком організації військової авіації 
армії Російської імперії прийнято вважати 
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1910 рік, коли рішенням Особового комітету 
по підсиленню Військово-Морського Флоту 
добровільні пожертвування були передані на 
створення Військово-Повітряного Флоту Ро-
сії. Загалом у 1910 р. було закуплено 11 літа-
ків іноземного виробництва. У тому ж році 
були створені і з 1911 р. почали функціонува-
ти перші військові школи льотчиків у Севас-
тополі і Гатчині. В цих школах вперше розро-
блено та видано інструкції для льотного і тех-
нічного складу з питань технічної експлуата-
ції літаків і двигунів.  

Так, у Гатчинській школі розроблена ін-
струкція з обслуговування літаків, в якій ви-
значалися періодичність та обсяг обов’язко-
вих робіт на літаку, тобто закладені основи ті-
єї системи регламентних робіт, яка при пода-
льшому розвитку авіації набула широкого 
розповсюдження не тільки у вітчизняних та 
іноземних військово-повітряних силах, а й у 
цивільній авіації держав світу. 

На кінець 1912 р. були створені перші са-
мостійні авіаційні частини, які на той час на-
зиввалися – авіаційні загони, до складу яких 
входили не тільки льотні, але й підрозділи за-
безпечення. До складу льотних загонів входи-
ли льотчики і мотористи, які працювали під 
безпосереднім керівництвом молодшого ме-
ханіка, який призначався із найдосвідченіших 
і теоретично підготовлених мотористів.  

До 1916 р. служба технічної експлуатації 
в авіазагонах удосконалювалася стихійно і не 
мала централізованого керівництва. На кінець 
1916 р. у військовій авіації були створені ес-
кадрильї і вперше з’явилася посада авіаційно-
го інженера, який підпорядковувався коман-
диру ескадрильї та був старшим технічним 
начальником над механіками загонів і мото-
ристами екіпажів. 

На третій день після Жовтневої революції 
1917 року створено Бюро Комісарів авіації та 
повітроплавання. Бюро мало завдання залуча-
ти особовий склад авіації старої армії на бік 
радянської влади і почало формування черво-
них авіаційних загонів. Такі загони мали від 
6 до 12 літаків і близько 100 осіб особового 
складу. На озброєнні загонів знаходилися лі-
таки в основному іноземних фірм («Спад-7», 
«Ньюпор-23», «Фарман-40», «Сопвіч») [1, 2]. 

У травні 1918 р. створено Головне управ-
ління Військово-Повітряного Флоту, яке 
об’єднало повітряні сили Росії. У цьому ж 
році для підготовки льотного складу створю-
ються авіаційні школи у Москві, Петрограді, 
Києві, Єгорьєвську, Зарайську та інших 

містах. Незабаром було видано «Наставление 
по приемке самолетов с заводов» [2]. У 1919 
році на підставі набутого бойового досвіду 
був виданий перший  авіаційний статут «На-
ставление по боевому применению авиации  в 
маневренной войне Рабоче-Крестьянськой 
Красной Армии» [1, 2]. 

 

У формуванні експлуатаційно-технічної 
служби військово-повітряних сил велике зна-
чення відіграли вищі військові навчальні за-
клади й авіаційні технічні школи. У травні 
1919 року в Києві організована перша авіацій-
на технічна школа (згодом – Київське вище 
військове інженерне авіаційне училище), яка у 
1921 р. здійснила випуск 12 фахівців – авіа-
ційних техніків. 

У 1919 р. відкрито перший вищий авіа-
ційний навчальний заклад – Московський 
авіаційний технікум. У вересні 1920 р. його 
реорганізували в Інститут інженерів Червоно-
го Повітряного Флоту, а у 1922 р. – академію 
Повітряного флоту імені професора М.Є. Жу-
ковського. Згодом академія стає центром під-
готовки інженерних кадрів військово-повіт-
ряних сил і перейменовується у Військово-
Повітряну академію імені професора М.Є. Жу-
ковського. Перший випуск інженерів здійсне-
но 2 квітня 1925 р. [2]. 

За період 1920–1926 рр. більше ніж у 4 ра-
зи збільшився кількісний склад авіації. Над-
ходять літаки радянських конструкторів М.М. 
Полікарпова (И-1, И-3, И-4, Р-5), А.М. Тупо-
лєва (ТБ-1, Р-3), Д.П. Григоровича (И-2). 

Кількісне і якісне зростання Червоного 
Повітряного Флоту вимагало змін організа-
ційної структури авіаційних частин. У 1924 р. 
створено авіаційні ескадрильї, які складалися 
з 2–3 загонів. Для керівництва експлуатацій-
но-технічною службою в них введено посаду 
старшого механіка, яку пізніше змінили поса-
дою інженера-механіка. 

У 1926 р. створено авіабригади у складі 
трьох ескадрилій і введено посаду старшого 
інженера бригади. До складу ескадрилій вво-
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дяться посади техніків з приладів, електрооб-
ладнання, озброєння та ремонту. До кожної 
ескадрильї включено мобільну ремонтну май-
стерню. 

З 1928 р. у штабах військово-повітряних 
сил округів вводиться посада інженера-
інспектора і створюються відділи технічної 
експлуатації. 

На той час виникає потреба у створенні 
централізованого технічного керівництва усі-
єю службою експлуатації авіаційної техніки. 
Початком цього етапу можна вважати техні-
ко-експлуатаційну Інспекцію, створену в 
1928 р. при Головному управлінні Повітряно-
го Флоту Червоної армії. Однак Інспекція, як 
контролюючий орган, не могла виконувати 
функції всебічного керівництва експлуатацій-
но-технічною службою в авіаційних частинах. 
Тому до 1930 р. питаннями технічного керів-
ництва, розробкою інструкцій з експлуатації 
займався Науково-дослідний інститут авіації 
(пізніше до його складу введено і Інспекцію). 
Для об’єднання керівництва службами, що за-
ймалися питаннями експлуатації і технічного 
обслуговування в системі Повітряного Флоту, 
в 1933 р. введена посада Головного інженера-
механіка. 

У період з 1930 по 1940 рр. стрімко роз-
вивається військова авіація. На озброєння час-
тин надходять літаки ТБ-3, И-15, И-16, И-153, 
СБ, МиГ-1, ЛаГГ-3 та ін. Одночасно удоско-
налюється процес експлуатації та технічного 
обслуговування авіаційної техніки. 

У 1932 р. затверджено “Положение о пра-
вах и обязанностях технического персонала 
ВВС”, а в 1933 р. введено в дію перше “На-
ставление по техническо-эксплуатационной 
службе ВВС” (рос. НТЭС-33) [2], в якому зі-
брано й узагальнено досвід роботи стройових 
частин з організації та здійснення технічної 
експлуатації авіаційної техніки Військово-
Повітряних Сил (далі – ВПС). Цією настано-
вою конкретизовано функції кожного фахівця 
технічного складу, визначено відповідальність 
за утримання, збереження та боєготовність 
дорученої техніки. В цей же період встанов-
люються система та порядок обслуговування 
техніки, визначаються види обслуговування, 
їх обсяг і терміни. 

На підставі набутого досвіду експлуатації 
нової авіатехніки, досвіду застосування 
НТЭС-33 з урахуванням вимог, що виникли в 
період 1933–1936 рр., наказів, директив, кері-
вництв з експлуатації авіаційної техніки й ор-
ганізаційних змін у ВПС за ці роки, упорядку-

вання організації технічної експлуатації авіа-
ційної техніки здійснено виданням нової ре-
дакції “Наставления по техническо-эксплуата-
ционной службе ВВС” (далі – НТЭС-36) [2]. 

У 1937 р. при Головному інженері ВПС 
створюються два самостійних управління: 
Управління технічної експлуатації і Управ-
ління капітально-відновлювального ремонту. 
Це завершило процес формування централь-
ного керівництва техніко-експлуатаційної 
служби ВПС. 

Постійне удосконалення авіаційної техні-
ки вимагало і відповідних змін у техніко-
експлуатаційній службі. Напередодні Великої 
Вітчизняної війни до штатів авіаційних час-
тин введено посади техніків з обладнання 
(приладів), електрообладнання, озброєння, а 
пізніше і радіообладнання, таким чином про-
довжувався процес спеціалізації особового 
складу служби. Керівництво експлуатаційно-
технічною службою покладалося на старшого 
інженера полку, в якого було два заступника – 
інженер з озброєння та інженер з електроспе-
цобладнання і приладів. Експлуатаційно-тех-
нічну службу авіаційної ескадрильї очолив 
інженер (старший технік) ескадрильї. 

Суттєвим недоліком в організації служби 
на той час була відсутність необхідної відпо-
відальності за якість підготовки літаків до 
польоту. Тому в 1938 р. розроблено та введе-
но в дію “Положение об обязанностях и 
ответственности должностних лиц ВВС 
РККА по предотвращению выпуска в полет и 
вылета на неисправной материальной части” 
(наказ НКО СРСР від 15.04.1938 р. №93) [1, 
2]. Цією настановою визначено обсяг і поря-
док проведення (передпольотного та післяпо-
льотного) обслуговування літака техніками, 
льотчиками та іншими посадовим особами 
ВПС, порядок передачі літака льотчику перед 
польотом і льотчиком техніку після польоту. 
Введено спеціальний журнал приймання та 
здавання літака, керівному інженерно-
технічному складу надавалося право відсто-
роняти від польотів несправну авіаційну тех-
ніку. Ці заходи значно підвищили надійність 
роботи авіаційної техніки.  

Досвід, набутий особовим складом у бо-
йових діях у районі озера Хасан і на річці Хал-
хін-Гол, потребував подальшої організаційної 
перебудови ВПС. Так, у 1938 р. на базі авіа-
ційних ескадрилій були сформовані авіаційні 
полки як основні тактичні авіаційні частини, а 
у 1940 р. на базі авіабригад створені авіаційні 
дивізії як основні оперативно-тактичні з’єдна-
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ня ВПС.  
У 1940 р. затверджено нову редакцію 

“Наставления по техническо-экпалуатацион-
ной службе ВВС” (далі – НТЭС-40), в якому 
враховано досвід застосування, експлуатації й 
обслуговування авіатехніки, набутий в суво-
рих кліматичних умовах війни з Фінляндією 
взимку 1939–1940 року [2]. 

У роки Великої Вітчизняної війни в авіа-
ційних частинах ВПС Червоної армії були на 
озброєнні багато типів літаків. Як винищувачі 
використовувалися літаки И-153, И-16, МиГ-
1, МиГ-3, Як-1, Як-3, Як-7, Як-9 різних моди-
фікацій, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, а також іноземні 
літаки – “Аерокобра”, “Кінгкобра”, “Кети Ха-
ук”, “Томогавк”, “Харикейн”. 

 

 
 

Радянський літак Як-9 

 

У штурмовій авіації застосовувалися літа-
ки Ил-2, Су-2, у бомбардувальній – літаки СБ, 
ТБ, ДБ, Ил-4, Пе-2, Пе-8, Ту-2 і певна кіль-
кість іноземних. Крім того, використовували-
ся транспортні літаки Ли-2, Си-2, легкий ніч-
ний бомбардувальник По-2. 

 

 

 

Застосування нових літаків вітчизняного й 
іноземного виробництва у складних бойових 
умовах вимагало спеціальної підготовки та 
перепідготовки особового складу експлуата-
ційно-технічної служби, а також внесення ни-
зки змін в організаційну структуру ВПС. Ос-
таточне організаційне оформлення експлуата-
ційно-технічної служби завершилося видан-
ням 25 лютого 1942 р. наказу Наркома оборо-

ни СРСР за №0147, яким створено Головне 
управління ІАС на чолі з Головним інженером 
ВПС Червоної армії, який став заступником 
командувача ВПС з ІАС. З цього дня, тобто з 
25 лютого відзначається День інженерно-
авіаційної служби. У той же час головним ін-
женерам повітряних армій і авіаційних корпу-
сів, старшим інженерам з’єднань і частин на-
дано права заступників командуючих (коман-
дирів) з ІАС. Всі ці зміни відображали зна-
чення ІАС у забезпеченні бойової діяльності 
ВПС. 

У 1943 р. затверджено “Наставление по 
инженерно-авиационной службе” (далі – 
НИАС-43), в якому враховано набутий досвід 
війни з питань експлуатації і ремонту авіацій-
ної техніки, а також зміни в організації ІАС. 

Напрацьована в роки війни організаційна 
структура ІАС у своїй основі виявилася жит-
тєздатною та відповідала рівню тогочасного 
оперативно-тактичного мистецтва ВПС. За 
роки війни спеціалісти ІАС освоїли 20 нових 
типів літаків, відновили 50% пошкодженої 
авіаційної техніки, забезпечили 3 млн. 124 тис. 
літако-вильотів. 

За самовіддану службу в роки війни понад 
50 тисяч спеціалістів ІАС нагороджені орде-
нами і медалями. 

У повоєнний період в авіаційні частини 
стала надходити нова реактивна авіаційна 
техніка, яка за складністю суттєво відрізняла-
ся від літаків з поршневими двигунами (літаки 
Як-15 і МиГ-9 надійшли в 1947–1948 роках, а 
у 1950 році – МиГ-15 і Ил-28). Нова авіатехні-
ка відрізнялася високими льотно-тактичними 
даними, конструктивними формами, склад-
ним обладнанням і озброєнням, що вимогало 
високої кваліфікації від льотного й інженерно-
технічного складу і створення нових умов її 
експлуатації, що обумовило необхідність змін 
і удосконалення форм і методів технічної екс-
пнлуатації і ремонту авіаційної техніки.  

У 1952 р. видано нове “Наставление по 
инженерно-авиционной службе” (далі – 
НИАС-52), в якому враховано особливості 
експлуатації реактивної авіатехніки 1-го по-
коління. 

Однак форми організації ІАС і методи ро-
боти інженерно-технічного складу у своїй ос-
нові ще не були змінені, тому залишилася роз-
біжність між ними і новим змістом технічного 
обслуговування. При обслуговуванні нової ре-
активної техніки постала потреба застосування 
складної контрольно-перевірочної апаратури 
та спеціальних пристроїв, завдяки яким стало 
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можливим визначення змін параметрів, що 
впливали на бойові властивості техніки. 

Найтрудомісткішими видами робіт з під-
готовки авіаційної техніки на багатьох типах 
літаків стали роботи на агрегатах озброєння, 
спеціального й радіотехнічного обладнання. 
При по-екіпажному методі роботи вимагалося 
збільшення чисельності закріпленого за літа-
ками технічного складу та кількості контро-
льно-перевірочної апаратури. Велика трудо-
місткість регламентних робіт на всіх типах 
нових літаків не дозволяла технічному персо-
налу виконувати ці роботи в повному обсязі за 
короткий термін. 

Слід зазначити, що недоліки по-екіпажної 
системи технічного обслуговування авіатехні-
ки певним чином стали виявлятися ще в роки 
Великої Вітчизняної війни. І вже тоді інжене-
рно-технічний склад робив спроби усунути їх 
шляхом зміни організації виконання деяких 
трудомістких робіт, створюючи спеціальні 
бригади для заміни двигунів, виконання різ-
них регулювань на обладнанні, озброєнні й 
особливо при спорядженні боєкомплектами. 
Таким чином, саме життя змушувало інжене-
рно-технічний склад частин ВПС шукати нові 
форми організації технічного обслуговування 
авіатехніки.  

У 1953 р. у низці частин ВПС пройшла пе-
ревірку групова система обслуговування авіа-
техніки, що забезпечило підвищення організо-
ваності у роботі і покращення якості її підгото-
вки до польоту. Позитивні результати дозволи-
ли у 1954 р. упровадити її в усіх частинах і 
з’єднаннях ВПС. Цього ж року введено в дію 
перше Положення про порядок присвоєння 
класної кваліфікації спеціалістам ІАС [1, 2]. 

При переході на групову систему обслу-
говування в наземних екіпажах авіатехніки 
залишили лише мінімальну кількість техніч-
ного персоналу на чолі з авіаційним техніком 
літака, а весь інший технічний склад був відо-
кремлений від екіпажів і зведений у два під-
розділи ІАС – техніко-експлуатаційну частину 
(далі – ТЕЧ) з групами регламентних робіт, 
що включала фахівців чотирьох спеціальнос-
тей і підрозділи з групами обслуговування з 
аналогічних спеціальностей в авіаескадриль-
ях. Ці зміни в організації ІАС було закріплено 
в “Наставлении по инженерно-авиационной 
службе” (далі – НИАС-56). Разом з тим, у 
НИАС-56 визначені види підготовок авіатех-
ніки до польотів (попередня, передпольотна, 
післяпольотна підготовки та підготовка по 
тривозі), а також регламентні роботи, обов’-

язки усіх посадових осіб ІАС [2]. 
Після виходу НИАС-56 на озброєнні час-

тин ВПС з’явилася нова більш сучасна і скла-
дна техніка – літаки Су-7б, МиГ-21, Як-28 
(авіаційна техніка 2-го покоління). 

У 1964 р. виходить нове “Наставление по 
инженерно-авиационной службе” (далі – 
НИАС-64), в якому закріплювалися усі нові 
методи підготовки авіатехніки до польотів. 
Особливе місце відводилося питанням інже-
нерно-авіаційного забезпечення навчально-
бойової підготовки частин, забезпеченню на-
дійності роботи авіатехніки в польоті, а також 
організації її ремонту.  

Отже, можна стверджувати, що в  
НИАС-64 було узагальнено накопичений до-
свід експлуатації авіатехніки 1-го покоління, 
враховані особливості експлуатації авіатехні-
ки 2-го покоління, а також впроваджено осно-
вні положення нового для того часу наукового 
напряму – теорії надійності роботи авіатехні-
ки в польоті і на землі. 

У подальші роки розроблено та введено в 
дію: 

“Наставление по инженерно-авиационной 
службе авиации ВС СССР” (далі – НИАС-71), 
в якому узагальнено накопичений досвід екс-
плуатації авіатехніки 2-го покоління, врахова-
но особливості експлуатації авіатехніки 3-го 
покоління, визначені призначення і завдання 
ІАС, права і обов’язки посадових осіб ІАС, 
правила експлуатації і ремонту авіатехніки, а 
також вимоги до надійності, порядок розмі-
щення та її охорони на аеродромах;  

 

 
 

Нагрудний знак ІАС 1975–1991 рр. 
 

“Наставление по инженерно-авиационной 
службе авиации ВС СССР” (далі – НИАС-78), 
в якому узагальнено накопичений досвід екс-
плуатації авіатехніки 3-го покоління та особ-
ливості експлуатації бортових комплексів і 
бортових комплексних  систем,  удосконален-
ня  технологічних процесів підготовок і рег-
ламентних робіт на авіа-техніці. Це дало мож-
ливість керівникам ефективніше контролюва-
ти повноту і якість робіт на авіаційній техніці і 
на цій основі розробити систему пооперацій-
ного контролю; 
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“Курс боевой подготовки инженерно-
технического состава” (далі – КБП ИТС-78) 
визначив вимоги до інженерно-технічної під-
готовки особового складу;  

“Наставление по инженерно-авиацион-
ному обеспечению авиации Вооруженных Сил 
СРСР” (далі – НИАО-90), в якому враховано 
особливості експлуатації авіатехніки 4-го по-
коління, досвід інженерно-авіаційного забезпе-
чення бойових дій у Республіці Афганістан, 
зміни в організаційно-штатній структурі ІАС 
(створення авіаційно-технічних загонів) та в 
організації підгтовки авіатехніки до польотів 
комплексними технічними обслугами [1, 2]. 

З набуттям Україною незалежності та 
створенням у березні 1992 р. Головного ко-
мандування ВПС України постало питання 
організаційного оформлення та нормативного 
забезпечення діяльності ІАС, забезпечення за-
конності допуску до польотів авіатехніки. 

На момент утворення незалежної України 
в авіації Збройних Сил України інженерно-
авіаційне забезпечення здійснювалося відпо-
відно до вимог НИАС-78, оскільки НИАО-90, 
що введена в дію у лютому 1991 р., була дію-
чою у військах фактично лише у вигляді пер-
шої частини. Тому наказом командувача ВПС 
України від 23 грудня 1992 р. №75 була вве-
дена в дію нова настанова, а саме: “Временное 
Наставление по инженерно-авиационному 
обеспечению авиации Вооруженных Сил 
Украины” (далі – ВНИАО-92), в якому відо-
бражені зміни, що обумовлені процесами ста-
новлення ІАС ВПС України. 

Одночасно, окрім авіації Збройних Сил 
України, свої авіаційні частини сформували 
Національна гвардія України (згодом розфор-
мована), Державна прикордонна служба Укра-
їни, Внутрішні війська Міністерства внутрі-
шніх справ України, Міністерство надзвичай-
них ситуацій України та у справах ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи.  

Законом України від 19.05.2011 р. за 
№3393-VІ затверджено Повітряний Кодекс 
України [3], яким встановлено правові основи 
діяль-ності в галузі авіації. Відповідно до цьо-
го Кодексу до державної авіації України від-
несено такі суб’єкти: 

авіацію Збройних Сил України; 
авіацію Державної служби України з над-

звичайних ситуацій; 
авіацію Внутрішніх військ Міністерства 

внутрішніх справ України; 
авіацію Державної прикордонної служби 

України; 

інші повітряні судна, які зареєстровані у 
реєстрі державної авіації України. 

Відповідно до запропонованих змін до 
Повітряного Кодексу України, до державної 
авіації України буде віднесено авіацію держа-
вних підприємств України, які здійснюють ді-
яльність у сфері розробки, виробництва, ре-
монту, модернізації, технічного супроводжен-
ня експлуатації, збільшення ресурсу, збері-
гання, демілітаризації та утилізації повітряних 
суден, їх складових частин. Зазначений пере-
лік підприємств буде визначатися Кабінетом 
міністрів України за поданням Міністерства 
оборони України. Нині у реєстрі державної 
авіації України перебуває понад 1300 різноти-
пних літаків і вертольотів [2].  

На той час комплектування авіатехнікою 
авіаційних частин суб’єктів державної авіації, 
в переважній більшості, здійснювалося за ра-
хунок авіатехніки, переданої зі складу авіації 
Збройних Сил України. Тому проблеми низь-
кого рівня справності авіатехніки були іден-
тичними в усіх суб’єктах державної авіації. 
Це, зокрема: 

вичерпання визначених строків служби та 
досягнення граничного стану придатності 
планерів, авіаційних двигунів та їх комплек-
туючих; 

масове пошкодження техніки внаслідок 
впливу природних факторів через її тривалу 
експлуатацію; 

значна кількість несправних агрегатів, об-
ладнання, комплектувальних виробів літаль-
них апаратів і двигунів, що можуть бути від-
новлені лише заводським ремонтом; 

неможливість виконання планового тех-
нічного обслуговування або ремонту авіатех-
ніки через відсутність запасів авіаційно-тех-
нічного майна, акумуляторних батарей, авіа-
гуми, захисного та висотного спорядження 
льотного складу тощо. 

У ВПС України у 1998 р. ІАС трансфор-
мується в службу озброєння, головним за-
вданням якої стало технічне забезпечення бо-
йових дій і бойової підготовки частин і під-
розділів у вигляді трьох складових технічного 
забезпечення: інженерно-авіаційного, ракет-
но-технічного та метрологічного. 

Процес реформування ІАС в службу 
озброєння ВПС було закріплено у 1999 р. 
“Настановою з технічного забезпечення авіа-
ції Збройних Сил України” (далі – НТЗ-99). У 
настанові відображені [4]:  

процеси реформування ІАС у службу 
озброєння; 
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завдання, які вирішуються фахівцями 
озброєння;  

вимоги до складових технічного забезпе-
чення: інженерно-авіаційного, ракетно-техніч-
ного та метрологічного;  

перехід до організації технічної експлуа-
тації авіатехніки групами зі спеціальностей 
замість комплексних технічних груп авіацій-
но-технічних загонів;  

перехід до технічної експлуатації та ре-
монту авіатехніки за станом. 

Із втратою авторського нагляду внаслідок 
розпаду СРСР за авіатехнікою з 2000-х років 
Україна вимушена була розвивати власні по-
тужності, що включали широку авіаремонтну 
мережу. Авіаремонтними заводами України 
освоєно ремонт практично усієї номенклатури 
повітряних суден державної авіації. Згодом 
було розвинуто систему технічного супрово-
дження експлуатації авіатехніки, за якою не 
здійснюється авторський нагляд, апробовано 
та практично реалізовано систему експлуата-
ції окремих зразків авіатехніки за технічним 
станом. 

У подальшому Міністерством оборони 
України із залученням суб’єктів державної 
авіації України розроблено та впроваджено 
систему законодавчих, нормативно-правових 
актів і нормативно-технічних документів, що 
забезпечує формування та дію в державі тех-
нічної політики щодо підтримки справності, 
експлуатації, ремонту та модернізації авіатех-
ніки державної авіації, а також і тієї, за якою 
не здійснюється авторський нагляд підприєм-
ствами-розробниками з інших країн [2].  

На сьогодні ця нормативна база включає 
Закон України “Про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення справнос-
ті і модернізації озброєння та військової тех-
ніки Збройних Сил України” від 14 квітня 
2009 р., дві постанови Кабінету Міністрів 
України, якими затверджено порядок забезпе-
чення справності та модернізації авіаційної й 
спеціальної техніки і порядок збільшення 
встановленого ресурсу та продовження стро-
ків служби і зберігання техніки іноземного 
виробництва, наказ Міністра оборони Украї-
ни, яким затверджено порядок переведення та 
експлуатації за технічним станом військової 
авіатехніки, два накази командувача Повітря-
них Сил Збройних Сил України, якими визна-
чено порядок виконання робіт для індивідуа-
льного збільшення встановлених показників 
авіатехніки, відновлення та взяття на облік 
конструкторської ремонтної та технологічної 

документації на авіаційну та спеціальну тех-
ніку Повітряних Сил, а також національний 
стандарт, яким визначено порядок модерніза-
ції авіатехніки іноземної виробництва. 

Ця нормативно-правова база описує й 
узаконює процеси взаємодії та відповідаль-
ність усіх суб’єктів системи підтримання 
справності і модернізації авіатехніки, до якої 
входять органи державної влади, органи вій-
ськового управління, суб’єкти державної авіа-
ції, авіаремонтні заводи, авіаційні науково-
дослідні установи, а також авіачастини, що 
здійснюють експлуатацію авіатехніки. 

Крім того, з метою приведення у відпові-
дність до вимог сьогодення системи управ-
ління ІАС, формування переліку завдань, фу-
нкцій, повноважень та обов’язків органів 
управління та посадових осіб ІАС наразі між-
відомчою робочою групою суб’єктів держав-
ної авіації України розробляється новий нор-
мативний документ – Правила державної 
авіації з інженерно-авіаційного забезпечення 
(далі – ПДА ІАЗ-2015) на заміну НТЗ-99 [2, 4]. 
Проект Правил розробляється, виходячи з за-
вдань, які постають перед ІАС суб’єктів дер-
жавної авіації України. 

Незважаючи на певні труднощі з фінансу-
ванням наявна система підтримування у спра-
вному стані дала змогу за останні роки відно-
вити значну кількість одиниць авіатехніки: 
відремонтувати та модернізувати 12 літаків 
Су-27, МіГ-29УБ та Л-39, відновити в умовах 
авіачастин 16 літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30 та 
5 вертольотів Мі-8. 

Виходячи з реального фінансово-еконо-
мічного стану держави і неможливості у най-
ближчий період закупівлі за кордоном або ви-
готовлення нових зразків авіатехніки суб’єкти 
державної авіації долучилися до напряму роз-
витку авіатехніки шляхом її модернізації, що 
забезпечує підтримання заданого рівня її по-
тенціалу. 

За результатами всебічного аналізу за-
пропонованих варіантів модернізації та вра-
ховуючи показник “ефективність–вартість” 
визначено основні тактико-технічні вимоги до 
модернізованої авіатехніки та прийнято рі-
шення щодо максимального залучення до ви-
конання робіт потенціалу авіаційної промис-
ловості України та її авіаремонтних підпри-
ємств. Це забезпечує розвиток високих техно-
логій, підвищення якості виробництва та ре-
монту авіатехніки до рівня провідних вироб-
ників і створює умови до формування замкну-
того циклу підтримання справності та розвит-
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ку авіатехніки державної авіації України. 
Практична реалізація модернізації повіт-

ряних суден дає змогу забезпечити підвищен-
ня безпеки польотів, надійність і живучість; 
уніфікацію бортового обладнання та забезпе-
чення відповідності засобів навігації, посадки, 
зв’язку та розпізнавання міжнародним вимо-
гам. Суттєвим чинником у процесі модерніза-
ції повітряних суден є виконання їх ремонту 
та комплексу робіт, що забезпечує строк слу-
жби модернізованих повітряних суден на пер-
спективу їх ефективного використання. 

Враховуючи те, що модернізація літаків є 
досить складною в реалізації і потребує фор-
мування широкої та довгострокової коопера-
ції підприємств авіаційної галузі, значних ви-
трат фінансового ресурсу, сформовано широ-
кий спектр варіантів модернізації авіатехніки, 
який дає змогу за позитивними результатами 
виконання робіт у більш складних обсягах до-
вести конфігурацію існуючих модернізованих 
зразків до досконалішого рівня. 

 

 
 

Радянський транспортний літак Ан-70 
 

На даний час в інтересах державної авіації 
України виконуються роботи зі створення се-
реднього транспортного літака Ан-70, транс-
портного літака на базі Ан-158, з модернізації 
вертольотів типу Мі-2, зі створення лаборато-
рії технічного діагностування авіатехніки. 

Проводяться державні випробування пер-

спективного середнього транспортного літака 
Ан-70 із значно удосконаленим комплексом 
бортового обладнання у порівнянні з попере-
днім варіантом модернізації.  

Розроблено Концепцію державної цільо-
вої про-грами створення легкого вертольота, 
якою перед-бачено створення в Україні вер-
тольотобудівної галузі, яка б задовольнила 
потреби держави в сучасній верто-літній тех-
ніці. В її рамках  здійснюються  проекти  мо 

дернізації вертольотів типу Мі-8, Мі-2 та 
створення вітчизняного багатофункціональ-
ного вертольота. 

Проведено науково-дослідні роботи з оці-
нки легкомоторних літаків ХАЗ-30 та  
“V1 “Дельфін” для визначення можливості їх 
використання як легкомоторних літаків поча-
ткового навчання льотчиків-курсантів. Прова-
джені заходи дозволяють модернізувати прак-
тично всю номенклатуру авіатехніки, що зна-
ходиться в експлуатації суб’єктів державної 
авіації України та підвищити коефіцієнт її по-
тенціалу відносно базових зразків на 30–66%. 
Тобто, за рахунок модернізації рівень можли-
востей виконання завдань повітряними суд-
нами може бути збільшений у середньому на 
45%. 

Таким чином, модернізація повітряних 
суден поряд з виконанням ремонту та захода-
ми щодо продовження встановлених строків 
служби створює умови збереження потенціа-
лу державної авіації України на довгостроко-
ву перспективу. 

Кожен із зазначених заходів, незалежно 
від його складності, виконаний, виконується і 
буде виконаний силами інженерно-технічного 
складу – щоденною, кропіткою, висококвалі-
фікованою, і як результат досконалою та без-
помилковою працею інженерно-авіаційної 
служби державної авіації України. 
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“ГІБРИДНІ ВІЙНИ” – НОВІТНЯ ФОРМА АСИМЕТРИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ 
 

Стаття присвячена актуальному питанню сьогодення – вивченню феномена “гібридної” 
війни. Визначення “гібридна війна” досі не стало операційним поняттям, оскільки відсутнє уз-
годжене єдине розуміння по його основних показниках, які  дозволять прогнозувати і планува-
ти протидію. Обґрунтовуються методологічні аспекти сучасних “гібридних” війн. Встанов-
лено, що поняття “гібридна війна” має багатовимірний характер та включає сукупність вій-
ськових, політичних, інформаційних, економічних і соціокультурних складових. Висвітлено ево-
люцію теоретико-концептуальних поглядів щодо сутності гібридних війн.  

Ключові слова: “асиметричні війни”,“гібридна війна”, інформаційно-комунікаційні тех-
нології, конфлікти нового типу, “.неконвенційна війна”.  
 

Сучасні виклики національній безпеці 
України (військова агресія з боку Російської 
Федерації, підтримка маріонеткових утворень 
на тимчасово окупованих частинах Донецької 
та Луганської областей, інформаційно-психо-
логічна війна тощо) спонукають вітчизняних 
дослідників до вироблення концептуальних, 
інноваційних підходів щодо нових типів про-
тиборства, що виникли після руйнування бі-
полярного світу ще на початку 1990-х років.  

До 2014 р. об’єктом уваги науковців були 
“війни шостого покоління” (“дистанційні”, 
“неконтактні” тощо), складові яких чітко про-
стежуються у військових кампаніях проти 
Іраку (1991, 1996 і 2003 рр.), на Балканах 
(1999 р.), в Афганістані (2001 р.), адже вище-
зазначений тип війн базується на інтегрова-
ному й масованому застосуванні високоточної 
зброї, аерокосмічної розвідки, засобів радіо-
електронної боротьби, інформаційно-психоло-
гічних операцій та кіберзброї у поєднані з 
комплексом заходів щодо підриву спромож-
ності противника чинити опір без виведення з 
ладу його основної збройної сили [див. докла-
дніше 5–7; 9–12; 18; 20; 23–24; 28–29; 33; 35–
37; 39]. 

Концептуальний і методологічний інтерес 
сучасних дослідників становлять сутнісні вла-
стивості такого типу конфліктів (війн), які в 
сучасному світовому термінологічному полі 

мають назву “асиметричних”, “неконвенцій-
них”, “нетрадиційних” і, таких, що особливо 
часто зустрічаються нині, – “гібридних”.  

Сучасний світ стрімко занурюється у не-
передбачуваний хаос війн і конфліктів, де-
структивних і дезінтеграційних процесів. У 
системі міжнародних відносин закінчується 
оформлення “глобальної критичності”, здат-
ної ставити під загрозу не тільки фундамента-
льні основи світобудови, але й породжувати 
загрози фізичному існуванню народів і людс-
тва в цілому [1].  

Розроблені в США і НАТО прогнози роз-
витку міжнародних процесів на декілька деся-
тиліть рясніють передбаченнями щодо зрос-
тання глобальної нестабільності, одним із фа-
кторів якої стане зростання ролі недержавних 
суб’єктів при зростанні їх доступу до воєнних 
та інформаційних технологій, зброї масового 
ураження (“дифузія глобальної потужності”), 
а також при поширенні у світі комбінацій за 
участю державних і недержавних гравців. 
Відповідно зросте загроза асиметричних (гіб-
ридних) війн і конфліктів [10–11]. 

Військові теоретики передбачають у 
ХХІ ст. їх поширення шляхом зростання дис-
пропорцій світового розвитку та боротьби за 
планетарну гегемонію, зламу повоєнної сис-
теми міждержавних відносин і зовнішньопо-
літичного балансу у світі (“міжнародної анар-
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хії”), хаотичності міжнародних відносин, по-
ширення збройних конфліктів у стратегічно й 
ресурсно важливих регіонах світу, переваги 
наднаціональних органів управління над ін-
ститутом державного суверенітету, а також 
перетворення неурядових радикальних війсь-
ково-політичних рухів [див. докладніше: 7; 19; 
33] у потужний фактор світового порядку. 

Військові експерти США, зіткнувшись 
при реалізації стратегії глобального доміну-
вання з конфліктами більш низького рівня, 
ніж глобальна війна, висунули Концепцію 
військових конфліктів різної інтенсивності. 
Певний інтерес мають так звані “конфлікти 
малої інтенсивності”, які, за визначенням до-
кументів військово-політичного керівництва 
США, кваліфікуються як “політико-військова 
конфронтація між ворогуючими державами 
або групами, що не доходить до рівня звичай-
ної війни, але вища за рівень простого мирно-
го протистояння, охоплює весь спектр дій від 
підривної діяльності до використання війсь-
кової сили, ведеться з використанням комбі-
нованих політичних, економічних, інформа-
ційних і воєнних інструментів” [12; 38, с.51–
52]. 

Характерними складовими таких конфлі-
ктів є передусім підтримка державами лояль-
них до власної сторони партизансько-терорис-
тичних рухів або антипартизанської боротьби, 
поборювання тероризму, застосування сил 
спеціального призначення, протидія деструк-
тивним силам у рамках операцій з підтримки 
миру, інтенсивне інформаційно-психологічне 
протиборство за масову свідомість населення 
та деморалізацію (демонізацію) противника 
[про виключну роль інформаційно-психоло-
гічного протиборства у конфліктах сучасності 
див. зокрема: 25; 26; 31; 34; 38]. 

“Асиметричним” війнам і конфліктам 
притаманні такі властивості: 

завдання декількох зосереджених за ча-
сом і місцем невійськових ударів з неочікува-
ним для противника результатом і неприйня-
тним для жертви збитком; 

нав’язування ворогу протиборства в прин-
ципово новій системі координат; 

відсутністю звичної лінії фронту; 
приховування політичних цілей; 
застосування нових, неочікуваних засобів 

і форм насильства [35, с.45]. 
Одна з популярних нині теорій “асиммет-

ричного конфлікту” належить професору 
Школи вивчення урядів імені Дж. Кеннеті Га-
рвардського університету І. Аррегуїн-Тофту. 

На його думку, стратегія партизанської війни 
полягає в “організації частини суспільства для 
завдання шкоди противнику, використовуючи 
збройні формування, підготовлені для ведення 
непрямої конфронтації” [8]. При цьому зни-
щується жива сила противника, завдаються 
удари по його інфраструктурі, тиловому за-
безпеченню, підривається морально-психоло-
гічний дух ворожого війська. При цьому не-
обхідні фізичні умови боротьби (складна міс-
цевість), політичні (слабкий контроль влади 
над кордоном) та підтримка населенням. 

Подальший розвиток таких поглядів за-
кономірно призвів до того, що на Заході при-
близно з початку 1990-х років розпочалася 
розробка стратегії “гібридних війн” як сукуп-
ності заздалегідь підготовленого державою 
комплексу дій воєнного, дипломатичного, ін-
формаційного характеру, що спрямований на 
досягнення стратегічних цілей.  

Власне, з теоретико-концептуального по-
гляду, доктрина “гібридної війни” є прямим 
продовженням та органічною складовою по-
шуків систематизації й узагальнення новітніх 
явищ і процесів у воєнно-політичній сфері су-
часного світу. Ще у 1991 р. ізраїльський уче-
ний Мартин ван Кревельд визначив характер-
ний для сучасного постмодерного періоду тип 
воєн як “не тринітарні” – такі, що не вклада-
ються в потрійну схему: уряд–армія–населе-
ння”.  

Насправді, цілком можливими є узгодже-
ні, цілеспрямовані удари по ключових елеме-
нтах безпеки країни по всій її території сила-
ми міжвидових угруповань, що управляються 
єдиним центром і можуть мати у своєму скла-
ді своєрідний мікс: регулярні військові части-
ни, іррегулярні збройні формування, приватні 
військові компанії, цивільні структури (хакер-
ські групи, організовані злочинні угрупован-
ня, “громадських активістів” різного профілю 
тощо). 

В одному із найпоширеніших на Заході 
тлумачень явища “гібридної війни” роз’ясню-
ється, що цей тип протиборства являє собою 
“…комбінацію відкритих і таємних військо-
вих дій, провокацій й диверсій у сполученні із 
запереченням власної причетності до них, що 
ускладнює повноцінну відповідь на них”. Ав-
торитетний довідник “Military Balance” за 
2015 р. тлумачить “гібридну війну” як 
“… використання воєнних і невоєнних ін-
струментів в інтегрованій кампанії, спрямова-
ній на досягнення неочікуваності, захоплення 
ініціативи та отримання психологічних пере-
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ваг, що використовують дипломатичні мож-
ливості; масштабні й блискавичні інформа-
ційні, електронні і кібероперації; прикриття та 
приховування військових і розвідувальних 
дій, у поєднанні з економічним тиском” [30]. 

За вдалим визначенням дослідника Фран-
ка ван Каппена, “…гібридна війна” – це змі-
шування класичного типу війни з викорис-
танням нерегулярних військових формувань. 
Держава, яка веде “гібридну війну”, реалізує 
угоду з недержавними виконавцями – бойо-
виками, групами місцевого населення, органі-
заціями, зв’язок з якими повністю заперечу-
ється. Ці виконавці можуть здійснювати такі 
речі, яких сама держава здійснювати не мо-
же… Всю брудну роботу можна перекласти 
на плечі недержавних формувань”. У контекс-
ті наведеного визначення, варто пригадати ві-
дому Афганську війну 1979–1989 рр. – стає 
зрозумілим сенс величезної допомоги–коор-
динації–управління з боку США та їх союзни-
ків по НАТО, зусиль певних арабських режи-
мів, які дозволили швидко перетворити загони 
моджахедів з гвинтівками початку ХХ ст. на 
потужну армію добре озброєних і навчених, 
релігійно мотивованих партизанів з асиметри-
чною тактикою дій. 

Водночас ми погоджуємося з тими сучас-
ними дослідниками, які застерігають від абсо-
лютизації або перебільшення новітності “гіб-
ридної війни”, або перетворення її у суто про-
пагандистський штамп, як стійку одиницю 
інформації для масової свідомості. Справді, 
застосування нестандартних тактичних при-
йомів, підрив противника зсередини невоєн-
ними засобами, впровадження дезінформації 
противника тощо, становить важливий еле-
мент воєнного мистецтва упродовж тисячо-
літь існування війн та регулярних армій. До-
сить згадати своєрідну кодифікацію правил 
про “війну як мистецтво омани” Сун Цзи та 
інших давньокитайських воєнних теоретиків і 
практиків [16; 22, с.13–59]. 

На думку академіка НАН України В. Гор-
буліна, “... кожний конкретний елемент цієї 
“гібридної війни” не новий по суті та викори-
стовувався майже в усіх війнах минулого, од-
нак унікальними є узгодженість і взаємо-
зв’язок цих елементів, динамічність та гнуч-
кість їх застосування, а також зростання ваги 
інформаційного чинника. Причому інформа-
ційний чинник в окремих випадках стає само-
стійним складником і виявляється не менш 
важливим, ніж військовий”. Автор наводить 
усталені у модерній світовій воєнно-політич-

ній думці визначення цього новітнього типу 
конфліктних відносин як “неконвенційна вій-
на” (unconventionalwarfare), “нерегулярна вій-
на” (irregularwarfare) чи “змішана війна” 
(compoundwarfare), або ж спонсоровані дер-
жавою “гібридні війни” (State-Sponsored-
Hybrid). В усіх них вказується на “розмиван-
ня” обрисів воєнного конфлікту та залучення 
до нього невійськових засобів, які у звичному 
стані не мають прямого відношення до класи-
чного військового протистояння” [14]. 

Загалом дії, які вважають рисами “гібрид-
ної війни” багато в чому є традиційними (ста-
ндартними) рисами, елементами збройного 
конфлікту або протистояння держав. Серед 
них – економічний тиск і санкції, інформацій-
на підготовка, політичне оформлення проти-
борчих сторін, методи таємної війни та робота 
спецслужб тощо. Отже, в основі сутності “гіб-
ридних війн” лежить широкий спектр кон-
фронтаційних дій, до яких вдаються у рамках 
гнучкої стратегії з довгостроковими цілями, 
основаної на комплексному застосуванні дип-
ломатичних, інформаційних, воєнних та еко-
номічних засобів для дестабілізації противни-
ка.  

Натомість, складається враження, що сут-
ність “гібридності” воєнного конфлікту на 
Сході України у висвітленні засобів масової 
інформації (далі – ЗМІ) або представників по-
літизованих, непрофесійних середовищ перед-
усім носить пропагандистсько-викривальний 
характер і має на увазі звинувачення на адресу 
Російської Федерації у запереченні нею війсь-
ково-технічної та іншої допомоги самопрого-
лошених ЛНР і ДНР (що у блогосфері отрима-
ло назву “воєнторгу” або “північного вітру”). 
Щодо подій навколо Криму та на Сході Украї-
ни поняття “гібридності” взагалі нерідко зво-
диться до “… комбінації значною мірою від-
критих політичних і частково прилюдних дип-
ломатичних кроків з одночасним глибоким 
приховуванням воєнних дій у поєднанні із за-
переченням власної причетності до останніх, 
що значно ускладнює або взагалі виключає по-
вноцінну військову відповідь на них” [15; 17]. 

У геополітичному контексті “гібридна 
війна” являє відносно нове поняття, зміст яко-
го полягає у сфері застосування сил спецопе-
рацій, боротьби з екстремістськими форму-
ваннями та іншими недержавними об’єктами. 
Вона ведеться як антиурядовими силами зсе-
редини, так і отримує живлення ззовні: спри-
яння повстанцям у вербуванні прихильників, 
їх всебічній підготовці, оперативній і логісти-
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чній підтримці, впливі на економіку; дипло-
матичному й інформаційному тиску, а також у 
проведенні окремих силових і спеціальних 
акцій силами спецслужб та військ спецприз-
начення. Вважається, що в останні роки війни 
такого типу велися в Іраку, Афганістані, Сирії, 
Грузії, віднині – і в Україні. Новітньою фор-
мою ведення нетрадиційної війни недержав-
ними суб’єктами є дії бузувірської “Ісламскої 
держави” на Близькому Сході. 

Стратегії “гібридних війн” і рекомендації 
з протистояння нетрадиційним загрозам в 
останні роки інтенсивно розробляються в 
США та їх союзниками по НАТО, причому 
йдеться про внесення відповідних змін не тіль-
ки в організацію та функціонування збройних 
сил, але у широкому розумінні державного і 
громадянського секторів. 

Важливо підкреслити, що проблеми сут-
ності й ведення “гібридної війни” та проти-
стояння її загрозам розглядаються у низці 
офіційних документів армії США, зокрема у 
“Білій книзі” Командування спеціальних опе-
рацій Сухопутних військ США під назвою 
“Протидія нетрадиційній війні” та в Операти-
вній Концепції армії США “Перемогти у 
складному світі”. Визначення “гібридні загро-
зи” включені в останні три чотирирічні аме-
риканські офіційні огляди з проблем оборони 
за 2006, 2010 і 2014 роки. При цьому базове 
поняття “гібридні загрози” включає широкий 
діапазон несприятливих факторів і ворожих 
намірів, насамперед: кібервійна, імовірність 
асиметричних конфліктів низької інтенсивно-
сті, глобальний тероризм, піратство, незакон-
на міграція, корупція, етнічні і релігійні конф-
лікти, безпека ресурсів, демографічні викли-
ки, транснаціональна організована злочин-
ність, проблеми глобалізації й поширення 
зброї масового знищення. Відповідно, можна 
говорити про впровадження цих концептуа-
льних міркувань у доктринальних документах 
США та партнерів по НАТО. Отже, йдеться 
про прояви “гібридності” щодо характеристи-
ки періоду визрівання конфлікту, виявлення її 
проявів у стратегії і тактиці противника, і на-
далі – у визначенні структури власних сил і 
засобів адекватного протистояння в нетради-
ційному конфлікті. 

Це ж стосується колективних документів 
Північноатлантичного альянсу. Так, у конце-
пції НАТО – “NATO’sBi-Strategic Command 
Capstone Concept” (2010 р.), “гібридні” загрози 
визначаються як такі, що створюються проти-
вником, здатним одночасно інтегровано вико-

ристовувати традиційні та нетрадиційні засо-
би для досягнення власних цілей. У п. 13 Під-
сумкової декларації саміту НАТО (Шотлан-
дія, вересень 2014 р.) уперше на високому рі-
вні йшлося про необхідність готувати блок до 
участі у війнах нового типу – “гібридних вій-
нах” (“hybridwarfare”). Під такими війнами 
пропонувалося розуміти проведення широко-
го спектру прямих бойових дій і таємних опе-
рацій, що здійснюються за єдиним планом 
збройними силами, партизанськими й іншими 
іррегулярними формуваннями за участю різ-
номанітних цивільних компонентів. 

У цьому документі наголошується на ва-
жливості налагодження тісної координації 
між міністерствами внутрішніх справ, залу-
чення сил поліції та жандармерії для відвер-
нення нетрадиційних загроз, пов’язаних з 
пропагандистськими кампаніями, кібератака-
ми та сепаратистськими рухами. Проведення 
навчань для відпрацювання спільних дій у 
війнах такого типу міститься в числі пріори-
тетів альянсу. Зокрема в Латвії для підготовки 
й координації таких навчань створений спеці-
альний центр – “Strategic Communications 
Centre of Excellence”. 

У документах США і НАТО зазначається, 
що за провідної ролі збройних сил, для успіш-
ного протистояння в гібридних війнах доціль-
но об’єднати зусилля урядових структур, армії, 
спецслужб у межах “… всеохоплюючої міжві-
домчої, міжурядової і міжнародної стратегії”, і 
максимально ефективно використовувати ме-
тоди “політичного, економічного, воєнного й 
психологічного тиску. Констатується, що гіб-
ридна війна є комбінацією звичайних, нерегу-
лярних і асиметричних засобів у поєднанні з 
постійними маніпуляціями політичними й іде-
ологічними розбіжностями [2–4]. 

До того ж відбувається безпосередня під-
готовка альянсу до війн нового типу – ухвале-
но рішення про формування у складі Сил 
першочергового застосування загальновійсь-
кових Сил швидкого розгортання (далі – 
СШР) “Very High Readiness Joint Task Force”, 
що перебуватимуть у стані 48-годинної готов-
ності до дій (у складі компоненти від сухопу-
тних військ, авіації, флоту та Сил спеціальних 
операцій (далі – ССО)). Завдяки комплексно-
му складу СШР можуть застосовуватися для 
боротьби з іррегулярними формуваннями на 
власній території, а також розгортати насту-
пальні дії на території противника за рахунок 
створення іррегулярних мережевих структур. 

За словами колишнього міністра оборони 
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США Чака Хейгела, у наші часи доступ до 
руйнівних технологій і потужних озброєнь 
мають не тільки держави, але і “недержавні 
об’єкти”. “Примара так званої гібридної війни, 
– зауважив екс-глава Пентагону, – … стає все 
реальніше, відколи наші противники застосо-
вують тактику повстанців, використовуючи 
при цьому високо обладнані збройні сили та 
складні технології... Ми також повинні мати 
справу з ревізіоністською Росією, її сучасною 
та боєздатною армією” [3–4].  

Отже, під терміном “гібридна війна” во-
єнно-теоретична думка США визначає неого-
лошені, таємні воєнні дії, протягом яких вою-
юча сторона атакує державні структури або 
регулярну армію противника за допомогою 
місцевих, заколотників, повстанців-сепаратис-
тів. При цьому антиурядові сили підтриму-
ються з-за кордону фінансами, озброєнням, 
отримують сприяння від певних внутрішніх 
сил – олігархату, організованої злочинності, 
націоналістичних та інших ідейно мотивова-
них формувань. 

Окремі автори вважають, що автором кон-
цепції “гібридних війн” виступив Френк Хоф-
фман, у минулому офіцер морської піхоти, а 
нині – науковий співробітник Міноборони 
США, автор монографії “Конфлікт у XXI сто-
літті. Поява гібридної війни” (2007 р.) [13]. Він 
вважається відомим теоретиком у сфері зброй-
них конфліктів і воєнно-політичної стра-тегії, 
думку якого враховують у керівних колах 
США та країн НАТО. Проте, на нашу думку, 
авторство теорії “гібридних війн” навряд чи 
можливо однозначно персоніфікувати – анало-
гічні воєнно-теоретичні новації, як правило, є 
продуктом колективної роботи західних аналі-
тико-дослідницьких центрів, тісна інтегрова-
ність яких у систему розробки та впроваджен-
ня інноваційних доктрин у політичну практику 
становить одну із головних причин потужності 
євроатлантичного світу. До того ж, як вищеза-
значено, сама теорія “гібридних війн” з’яви-
лася у загальному контексті наукових пошуків 
(осмислення) нових світових явищ, спадщини 
війн і конфліктів нового типу і лежить у пло-
щині аналізу асиметричних конфліктів, ви-
вченням яких обтяжені значні інтелектуальні 
сили всього світу [34]. 

Сутність “гібридної загрози” Ф. Хоффман 
бачить в одночасному й скоординованому за-
стосуванні противником звичайних озброєнь, 
нерегулярної тактики, терористичних методів 
і порушень права війни в зоні бойових дій для 
досягнення своїх політичних цілей. Він вва-

жає, що конфлікти будуть “мульті модальни-
ми” (такими, що ведуться різними способами) 
та багатоваріантними. Для них буде властиве 
сполучення традиційних і нерегулярних так-
тичних моделей, децентралізація планування 
та проведення, участь недержавних суб’єктів 
із застосуванням новітніх технології деструк-
тивної діяльності (включаючи тероризм, кри-
мінальне насильство, транснаціональні нар-
комафії). Як приклад фігурує, зокрема війна 
уряду із наркокартелями у Мексиці, в якій з 
2006 р. загинуло понад 50 тис. осіб. На думку 
вченого, учасники “гібридних війн” (держави; 
об’єднання, які утримуються державами; са-
модіяльні формування) будуть спроможні ви-
користовувати доступ до сучасного воєнного 
потенціалу (включаючи компактні й ефектив-
ні види озброєнь за типом ПЗРК, систем ши-
фрувального зв’язку й управління), вдаватися 
до затяжних партизанських дій, терористич-
них кампаній, ударів по комп’ютерних мере-
жах, інших видів підривної діяльності.  

Своє тлумачення “гібридних війн” пропо-
нує Майкл Айшервуд у монографії “Повітря-
на міць для гібридної війни” (Інститут Мітче-
ла Асоціації ВПС США, 2009 р.): ця війна 
стирає розбіжності між суто конвенційною та 
типово нерегулярною війною. Автор наголо-
шує на тому, що непростий характер гібрид-
них війн вимагатиме від військового керівни-
цтва та державних діячів нового “відчуття бо-
йового простору”, “гібридний противник” 
може розчинятися серед цивільного населен-
ня, діяти з позицій “електронних схованок” у 
глобальному телекомунікаційному просторі. 
Того ж 2009 р. генерал морської піхоти США 
Джеймс Маттіс зазначав про наявність “гіб-
ридних ворогів”, для протистояння яким не-
обхідно створити “гібридні збройні сили” в 
США [3–4]. 

Загалом у світі тривають дискусії навколо 
термінологічної бази та розуміння сутності гі-
бридних війн. Також висловлюється думка, 
що визначення “гібридна війна” поки ще “не є 
операційним поняттям, оскільки відсутнє од-
нозначно узгоджене розуміння по основних 
показниках, що розкривають її конкретику”, 
дозволяють її прогнозувати і планувати про-
тидію” [3]. 

Отже, аналіз сучасних науково-практич-
них поглядів на сутність гібридних війн (як 
новітньої форми неконвеційного, асиметрич-
ного протистояння) наголошує на її багатови-
мірному характері, що вбирає в себе власне 
військовий, політичний, інформаційний, еко-
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номічний і соціокультурний виміри. Водночас 
“гібридній війні” властиве сполучення ком-
плексу заходів військового та невоєнного 
впливу на противника у реальному часово-
просторовому вимірі. 

Найусталенішими в науково-практичних 
міркуваннях сучасних дослідників стосовно 
“гібридних війн” є такі риси: 

“гібридна війна” виступає різновидом 
асиметричних дій, інтегрує військові та нево-
єнні інструменти протистояння та охоплює 
театр прямого конфлікту, тилову зону, простір 
міждержавних взаємовідносин; 

їй притаманні інноваційні технології та 
засоби мобілізації (кібервійна, інформаційно-
комунікаційні технології), хоча і не є обов’яз-
ковою розробка нових видів летальної зброї; 

важливими суб’єктами протиборства ви-
ступають мережеві та поліцентричні форми 
(структури); 

вона включає комплекс дій дипломатич-
ного, воєнного, інформаційного, економічно-
го, екологічного характеру тощо; 

надзвичайно широким є комплекс “гібри-
дних загроз”, зокрема: традиційні воєнні, пар-
тизансько-терористичні, інформаційно-психо-
логічні й інші високотехнологічні (наприклад, 
дії в енергетичній сфері, кібератаки, “клімати-
чна зброя” тощо); 

у цих війнах зростає роль сил спеціальних 
операцій, партизансько-повстанських, терори-
стичних та інших недержавних формувань, 
включаючи транснаціональну злочинність. 

Серед існуючих рекомендацій з попере-

дження й протистояння загрозам “гібридних 
війн” слід виокремити, зокрема такі: 

формування довгострокової воєнно-полі-
тичної стратегії як основи протидії потенцій-
ним джерелам “гібридних війн”, організація 
спеціального державного органу для коорди-
нації зусиль на загальнонаціональному рівні з 
підготовки до реалізації “гібридних загроз”; 

підготовка (адаптація) сил спеціальних 
операцій і спеціальних служб, збройних сил, 
правоохоронних та інших державних органів і 
громадських об’єднань до синергетичної про-
тидії; 

перекриття каналів фінансування та мате-
ріально-технічного постачання підривних сил; 

використання дипломатичних важелів для 
ізоляції та покарання держав-спонсорів; 

енергійна та своєчасна розвідка з метою 
виявлення й ідентифікації лідерів та інфра-
структури ворожих рухів як об’єктів для уда-
рів ССО та високоточної зброї; 

захист електронних мереж і ресурсів від 
кібератак, масової свідомості від деструктив-
них інформаційно-психологічних впливів, 
розвиток засобів інформаційного впливу на 
противника; 

забезпечення надійної охорони кордонів, 
зокрема відвернення незаконної міграції, про-
тидія створенню непідконтрольних владі ет-
норасових анклавів у великих містах, етніч-
них організованих злочинних угруповань; 

підтримання у належному функціональ-
ному стані мобілізаційної системи та терито-
ріальної оборони держави тощо. 
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У статті розглядаються й уточнюються сутність і зміст таких понять як “стать”, 
“гендер”, “гендерна політика” та “гендерна рівність”. Показано мету та зміст гендерної по-
літики у Збройних Силах України як складової, окремого напряму загальної ґендерної політики у 
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Для визначення сутності гендерної полі-
тики держави у Збройних Силах України є 
чітке розуміння її понятійно-категорійного 
апарату, що є важливим для гуманітарного 
мислення, переходу до системного розуміння 
військовослужбовцями об’єктивних і суб’єк-
тивних засад гендерних процесів, взаємодії 
між військовослужбовцями обох статей.  

Поняття “гендер” (англ. gender – стать, 
рід), безперечно вважається відправною, ви-
хідною категорією глосарія гендерної полі-
тики [1, с.13]. Воно увійшло до наукового 
обігу в 60-ті роки ХХ ст. Так, під час підго-
товки та проведення IV Всесвітньої конфере-
нції з стану жінок, що проходила у 1995 р. у 
Пекіні, це поняття було винесене на експерт-
не обговорення. Серед представників 190 
держав була досягнута домовленість щодо 
можливості використання в науковій лексиці 
таких дефініцій, як “гендер”, “гендерний фа-
ктор”, “гендерна політика”, ”гендерні аспек-
ти”, “гендерна проблематика”, “гендерна рі-
вність”, “гендерний баланс” тощо [2, с.7; 3, 
с.79]. 

Зазначимо, що поняття “гендер” сьогодні 
є відносно складним для розуміння його сут-
ності та змісту. Його можна розглядати як 
організовану модель соціальних відносин 
між чоловіками та жінками в усьому просто-
рі соціуму: від сім’ї до вищих інститутів вла-
ди. Якщо термін “стать” використовується 
задля позначення біологічних відмінностей 
між особами чоловічої і жіночої статей, то 
категорія “гендер” позначає соціально-
культурні відмінності між чоловіками і жін-
ками, описує ролі і якості, які не є природни-
ми, а такими, що обумовлені нормами і тра-
диціями [4, с.143]. 

Як зазначає О. Скнар, гендер, це ком-
плекс соціально сконструйованих відміннос-
тей: психологічних, соціальних і культурних 
ознак, за якими розрізняють осіб чоловічої і 
жіночої статей. На рівні буденної свідомості 
уявлення про чоловіче та жіноче функціонує 
у вигляді гендерних стереотипів – стандарти-
зованих уявлень про відповідні їм моделі со-
ціальної поведінки та риси характеру, які 
утворюють жіночий (feminity), мужній 
(masculinity) та андрогенний1 типи [5, с.6]. 

Поняття “ґендер”, як зазначено у звіті 
Світового банку, є категорією яка значною 
мірою обумовлює реалізацію життєвих уст-
ремлінь людини, визначає її місце в суспіль-
ному житті й економіці. Вона пов’язується з 
виконанням особистістю соціально обумов-
леної ролі, з додержанням нею певної лінії 
суспільної поведінки, з характером споді-
вань, на реалізацію яких вона може розрахо-
вувати, виходячи зі своєї належності до жі-
ночої або чоловічої статі [6, с.19]. 

Гендер – це поняття, яке відображає ро-
льові соціальні очікування представників рі-
зної статі один від одного, термін, що харак-
теризує систему ролей [7, с.121] і відносини 
між жінками та чоловіками, які визначаються 
не біологічним походженням, а соціальним, 
культурним, політичним та економічним 
контекстами2 [8, с.42–43]. 

                                                 
1
 Андрогінний – термін, що застосовується для ви-

значення людей, які успішно поєднують в собі і тради-
ційно чоловічі, і традиційно жіночі психологічні якості. 

2
 Гендерні ролі – опанована, вихована поведінка, яка 

зумовлює діяльність, завдання та відповідальність, що 
сприймаються як чоловічі, так і жіночі. Гендерні ролі не 
постійні, вони змінюються з часом; відрізняються ши-
рокою розмаїтістю як межах однієї культури, так і в різ-
них культурах.  
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На думку Н. Грицяк, поняття “ґендер” 
означає складний соціокультурний процес 
конструювання суспільством відмінностей 
між чоловічими і жіночими ролями, поведін-
кою, ментальними й емоційними характерис-
тиками [9, с.9]. 

Як зазначає Д. Скотт, “стать” і “ґендер” у 
повсякденному спілкуванні однаково часто 
вживаються і як синоніми, і як антоніми, 
адже часом здається, ніби “ґендер” – це чем-
ний евфемізм1 [10, с.1544] для “статі”. А як-
що судити за кількістю вчених книжок і ста-
тей, де “ґендер” і “жінки” звучать як синоні-
ми, то й науковці не набагато краще за широ-
кий загал дотримуються розрізнення між фі-
зичним і соціальним (природою та культу-
рою, тілом і духом), чого прагнули досягти, 
вводячи поняття “ґендер” [11, с.231]. “Якщо і 
стать, і ґендер вважаються концептами, – 
зауважує Д. Скотт, – себто формами знання, 
то вони близько споріднені, коли взагалі не 
тотожні” [11, с.233]. 

Гендер здебільшого розуміється як соці-
альна надбудова над біологічною статтю або 
як соціальна стать. Образно кажучи, “гендер 
– це “культурна маска” статі, що визначаєть-
ся нашими соціокультурними уявленнями” 
[12], тобто гендер позначає рольові соціальні 
очікування представників жіночої і чоловічої 
статі. На відміну від поняття “стать” гендер 
стосується не суто фізіологічних властивос-
тей, за якими різняться чоловіки і жінки, а 
соціально сформованих рис, притаманних 
“жіночості” (feminity) і “мужності” (masculi-
nity) [13, с.95].  

Канадські вчені інтерпретують гендер як 
окреслений набір характеристик у культур-
ному аспекті, що визначає соціальну поведі-
нку жінок і чоловіків та відносин між ними, 
тобто гендер стосується не просто жінок або 
чоловіків, а відносин між ними і шляхів, за 
допомогою яких ці відносини будуються в 
суспільстві. Гендер є аналітичним знаряддям 
для розуміння соціальних процесів [14, с.3].  

Вітчизняні науковці категорію “гендер” 
активно почали використовувати на початку 
1990-х років у політичному і правовому ана-
лізі проблем рівності соціальних статей. Під 
рівністю жіночої і чоловічої статей розумі-
ється рівність їх соціального статусу та зага-
льна участь у всіх сферах суспільного, дер-
                                                 

1
 Евфемізм (від грецької euphēmia – утримання від 

слів, що не личать), непрямий, пом’якшений вислів за-
мість різкого, або такого, що порушує норми пристой-
ності. 

жавного та приватного життя на основі само-
усвідомлення особистісних потреб та інтере-
сів, долання елементу ієрархічності, за яким 
історично чоловіки розглядались як істоти 
вищі, а їх діяльність та її результати більш 
суспільно значущими, ніж досягнення жінок. 
Таке розуміння рівності жіночої і чоловічої 
статей за міжнародними документами перед-
бачає: рівність у правах і свободах, в обо-
в’язках, у відповідальності, можливостях, 
шансах, досягненні результатів [15, с.70]. 

На сьогодні є багато сфер життєдіяльнос-
ті суспільства, де майже немає різниці якої 
статі суб’єкт діяльності, але у військовій та 
оборонній сферах ефективність праці безпо-
середньо залежить від статі суб’єктів. Генде-
рна політика в оборонній сфері суспільного 
життя виходить не тільки з реалізації чинни-
ка затребуваності військовослужбовців жіно-
чої статі, легітимізації їх статусу тощо. Вона 
є діяльністю щодо ліквідації дисбалансу жі-
ночого представництва у військовому сере-
довищі, практикою оптимальної організації 
життєдіяльності в ньому, яка покликається на 
статеві відмінності й одночасно враховує ар-
гумент справедливості (рівні права та мож-
ливості для кожної особи, незалежно від ста-
ті), а також аргумент ефективності (залучен-
ня соціального та професійного потенціалу 
жінок у оборонній сфері) [1 с.15]. 

Гендерна політика у Збройних Силах 
України є складовою, окремим напрямом за-
гальної ґендерної політики у державі, її “про-
екцією” на військове середовище. В науковій 
літературі гендерна політика визначається як 
комплексна, цілеспрямована діяльність дер-
жави, міжнародних і недержавних організа-
цій, яка здійснюється ними безпосередньо та 
опосередковано на національному та регіо-
нальному рівнях і спрямована на інтегруван-
ня гендерного підходу в усі сфери політики 
як засіб ліквідації всіх форм дискримінації за 
ознакою статі та досягнення рівного розподі-
лу економічних, соціальних і політичних ре-
сурсів між жінками і чоловіками [17, с.29–
30].  

Метою гендерної політики у Збройних 
Силах України є забезпечення ефективного 
впровадження гендерного підходу у життєді-
яльність війська для створення гарантій рів-
них прав і можливостей особистості незале-
жно від її статі. Гуманітарна політика у вій-
ську акцентує увагу на необхідність досяг-
нення у ході реформування Збройних Сил 
України такої їх гендерної моделі, яка відпо-
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відатиме кращим світовим стандартам [1, 
с.17]. 

Гендерна рівність – це ідеологічний ком-
понент державної політики та державного 
управління, що має чотири виміри, які по-
кладено в основу напрямів розвитку держав-
ної гендерної політики на сучасному етапі 
розвитку українського суспільства. Перший 
вимір гендерної рівності – це права людини 
як універсальний стандарт політичних, гро-
мадянських, економічних, соціальних і куль-
турних прав та свобод для жінок і чоловіків. 
Другий вимір – це права людини як права 
жінок. Третій – рівність свобод, прав та 
обов’язків. Четвертий – рівні можливості – 
основний елемент гендерної рівності [16, 
с.325–332]. 

Категорія “гендерна рівність” характери-
зує стан, за яким чоловіки і жінки однаково 
значущі у соціальному плані, володіють рів-
ними правами і відповідальністю, а також 
мають рівні шанси (рівний доступ до ресур-
сів і можливостей) скористатися ними [18, 
с.145]. Так, стаття 1 Закону України “Про за-
безпечення рівних прав та можливостей чо-
ловіків і жінок” від 8 вересня 2005 р. визна-
чає гендерну рівність як “рівний правовий 
статус жінок і чоловіків та рівні можливо-
сті для його реалізації, що дозволяє особам 
обох статей брати рівну участь у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства” [19, 
с.157]. 

Основними завданнями у сфері забезпе-
чення гендерної рівності, як зазначено у про-
екті Концепції гуманітарного розвитку Укра-
їни, є : 

забезпечення гендерного співвідношення 
на рівні не менше 30 до 70 % тієї чи іншої 
статі у представницьких органах влади та на 
вищих щаблях виконавчої влади; 

забезпечення гендерного паритету на ри-
нку праці; 

сприяння подоланню подвійної зайнято-
сті серед жінок; 

скорочення розриву у доходах чоловіків і 
жінок; 

подолання гендерних стереотипів у сус-
пільстві: в сфері освіти, засобах масової ін-
формації тощо [20, с.22]. 

У сучасній науковій літературі, присвя-
ченій гендерній проблематиці, поняття “ген-
дерна рівність” найчастіше тлумачиться до-
слідниками як: 

рівність всіх суб’єктів соціальної взаємо-
дії перед законом; 

рівність суспільних можливостей неза-
лежно від статі, включаючи рівний доступ до 
ресурсів і рівність винагороди за працю; 

рівність у вираженні інтересів і прийнят-
ті рішень, тобто можливість висловити влас-
ну позицію і заявити про власні інтереси, ре-
алізація яких не визначається статтю 
суб’єкта; 

рівність результатів [21, с.10].  
Проблема інтеграції рівності чоловіків і 

жінок у військову сферу не є такою простою, 
як здається цивільним дослідникам гендерної 
проблематики. Дотримання гендерної рівно-
сті у військовій діяльності вимагає колосаль-
ного напруження фізичних сил, високих мо-
рально-психологічних і духовних якостей во-
їна в перебігу навчально-бойової підготовки і 
тим паче під час бойових дій і ґрунтується на 
фізичній, тілесній основі. Отже, гендерна рі-
вність є одним із найважливіших аспектів за-
гальнолюдського принципу рівності, який 
безпосередньо пов’язаний з правовим стату-
сом людини і громадянина, у тому числі осо-
бового складу Збройних Сил України. 

Важливим методологічним аспектом за-
стосування вимоги рівності статей є пробле-
ма доцільності дотримання гендерного пари-
тету у військовому будівництві та функціо-
нуванні Збройних Сил України. Відомо, що 
поняття “паритет” (від лат. paritas – рівність) 
відображає однакове становище сторін, рів-
ність можливостей і потенціалу сил, що про-
тистоять одна одній [22, с.78]. 

Серед дослідників гендерних питань іс-
нує думка, що саме поняття “паритет”, а не 
“рівність” є більш важливою категорією ген-
дерної політики. На їх думку, формальна 
(нормативно-правова) рівність є необхідним 
“стартовим”, відправним пунктом у здійс-
ненні гендерної політики, але вона, водночас, 
стає суттєвою перешкодою для усунення 
дискримінації. Ідея паритету враховує різни-
цю, відмінності між статями, але стверджує, 
що вони не повинні бути перешкодою для рі-
вного, тобто однакового підходу до різних 
статей. Формули рівного підходу мають вра-
ховувати відмінності між жінками та чолові-
ками [23, с.16]. 

Таким чином, принцип дотримання ген-
дерної рівності, безумовно, має знаходитись 
в основі гендерної політики у Збройних Си-
лах України, але він має поєднуватись із до-
держанням принципу державної доцільності. 
Зокрема регулювання питань підтримання 
бойової та мобілізаційної готовності військ 
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(сил) має забезпечуватись з урахуванням до-
тримання принципу гендерної рівності. І, на-
впаки, подальше розширення сфери військо-
вої діяльності жінок є припустимим лише у 
межах відповідності їх морально-психоло-

гічних, інтелектуальних, військово-професій-
них, фізичних та інших якостей вимогам 
конкретних видів військової діяльності та 
спеціальності. 
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Маловідомою сторінкою історії збройної 
боротьби Українського війська за визволення 
Українських земель від російських більшови-
ків є боротьба національної армії за визволен-
ня Донбасу у квітні 1918 р. У сучасних умо-
вах, коли Український схід залишається «га-
рячою точкою» на карті незалежної України, а 
її Збройні Сили ведуть там криваву і виснаж-
ливу боротьбу за територіальну цілісність на-
шої держави та збереження національної дер-
жавності загалом, доцільно висвітлити ті вій-
ськово-історичні події, які майже 100 років 
тому відбувалися на цих землях, коли молода 
Українська армія виконувала тут подібне за-
вдання. Це дасть можливість розвинути того-
часну національну воєнну героїку, яку в пода-
льшому можна використовувати в інтересах 
військово-патріотичного виховання військо-
вослужбовців сучасної Української армії та 
ще раз засвідчити, що Донбас – здавна земля 
Українська. 

Дана подія не знайшла належного висвіт-
лення в історіографії. Про похід на Донбас 
коротко згадується у роботі О. Удовиченка, в 
інших окремих працях, що створює надто об-
межену можливість щодо її вивчення [7, с.39]. 
Коротко її розглянуто у фундаментальній 
праці, присвяченій історії Українського війсь-
ка [3, с.416–418]. Важливим джерелом є коро-
ткі повідомлення про окремі епізоди походу 
на Донбас у працях В. Сікевича, що вміщені у 
виданні, упорядкованому Р. Ковалем [5]. Від-
так мета даної статті полягає в загальному ви-

світленні перебігу основних військових подій 
під час походу Українських військ на Донбас. 

У період Центральної Ради український 
національний провід ясно усвідомлював зна-
чення Донбасу для України як промислового 
регіону. Проте на той час існувала реальна за-
гроза відторгнення цієї величезної території 
від України або встановлення тут маріонетко-
вого пробільшовицького режиму, орієнтова-
ного на Радянську Росію. Враховуючи ці об-
ставини, Українські провідники мусили не-
гайно застосувати військову силу для звіль-
нення Донбасу від потенційного ворога. Від-
так на базі Запорізького корпусу було виріше-
но створити спеціальну групу військ для по-
ходу на схід України. 

Дана група військ зі складу Запорізького 
корпусу мала наступати в напрямку Лозова–
Слов’янськ з метою визволення від більшови-
ків Донбасу. Зазначимо, що економічна по-
треба такої військової акції вже давала про се-
бе знати. При цьому наголошувалося: «Вся 
промисловість, індустрія й залізниці в усіх 
звільнених просторах України були унерухо-
млені через брак вугілля. …» [5, с.97]. Також 
Б. Монкевич наголошує, що Донецький водо-
збір був єдиним джерелом, звідки постачалося 
вугілля для всієї Росії [5, с.180]. Таким чином 
Українські війська, що рухалися на Донбас, 
діяли в межах ясно визначеної та чітко зрозу-
мілої політичної мети. 

Більшовицьке керівництво Радянської Ро-
сії в цьому відношенні враховувало значення 
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Донбасу. Проте були й інші обставини, які пе-
вним чином заважали встановленню в цьому 
регіоні Української влади і які російські біль-
шовики повною мірою використовували для 
дестабілізації суспільно-політичної обстанов-
ки в Україні. Зокрема М. Скрипник вказував, 
що у багатьох робітників виникла думка про 
те, «… щоб лишити Придніпровській Україні 
можливість самостійно виживати наявний 
дрібнобуржуазний націоналізм, і щоб обме-
жити район дій пролетарської влади на Украї-
ні тереном Донецького басейну» [1, с.667; 4, 
с.161]. О. Реєнт, у такий спосіб робить влуч-
ний і своєчасний висновок, що об’єктом бі-
льшовицької політики було обрано той район, 
де існувала більш-менш стабільна соціальна 
база в особі елементу, за висловом того ж 
М. Скрипника, «російського і напіврусифіко-
ваного», для якого характерним був «пересуд 
національний, тобто погляд на українську мо-
ву й українську культуру як на мову і культу-
ру третьорозрядну, яку можна допустити ли-
ше для простого домашнього вжитку» [1, 
с.667; 4, с.158]. Відтак завдяки штучній акти-
візації саме таких сил у цьому регіоні, ситуа-
ція на Донбасі швидко загострювалася, става-
ла вибухонебезпечною. За таких умов уряд 
Української Народної республіки (далі – УНР) 
змушений був реагувати на неї за допомогою 
наявної військової сили. Відповідний контин-
гент військ мав виставити Запорізький корпус 
Армії УНР. Організацією та відрядженням 
цього формування запорожців особисто за-
ймався генерал З. Натієв [8].  

Командування Українських військ давало 
собі чіткий звіт щодо складної і неоднознач-
ної суспільно-політичної обстановки в регіоні 
і мало відповідним чином рахуватися з цими 
умовами. Існують свідчення, коли роз’ясню-
вальну роботу серед населення Донбасу про-
водили, щоправда, не завжди з успіхом, самі 
старшини і козаки військ Слов’янської групи 
під час походу. Місцева людність, на жаль, 
особливо на початку появи Українських військ, 
не сприймала збройну боротьбу за Україну, 
демонструвало повне нерозуміння їх мети [5, 
с.249]. 

До складу групи військ, яка мала визволя-
ти від російських більшовиків Донбас, вирі-
шено було включити 1-й Запорізький ім. ге-
тьмана Петра Дорошенка піший полк, 3-й За-
порізький ім. гетьмана Богдана Хмельницько-
го полк, 3-й Гайдамацький полк, 1-й гармат-
ний полк і інженерний полк. Командування 
цією групою покладалося на командира 3-го 

Гайдамацького полку полковника В. Сікевича 
[6, с.401; 8]. Проте гайдамаки на чолі з полко-
вником В. Сікевичем на той час ще не прибу-
ли з Києва, тому тимчасово командування ці-
єю групою доручалося командирові 1-го За-
порізького «Дорошенківського» полку полко-
вникові О. Загродському [5, с.97].  

3-й Запорізький ім. гетьмана Богдана 
Хмельницького полк був найстарішим полком 
у корпусі, оскільки був сформований у квітні 
1917 р. Він був нечисленний, але добре вико-
нував бойові завдання, оскільки мав прекрас-
ний командний склад. Тільки цей полк мав 
свій власний прапор, на якому було вишито 
портрет Богдана Хмельницького, а на мали-
новому полотнищі напис: «Перший Українсь-
кий імені Богдана Хмельницького козацький 
полк». У подальшому богданівці свято берег-
ли цей прапор [5, с.92]. Командиром цього 
полку був полковник О.А. Шаповал [6, с.491; 
8]. 

1-й Запорізький ім. гетьмана Петра До-
рошенка піший полк, за свідченням Б. Мон-
кевича «був досить добірною частиною, але 
популярності в корпусі не мав. Особливо не 
любив його Богданівський полк за те, що в за-
гальній нумерації полків він носив перший 
номер, що по праву належав Богданівцям як 
піонерам українського війська… Цей малень-
кий антагонізм можна ще пояснити суперниц-
твом, яке виявляли ці полки в бойовій своїй 
діяльності. Кожний з них хотів бути першим» 
[5, с.91–92].  

3-й Гайдамацький піший полк (3 курені) 
під командою полковника В. Сікевича. Ця ча-
стина, зазначає сотник Б. Монкевич, яку інко-
ли називали дитиною Петлюри, бо, в основ-
ному, складалась з колишнього Слобідського 
Коша, була фаворитом уряду. Раніше полк 
був залогою Києва і щойно в цю пору прибув 
до Корпусу. Обороняючи підступи Києва, 
Гайдамаки виявили завзяття і запеклість. Од-
нак, вже спочатку вони виявили нахил до 
пропагандистських закликів. Я. Штендера за-
значає, що полком під час походу на Донбас 
командував сотник Савелів [8].  

Артилерія групи – дві батареї легких, одна 
важких гармат – під проводом сотника Один-
ця; панцерний потяг і броневик – під прово-
дом полковника Болотова; інженерна сотня – 
під проводом сотників Андрієвського і 
Р. Білінського; кіннота групи – кінна сотня – 
сотника Євгена Ляховича. Цього старшину 
дуже позитивно згадує В. Сікевич: «Мене цей 
сотник усе притягав до себе своєю відвагою, 
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рішучістю, ініціативою і презирством до сме-
рті. …» [5, с.254]. Саме такі старшини і забез-
печили надійне управління діями військ, своїм 
авторитетом зміцнювали морально-психоло-
гічний стан особового складу і повною мірою 
спричинилися у подальшому до успіхів Укра-
їнських військ. В авангарді групи рухався За-
порізький ім. кошового Костя Гордієнка кін-
ний полк під проводом полковника Петрова 
[5, с.93; 8]. 

Головне завдання Слов’янської групи 
військ – звільнити Донецький водозбір від бі-
льшовиків [5, с.180]. Маршрут руху цих 
військ визначався Костянтиноград–Лозова–
Слов’янськ [8]. 

Ще до виступу Слов’янської групи пол-
ковника В. Сікевича в напрямку Лозова–
Слов’янськ Гордієнківський полк, який най-
коротшим шляхом вирушив у напрямку 
Слов’янська, за 40 верст від Лозової зіткнувся 
з більшовицькими частинами. Становище 
полку було небезпечним, і з Лозової українсь-
ке та німецьке командування після повідом-
лення полковника В. Петрова направило йому 
допомогу – два німецьких батальйони, після 
чого більшовики відступили до станції Барві-
нкове. Тоді ж під Барвінкове вирушила і вся 
Слов’янська група. Проте у її складі перебу-
вали в цей час лише Гайдамацький і Дороше-
нківський полки з артилерією і бронепотяга-
ми. Богданівський полк був тим часом ще у 
Харкові, де ніс гарнізонну службу. Гордієн-
ківський кінний полк, завершивши виконання 
свого завдання повернувся до Лозової і при-
єднався до Кримської групи [5, с.180].  

Слов’янська група військ під проводом 
полковника В. Сікевича провадила успішні 
бої з російськими більшовицькими військами 
на території Донбасу. 15 квітня після криваво-
го 11–12-годинного бою Українські війська 
здобули ст. Барвінкове. Бій біля Барвінкового 
розпочався ввечері, коли українські частини 
зайняли позиції на 2,5 версти перед цією ста-
нцією. З боку більшовиків у бою брали участь 
бронепотяг, автопанцерники, піхота, кіннота і 
досить значна кількість артилерії. Крім того, 
відзначається участь у бою донецьких робіт-
ників і деякі більшовицькі козацькі полки. Тут 
запоріжці втратили 9 бійців вбитими та 59 по-
раненими [3, с.418]. Зокрема 9 козаків було 
вбито, поранено 52 козаки і 7 старшин. 
Б. Монкевич наголошує, що ці втрати свідчать 
про впертість, з якою більшовики чинили опір 
українським військам «…, а цю впертість мо-
жна пояснити, по-перше, приявністю серед 

більшовиків козачих частин, а по-друге, важ-
ливістю для них захистити вугільний район». 
Наприкінці бою прибув з Харкова Богданів-
ський полк і його відразу було направлено в 
авангард, переслідувати відступаючих біль-
шовиків. Більшовики мали завчасно підготов-
лені позиції, де намагалися затримати наступ 
українських військ. Богданівський полк пере-
слідував їх протягом ночі і на ранок 17 квітня 
українські війська вже перебували за 2 версти 
від курортного м. Слов’янськ, тоді як більшо-
вики відступали на Бахмут (нині м. Арте-
мівськ Донецької обл. – авт.) [5, с.181]. 

17 квітня 3-й піший полк зайняв Слов’-
янськ, а наступного дня – Бахмут, який було 
захоплено майже без бою [5, с.181; 7, с.39].  

Під час бойових дій, вже неподалік від 
Слов’янська, українське командування завдя-
ки діям сотника Андріївського, що з’єднав 
свій телефон з ворожим і прослуховував те-
лефонні переговори більшовицьких команди-
рів, мало змогу корегувати і свої подальші дії. 
Зокрема бій мав розпочатися перед містом. 
Полковник В. Сікевич своєчасно поставив за-
вдання сотникові Одинцю підвезти на плат-
формі легку гармату і далі стріляти картеччю 
по ворожим військам, які мали розпочати на-
ступ. Проте під час руху ворожий потяг на-
трапив на завчасно закладену українцями ви-
бухівку і загорівся. Після цього українська ар-
тилерія відкрила вогонь на картеч і вся 
Слов’янська група перейшла у наступ. Біль-
шовики спочатку зупинилися, після чого від-
крили кулеметний вогонь, а потім поспішно 
почали тікати. З гаслом «Слава Україні!» 
українські підрозділи розгорнули свої прапо-
ри і зайняли ворожі позиції. За даними самого 
В. Сікевича було захоплено 3 тис. полонених, 
16 гармат, 18 кулеметів і 1 броневик [5, с.250].  

Більшовики зосереджували значні сили на 
ст. Микитівка. 19 квітня українські війська за-
хопили її і, таким чином союзні Українські і 
Німецькі війська ввірвалися у самий центр ву-
гільного району й оволоділи пунктами, що 
мали величезне стратегічне і промислове зна-
чення [5, с.181].  

Наступальні дії Українських військ про-
довжувалися. Вранці 21 квітня наступ почала 
кіннота під проводом сотника Є. Ляховича, на 
правому фланзі діяв Дорошенківський полк, а 
на лівому – Богданівський. Через півгодини 
рух почала вся Слов’янська група разом з 
важкою і легкою артилерією. У самому Слов’-
янську рішенням полковника В. Сікевича бу-
ло залишено 1-у сотню під проводом старшин 
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О. Волоха та Ю. Виноградова «… бо наші 
союзники німці вже наробили нам шкоди і 
треба бути дуже обережними з ними …». При 
цьому В. Сікевич зазначає, що союзники – ні-
мці не завжди дружньо ставилися до своїх 
українських спільників. Зокрема вони намага-
лися у Слов’янську вигнати одну з українсь-
ких частин із зайнятих вже приміщень, також 
був випадок коли німці за чиїмось доносом 
заарештували броньовий підрозділ і перебили 
увесь особовий склад на чолі з командиром.  

Близько полудня 21 квітня Слов’янська 
група підійшла до Краматорівки (нині м. Кра-
маторськ Донецької обл. – авт.), де їх зустріла 
делегація місцевих робітників. В. Сікевич сві-
дчить: «Робітники як не з любов’ю, то зі стра-
ху перед новою владою стрінули нас з хлібом 
і сіллю і піднесли кінноті український прапор 
з написом «Нехай цей стяг буде благословен-
ням робітників у боротьбі за незалежну собо-
рну Україну. Ми з вами!». Сотник Ляхович 
під’їхав до них, прийняв цей стяг, … і сказав: 
«Ми з гордістю приймаємо ваше благосло-
вення і будемо все робити, щоб ваше бажання 
виконати і щоб по цілій Україні скрізь заспі-
вали радісну пісню «Ще не вмерла Україна!». 
А це мусить бути, бо військо і робітництво – 
це незборима сила. Слава вам і всім робітни-
кам по цілій Україні …» [5, с.250–251]. Наве-
дений приклад свідчить, що незважаючи на 
шалений пропагандний тиск з боку російсь-
ких більшовиків і потужні антиукраїнські на-
строї у тодішньому Донбасі, серед населення 
цього регіону все ж були здорові сили, які ви-
знавали факт існування незалежної Українсь-
кої держави, а себе – її невід’ємною частиною. 
Також місцеве населення, враховуючи пере-
можний наступ Українських військ, мусило 
рахуватися з їх потужністю. 

Проте, вже 27 квітня більшовики, одержа-
вши підмогу, «густими лавами», за підтримки 
потужного артилерійського вогню, почали на-
ступ на Микитівку. Більшовицьке донесення 
про початок цього наступу напередодні пере-
хопила кінна розвідка сотника Бабенка. Зок-
рема з під Дебальцевого рухалася велика гру-
па більшовицьких військ, що складалася з ко-
лишніх російських вояків Кавказького фрон-
ту, які верталися додому з війни. Повідомля-
лося, що ці війська готуються до зустрічного 
бою. Їх артилерія була вже готова до стрільби 
прямою наводкою. Чисельно, за даними 
В. Сікевича, противник значно переважав Ук-
раїнські війська, але морально-психологічний 
стан українських старшин і козаків був висо-

кий і вони були готові до зіткнення з потуж-
ним противником, про що самі неодноразово 
заявляли. Відтак українське командування об-
рало зручні позиції для артилерії, кінноті на-
казано бути напоготові до кінної атаки. Війсь-
кам поставлено завдання здобути Микитівку, 
Горлівку і ртутний завод. Проте стало відомо, 
що і противник готується до бою [5, с.254]. 
Разом з тим, зауважимо, що цифрові показни-
ки наведені В. Сікевичем надто перебільшені. 
Так, він зазначає, що його війська числили 
18 тис. загалом, тоді як у противника близько 
40 тис. бійців всіх родів зброї [5, с.253]. Сьо-
годні важко встановити реальну чисельність 
протиборчих військ, оскільки наявні джерела 
її не подають. 

Війська полковника В. Сікевича спільно з 
німецькими частинами почали наступ. З укра-
їнського боку бій розпочала кіннота. В. Сіке-
вич так описує дії кіннотників: «… наша коза-
чня почувши наказ, ухопила повіддя лівою 
рукою, схилила голови до шиї коней, міцно 
правою рукою охопила рукоять шаблюк і як 
буревій понеслася за своїм командантом із 
криком «За Україну, за її волю! За славу коза-
цьку!»». Українські кіннотники билися завзя-
то. За півгодини противник не витримав і роз-
бігся, залишаючи на полі бою багато вбитих і 
поранених. Тим часом артилерія відкрила во-
гонь по ворожих позиціях. Українська кінно-
та, розгромивши ворожу, оточила зусібіч ліве 
крило ворожої позиції і погнала охопленого 
панікою ворога. А вже у тилу кіннотники пі-
дірвали залізницю, унеможлививши ворогові 
тікати поїздами. Після бою, що тривав три го-
дини більшовиків було розбито, вони відсту-
пили, залишивши багато вагонів, кулеметів і 
рушниць, а також санітарний вагон з ліками, 
яких не вистачало. Втрати Українських військ 
за даними Б. Монкевича: 1 вбитий і 12 пора-
нених, з яких 2 старшин [5, с.255]. Проте і тут 
слід наголосити, що наведені показники втрат 
виглядають надто заниженими, особливо при-
йнявши до уваги масштаби й інтенсивність бо-
їв, що їх провадили Українські війська. 

Перемога Українських військ біла по-
вною, хоча ще продовжувався бій за ртутний 
завод. Результат бою вирішив Дорошенківсь-
кий полк. Після короткого бою ворог здався 
[5, с.255]. У цих подіях особливо відзначилася 
6-а сотня 1-го пішого «Дорошенківського» 
полку на чолі з сотником Коваленком. 
27 квітня, перебуваючи на правому крилі ні-
мецького полку, 6-а сотня прийняла на себе 
наступ більшовиків, які глибоко обходили це 
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крило. Ця сотня на чолі з сотником Ковален-
ком дружним наступом відкинула більшови-
ків, при чому 26 більшовицьких вояків вбито, 
9 взято в полон, а також захоплено кулемети. 
Потім на плечах ворога, що утікав, сотня вде-
рлася на ст. Горлівка і захопила потяги, які 
були вже готові до виїзду. В цих потягах було 
багато різного майна [5, с.181].  

Б. Монкевич свідчить, що в цьому районі 
більшовицькі війська складалися переважно з 
озброєних робітників, які зважаючи на лікві-
дацію підприємств, змушені були вступати до 
лав Червоної армії. Разом з тим, на боці біль-
шовиків билися проти Українських військ і 
козачі підрозділи [5, с.182]. Разом з тим, 
В. Сікевич пише, що всі полонені більшови-
цькі вояки були колишніми російськими сол-
датами Кавказького фронту, які не розуміли, 
за що вони воюють і хотіли якнайшвидше по-
трапити додому. Вони свідчили, що їх коман-
дири самі поспішно втекли, нікого про це не 
повідомивши [5, с.253].  

У подальші дні було звільнено Юзівку, 
станції Дебальцеве та Попасну [7, с.39]. На-
ступ союзних Українських і Німецьких військ 
провадився послідовно саме у цих трьох на-
прямках. 28 квітня Богданівський полк з боєм 
зайняв ст. Дебальцеве. В цьому бою брав 
участь і сотник Б. Монкевич (автор праць про 
славетні походи Українських військ на Крим і 
Донбас), який проходив службу в Богданівсь-
кому полку [6, с.284]. Богданівці під проводом 
полковника О. Шаповала повністю розгроми-
ли більшовицький батальйон ім. Леніна [5, 
с.9], захопивши при цьому понад 1 тис. ваго-
нів, навантажених вугіллям, і 16 паровозів, га-
рмату та кулемет.  

Б. Монкевич наголошує, що завоювання 
вугільного басейну Українськими військами 
мало величезне значення. З’явилася можли-
вість приступити до вивезення вугілля в інші 
місцевості України, які дуже потребували 
цього палива. Таким чином, вказує далі 
Б. Монкевич, – операції в цьому напрямі, крім 
головної своєї мети – вигнання більшовиків за 
межі України, – призвели до наслідків, що ма-
ли величезне економічне значення [5, с.182]. 

Залишивши Дебальцеве, ворог зайняв по-
зицію за 6 верст від нього на ст. Чернушине, а 
оскільки більшовиків турбували роз’їзди 
української кінноти, то більшовики залишили 
і цю станцію. Взагалі відступ більшовиків мав 
жахливий вигляд: вони тікали в різних напря-
мках, а головна їх сила тікала на ст. Колпа-
ково. 30 квітня 1-й курінь Богданівського пол-

ку зайняв цю станцію, що була граничним 
пунктом на кордоні з Донщиною. Решта пол-
ку розташувалася у Дебальцевому.  

Українські війська протягом короткого 
часу здобули перемогу. Проте вона була дося-
гнута ціною значних втрат. Після боїв загиб-
лих вояків ховали у братських могилах. 
В. Сікевич пише: «… і в цю могилу зложили 
ми забитих, хай у спокою спочивають, а без-
смертна слава витає над їхньою могилою, 
вкритою свіжою зеленню і нашим смутком … 
Залишаємо на місці тих, які зі славою викона-
ли своє завдання». Сьогодні, ймовірно, немо-
жливо, на жаль, встановити, де саме були ці 
могили. А між тим, В. Сікевич, таким чином, 
робить важливий висновок для військово-
патріотичного виховання, що не втрачає свого 
значення і сьогодні, зважаючи на те, що нині 
боротьба за Українську державність ведеться 
в тому ж регіоні України: «Якби ми мали 
свою вільну Державу, ці могили стали б для 
нас історичним документом, як ми боролися 
за нашу волю, за наше право, за Україну» [5, 
с.255]. 

У результаті успішного походу Українсь-
кого війська на Донбас на початку травня 
1918 р. вся територія України була звільнена 
від ворога [3, с.418]. 

Таким чином, Українські війська в цілому 
виконали своє завдання. Похід на Донбас роз-
вивався для Українських військ переважно 
вдало і вони мали шанс досить швидко, хоча і 
зі значними зусиллями зайняти всю територію 
Донецького басейну, що врешті-решт і було 
досягнуто. Зауважимо, що похід проходив в 
обстановці неоднозначного ставлення до 
Українського війська з боку місцевого насе-
лення, яке не завжди позитивно сприймало 
ідею незалежної Української держави. Також, 
як свідчать окремі факти, союзна німецька 
армія поводилася не завжди по союзницьки, 
що значно заважало виконанню завдань Укра-
їнськими військами. 

Економічні наслідки походу були дуже 
важливими, оскільки промислово важливий 
регіон повністю переходив під контроль вла-
ди Української Народної Республіки, відтак 
нагальна проблема нестачі вугілля в усій 
Україні кардинально знімалася. 

Цей похід засвідчив, що навіть у складних 
і несприятливих суспільно-політичних умовах 
молода Українська армія спроможна викону-
вати бойові завдання і одержувати перемоги 
над російсько-більшовицькими військами. 
Війська під проводом полковника В. Сікевича 
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продемонстрували високу боєздатність і міц-
ний морально-психологічний стан, згуртова-

ність і самопожертву, що повною мірою спри-
яло їх успіхові.  
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В статье раскрыты вопросы организации боевого применения и управления всех видов 
артиллерии: армейской, береговой и корабельной в обороне, при контрнаступлении, в контр-
батарейной борьбе и при обеспечении эвакуации Одесского оборонительного района. Органи-
зация артиллерийской разведки, а также комплекс мер, направленных на повышение живуче-
сти и боеспособности стационарных береговых батарей и организации тесного взаимодейст-
вия разных видов артиллерии. 
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Через практическое отсутствие танков и 
малое количество авиации, основной огневой 
силой Одесского оборонительного района 
(далее – ООР) была полевая артиллерия При-
морской армии, а также береговая и корабе-
льная артиллерия Черноморского флота. 
Именно артиллерия, хотя и незначительная по 
численности, позволяла в течение длительно-
го времени сдерживать многократно превос-
ходящие силы атакующего противника, а та-
кже совершать смелые и успешные наступа-
тельные операции. 

Изучением действий отдельных видов ар-
тиллерии в Одесской оборонительной опера-
ции занимались такие исследователи, как 
Ю.Г. Перечнев, А.И. Денненбург, А.А. Саго-

ян, Т.Н. Небоженко и др. [1, с.74-225; 2–4]. В 
монографии Ю.Г. Перечнева рассматривается 
общее развитие береговой артиллерии в пред-
военные годы и ее боевая деятельность при 
защите Одессы. Работа А.И. Денненбурга по-
священа в основном действиям 42-го отдель-
ного дивизиона береговой артиллерии. Сагоян 
А.А. исследует использование корабельной 
артиллерии, Т.Н. Небоженко, в своей книге 
«Катюши» на одесских рубежах» рассказыва-
ет о действиях гвардейского дивизиона залпо-
вого огня в сентябре 1941 г. Салтовец И.М. в 
книгах «Выходила на врага «Катюша» и «Бо-
евые друзья «Катюши» также освещает учас-
тие гвардейцев-минометчиков в обороне 
Одессы [5; 6, c.304]. Указанные авторы по-
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дробнее описывают факты, которые им самим 
ближе и те, что лучше знают, что не способст-
вует воспроизводству действительной ком-
плексной исторической картины. К сожале-
нию, до сих пор нет серьезных аналитических 
статей об общем порядке использования по-
левой артиллерии. Многие авторы проводя 
общий обзор событий героической обороны 
Одессы уделяют некоторое внимание и испо-
льзованию артиллерии. 

Цель этой статьи состоит в том, чтобы ис-
следовать общий алгоритм использования 
всех видов артиллерии ООР для обеспечения 
успешных боевых действий в течение оборо-
нительной операции, а также способы органи-
зации управления и тесного взаимодействия 
ее разных видов. 

С первых дней деятельности ООР началь-
ник артиллерии Приморской армии полков-
ник Н.К. Рыжи и его штаб сумели централи-
зовать управление огнем, придать ему гиб-
кость, наладить взаимодействие различных 
видов артиллерии, смогли быстро и эффекти-
вно сосредоточивать на узких направлениях 
огонь различных батарей. Управление кора-
бельной артиллерией осуществлялось через 
флагманского артиллериста военно-морской 
базы, береговой – через командиров артдиви-
зионов береговой обороны, а сухопутной – 
через начальников артиллерии секторов сухо-
путной обороны. Недостаточную насыщен-
ность артиллерией защитники Одессы компе-
нсировали умелым ее использованием. Вот 
как Н.К. Рыжи описывал ситуацию: «В боях 
за Одессу участвовала артиллерия Приморс-
кой армии в количестве 371 орудий и мино-
метов, не считая ротных минометов и 8 бое-
вых машин «РС» («катюши»), а также берего-
вую артиллерию Одесской военно-морской 
базы в составе пяти стационарных батарей – 
15 пушек и пяти подвижных батарей – 20 ору-
дий. Кроме того, активную поддержку войс-
кам оказывала артиллерия кораблей Черно-
морского флота. Имеющиеся артиллерийские 
средства, не считая корабельной артиллерии, 
позволяли при борьбе за главный рубеж обо-
роны создать плотность артиллерии и мино-
метов в 5–6 стволов на километр фронта и по 
две противотанковые пушки. Другими слова-
ми – плотность артиллерии в обороне Одессы 
была меньше принятой в довоенное время но-
рмы примерно в 3–4 раза, а противотанковой 
артиллерии – в 5 раз» [7, с.78]. 

Для усиления сухопутных войск берего-
вые батареи 40-го подвижного дивизиона бы-

ли переданы в соединения Приморской ар-
мии, где использовались совместно с полевой 
артиллерией. Ввиду того, что наступление 
противника больше ожидалось в западном и 
южном секторах обороны, там было сосредо-
точено соответственно 87 и 105 полевых ору-
дий. Таким образом, в восточном секторе на-
ходилось всего 60 полевых орудий. Для уси-
ления этого сектора, с 10 орудий береговой 
артиллерии калибра 203–180-мм была сфор-
мирована целевая артиллерийская группа. Та-
кже эта группа, совместно с отрядом кораб-
лей, выполняла функции артиллерии дальнего 
действия. Береговые батареи среднего калиб-
ра в составе 13 орудий обеспечивали артилле-
рийскую поддержку в западном и южном сек-
торах. Распределение задач артиллерии по се-
кторам обороны позволяло использовать ее 
наиболее эффективно. 

Для защиты прибывающих боевых кора-
блей и транспортов с пополнениями и снаря-
жением артиллеристы были обязаны обеспе-
чить их безопасный вход в порт и разгрузку, 
подавляя любые попытки артиллерии врага 
вести прицельный огонь. Для контрбатарей-
ной борьбы привлекались полевая, береговая 
и корабельная артиллерия, а также авиация. 
Если полевая артиллерия имела все необхо-
димое для ведения контрбатарейной борьбы 
(специальные разведывательные подразделе-
ния, предварительно отработанные правила 
стрельбы, соответствующую боевую органи-
зацию), то у береговой артиллерии ничего 
этого не было – до войны возможность ее 
привлечения для выполнения задач на суше 
даже не предусматривалась. В связи с этим, у 
полевой артиллерии пришлось позаимство-
вать почти все, начиная с правил стрельбы и 
заканчивая организацией артиллерийской ра-
зведки в сухопутном направлении. Специаль-
но для береговой артиллерии Одесской воен-
но-морской базы (далее – ВМБ) в начале вой-
ны было разработано «Наставление по артил-
лерийской поддержке сухопутных войск», в 
котором излагались вопросы взаимодействия, 
корректировки и порядок вызова огня. Нали-
чие наставления значительно улучшило по-
дготовку береговых батарей к совместным 
действиям с соединениями армии и, особенно, 
в контрбатарейная борьбе [8, с.139]. 

В начале обороны города артиллерия отк-
рывала огонь по батареям противника только 
с началом артиллерийского обстрела города, 
после того как по засечкам наблюдательные 
посты определяли координаты стреляющих 
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вражеских батарей. Чтобы улучшить борьбу с 
румынскими батареями на трех самых высо-
ких зданиях города установили теодолитные 
посты, чтобы более точно засекать стреляю-
щие вражеские батареи. Это существенно 
снизило продолжительность обстрелов города 
и порта батареями противника. Однако огра-
ниченное количество боеприпасов, а также 
отсутствие бомбо-штурмовой и коррекцион-
ной авиации, не позволяли полностью подав-
лять и уничтожать активные батареи врага. К 
тому же, артиллерия противника изменяла та-
ктику, батареи перемещались с одной пози-
ции на другую и если советские артиллеристы 
накрывали огнем одну батарею, в бой вступа-
ла другая. 

Заслуженной славой у защитников Одес-
сы пользовался 265-й полк корпусной артил-
лерии во главе с депутатом Верховного Сове-
та УССР майором М.В. Богдановым. Подви-
жные батареи этого полка появлялись всегда 
там, где было труднее отражать атаки врага. 
Даже упоминание имени Богданова наводило 
ужас на врага. На боевом счету богдановцев 
было несколько уничтоженных полков враже-
ской пехоты, рассеяных точным артиллерийс-
ким огнем, 10 разгромленных батарей, более 
40 уничтоженных танков и много другой бое-

вой техники.  
Действенную огневую поддержку войс-

кам оказывала артиллерия береговых батарей. 
На многокилометровом одесском побережье 
от Аджиаски до Сухого лимана на расстоянии 
в 3–4 км друг от друга, в наиболее благоприя-
тных для ведения огня местах, еще в довоен-
ное время были построены из железобетона 
мощные стационарные береговые батареи 
(далее – ББ). Основу их боевой мощи состав-
ляли новейшие 180-мм пушки 411-й и 412-й 
батарей, которые были установлены в надеж-
но защищенных и хорошо замаскированных 
бронированных башнях с полным подземным 
комплексом длительного самообеспечения и 
совершенной системой автоматического 
управления. Они имели возможность уничто-
жать цели на дальности до 42 км. Дополняли 
их боевую мощь существенно модернизиро-
ванные в предвоенные годы 203-мм пушки 
21-й батареи. Артиллерийские батареи были 
объединены в три отдельных артдивизиона: 
40-й подвижной дивизион (капитан И.Б. Яб-
лонский), 42-й (капитан А.И. Денненбург) и 
44-й (майор Блохович) стационарные дивизи-
оны. Состав береговой артиллерии по состоя-
нию на 20 августа 1941 г. (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Состав береговой артиллерии Одесского оборонительного района [9, л.12] 

Дивизион Номера  
батарей 

Калибр  
пушек, мм 

Количество 
пушек 

Место расположения 

180 3 
411 

45 2 

Большой Фонтан 

1 152 3 Люстдорф 

39 130 3 Большой Фонтан 

42-й отдельный артил-
лерийский дивизион 

2 76 4 Торговый порт 

180 3  
412 45 2 

Чебанка 
(Гвардейское) 

44-й отдельный артил-
лерийский дивизион 

21 203 3 Мыс «Е» 

36 76 3 Дофиновка 

37 122 3 Анчекрак 

40-й подвижный ар-
тиллерийский дивизи-
он 38 122 3 Люстдорф 

 724 152 4 Люстдорф 
 

До войны на береговую артиллерию воз-
лагались задачи защиты баз флота от прорыва 
подводных лодок, миноносцев, торпедных ка-
теров и артиллерийского обстрела с моря, 
обеспечение выхода своих кораблей в море, 
противодействия высадке десанта, содействие 
сухопутным войскам в районе морского побе-
режья. Совсем другие задачи пришлось выпо-
лнять береговым батареям детом 1941 г. при 
нападении противника на Одессу с суши. 

Под залпы 411-й ББ 5 августа началась 
Одесская оборона (батарея вела огонь по ско-

плению румынской техники и живой силы на 
территории крепости Аккерман) и под ее же 
залпы 16 октября оборона Одессы закончи-
лась (батарея до утра прикрывала огнем скры-
тый отход и эвакуацию войск ООР). Каждый 
день, днем и ночью, береговые батареи по 
приказам командования ООР вели сокруши-
тельный прицельный огонь. Боезапас у них 
был больше, чем в армейской артиллерии, для 
которой боеприпасы доставлялись аж из по-
ртов Кавказа. Дальнобойность, высокая точ-
ность, скорострельность, большое разрушите-
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льное действие снарядов береговой артилле-
рии обусловили высокую эффективность ее 
огня по сухопутным целям. Сводный анализ 
боевой деятельности береговой артиллерии 
ООР показывает, что за период обороны го-

рода береговая артиллерия провела 954 стре-
льбы, выпустив по артиллерийским батареям, 
пехоте, командным пунктам, скоплениям тех-
ники и танкам противника 11 082 крупнока-
либерных снаряда (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Анализ боевых стрельб береговой стационарной артиллерии ООР [9, л.34–35] 

Калибр пушки, мм 
Цель 

203-мм 180-мм 152-мм 130-мм 
Всего стрельб 

Артиллерийские батареи  21 106 31 199 357 

Пехота  46 168 93 128 435 

Автомашины с пехотою  4 10 2 2 18 

Населенные пункты 3 38 11 5 57 

Командные и наблюдательные пункты 5 35 8 16 64 

Танки  3 14 4 2 23 

Всего стрельб  82 371 149 352  954 

Расход боеприпасов 900 3779 2245 4158 11082 
 

Результативность огня береговой артил-
лерии напрямую зависела от качества обще-
войсковой и артиллерийской разведок. Осно-
вными объектами артиллерийских ударов бы-
ли сосредоточенные на рубеже атаки пехота и 
танки противника, позиции артиллерийских и 
минометных батарей, а также командные и 
наблюдательные пункты в глубине боевых 
порядков. Огонь артиллерии в ООР обычно 
сосредоточивали на узком участке фронта, 
там где противник сосредотачивался перед 
атакой или имел локальный успех в прорыве 
обороны. Создать необходимую плотность 
огня на широком фронте не хватало орудий. В 
большинстве случаев результатом артилле-
рийского налета была задержка или полный 
срыв наступления противника. Так было, на-
пример, в конце августа, когда враг безумно 
атаковал позиции советских войск в Южном 
секторе обороны. В тот день противник на 
прорыв обороны двинулся батальонными ко-
лоннами. Это было что-то вроде «психичес-
кой атаки» – впереди шагали офицеры, был 
даже оркестр. Поближе подпустив врага, по 
команде генерал-майора И.Е. Петрова, гряну-
ли залпы 42-го дивизиона. Вражеская колонна 
утонула в огне и дыму. Дрожала земля. Когда 
закончился огневой налет и разошелся дым – 
первой колонны уже не было. Дивизион пере-
нес огонь на вторую, а затем на третью и чет-
вертую наступающие вражеские колонны. 
Первая попытка наступления была сорвана, 
но, несмотря на большие потери в живой си-
ле, вражеское командование посылало в бой 
все новые и новые части. И снова поднима-
лась стена огня, и снова откатывались враже-
ские войска. Ни одному солдату противника в 
тот день не удалось даже приблизиться к со-

ветским окопам. В траншеях бойцы – «чапае-
вцы» бросали вверх каски, выражая свое вос-
хищение огнем батарей. Особенно эффектив-
ным был фланговый огонь 1-й батареи. Само-
леты противника непрерывно бомбили ее ог-
невую позицию, пытаясь подавить, но, несмо-
тря на потери, батарея не только не прекрати-
ла, но и даже не ослабила огня. Генерал-майор 
И.Е. Петров вечером направил в 42-й дивизи-
он телефонограмму: «Вашим огнем очень до-
волен. Объявляю благодарность всему лич-
ному составу. Иван Петров». В борьбе против 
береговых батарей противник широко испо-
льзовал авиацию и тяжелую артиллерию. По-
этому большое значение приобретала система 
мер, направленных на повышение их живуче-
сти. В первую очередь обеспечивалась маски-
ровка огневых позиций, орудий, наблюдате-
льных и командных пунктов, прожекторных 
станций, окраска их под фон местности, стро-
ительство ложных огневых позиций, дымовая 
маскировка. Разрушенные противником дво-
рики, брустверы и укрытия артиллеристы бы-
стро восстанавливали и батареи продолжали 
действовать. Показателем интенсивности ис-
пользования береговой артиллерии является 
ежемесячный расход снарядов – в обороне 
Одессы он составил 4403 снаряда [10, л.52]. 
Артиллеристам не раз приходилось не только 
вести интенсивный огонь (из-за чего на ство-
лах орудий нередко горела краска), но и за-
щищать свои позиции в рукопашных схват-
ках, особенно на 412-й и 21-й батареях. Вот 
как описывает действия 21-й батареи началь-
ник штаба Одесской ВМБ капитан 1 ранга 
К.И. Деревянко: «Начав отражать натиск вра-
га на предельных дистанциях, батарея отра-
жала атаки, расстреливая врага в упор, когда 
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он приблизился к ней. Несколько раз дело до-
ходило до рукопашных схваток. Обстановка 
там была такая, что телефонист батареи не раз 
прерывал переговоры, чтобы схватиться с 
врагом в рукопашную... » [11, c.124]. 

От разведчиков-корректировщиков, кото-
рые постоянно находились на передовой (а 
иногда даже на территории занимаемой вра-
гом), зависела эффективность огня береговых 
батарей. В задачи разведчиков входило выяв-
ление целей противника, доклад координат, 
наблюдение за точностью огня дальнобойной 
артиллерии и его непосредственная корректи-
ровка. Особую изобретательность и храбрость 
проявил младший сержант А. Нечипоренко. 
Вместе с другими смельчаками он не раз про-
бирался с рацией на территорию, захваченную 
врагом, и оттуда корректировал огонь артил-
лерийских батарей. Однажды, в одиночной 
разведке, А. Нечипоренко обнаружил проти-
вотанковую батарею противника. Метко бро-
сив во вражеский расчет гранаты, он уничто-
жил несколько солдат, а остальных заставил 
бежать. Не теряя времени, отважный воин за-
пряг лошадей в одну из противотанковых пу-
шек, забросил несколько зарядных ящиков и 
примчался к своим войскам. Пушка была впо-
лне исправна, а в ящиках насчитали 70 снаря-
дов, 200 бронебойных и винтовочных патро-
нов. За этот подвиг А. Нечипоренко был удо-
стоен высокой награды – ордена Ленина. 

Боевые действия войск ООР широко по-
ддерживала и артиллерия 27 кораблей Черно-
морского флота, которые имели на вооруже-
нии 130 орудий калибра 76–180-мм. Боевые 
операции военных кораблей проходили в 
сложных условиях: в воздухе господствовала 
вражеская авиация, которая систематически 
бомбила корабли, на морских путях их подс-
терегали мины огромной взрывной силы, а с 
берега била артиллерия противника. И все же 
корабельная артиллерия с большой точностью 
подавляла вражеские батареи, уничтожала 
скопления войск и техники. Личный состав 
кораблей проявлял исключительное мужество 
и изобретательность, добиваясь любой ценой 
выполнения поставленных задач. Почти еже-
дневно в артиллерийской поддержке войск 
ООР участвовало 6–8 боевых кораблей. За 
время обороны Одессы корабельная артилле-
рия обрушила на вражеские позиции около 
15 тыс. снарядов. Особенно отличились в на-
несении ударов по врагу крейсера: «Красный 
Кавказ», «Красная Украина», «Красный 
Крым»; лидер эскадренных миноносцев «Та-

шкент»; эсминцы «Беспощадный», «Бойкий», 
«Безупречный», «Фрунзе» и др. Их команды 
часто получали с берега радиограммы: «Хо-
рошо стреляете, моряки, подбросьте им еще», 
«Цель накрыта, противник отступает... Пере-
дайте всему личному составу наше фронтовое 
спасибо» [13, c.76–77]. 

Стремясь выходом в северной части 
Одесского залива прервать единственную мо-
рскую коммуникацию, связывающую город с 
внешним миром, противник 28 августа прор-
вался в район Лузановки. Для ликвидации 
прорыва была привлечена береговая артилле-
рия и артиллерия почти всех имеющихся в 
районе Одессы кораблей, а также штурмовая 
и истребительная авиация. Утром 29 августа 
1941 г. в артиллерийской поддержке войск 
приняли участие 5 эскадренных миноносцев, 
2 канонерских лодки, лидер эсминцев «Таш-
кент» и крейсер «Красная Украина» [14, c.54]. 
При поддержке огня кораблей, береговой и 
полевой артиллерии, а также авиации войска 
восточного сектора 31 августа сумели ликви-
дировать прорыв и отбросить противника из 
района Лузановки. 

Ко времени получения директивы Ставки 
ВГК на эвакуацию ООР артиллеристы, не-
смотря на непрекращающиеся боевые дейст-
вия, не только не утратили боеспособность, а 
наоборот – у них выросли артиллерийское ма-
стерство и боевые возможности [12, с.212]. 
Материальная часть была практически полно-
стью исправна, на 411-й и 39-й батареях заме-
нены изношенные стволы, в наличии было 
более двух полных боекомплектов снарядов.  

15 октября 1941 г. стал одним из самых 
напряженных дней для артиллерии ООР. Ров-
но в 10.00 все батареи открыли огонь по бое-
вым порядкам противника. Корпосты давали 
целеуказания. Огонь периодически прекраща-
лся, потом возобновлялся с новой силой. Про-
тивник молчал, не отвечал на обстрел. Судя по 
всему, враг посчитал этот обстрел артподгото-
вкой перед наступлением и решил поберечь 
снаряды для огня по советским наступающим 
войскам. Чередуя интенсивный артобстрел с 
молчанием батарей, артиллеристы вводили в 
заблуждение вражеское командование, застав-
ляли его нервничать. Обычно во фронтовых 
условиях окончание обстрела означает начало 
атаки. Поэтому с окончанием обстрела пехота 
противника выдвигалась из укрытий и блин-
дажей на переднюю линию, чтобы встретить 
наступающих огнем. Но наступление, не начи-
налось, а через некоторый промежуток време-
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ни возобновлялся артобстрел. И снова пехоте 
врага нужно было спешно скрываться от огня... 
К вечеру эстафету огня незаметно переняла ар-
тиллерия боевых кораблей и береговых бата-
рей – полевая артиллерия начала подготовку к 
отходу в порт на погрузку. 

В 19.00 по всей линии фронта одновре-
менно под прикрытием огня артиллерии Чер-
номорского флота и наступивших сумерек 
начался отход основных сил Приморской ар-
мии с занимаемого рубежа обороны. Артил-
леристы береговых батарей усилили огонь и 
выставили боевое охранение своих позиций, 
усилив ее станковыми пулеметами. Теперь 
все зависело от того – удастся ли советским 
частям незаметно оторваться от врага и с этой 
задачей они справились. В 23.00 боевые пози-
ции оставили арьергардные батальоны диви-
зий. Теперь артиллеристы остались наедине с 
врагом. Береговые батареи вели огонь до утра 
16 октября. Полностью израсходовав снаряды 
батареи, поочередно были взорваны под зал-
пы еще действующих батарей, чтобы заглу-
шить грохот взрывов. Последней была подо-
рвана флагманская – 411-я береговая батарея. 

Огневое прикрытие эвакуации войск ООР 
на разных этапах осуществляли 4 батареи по-
левой и 3 батареи береговой артиллерии, а та-
кже артиллерия 2 крейсеров и 4 эсминцев. 
Директрисы стрельбы и характер огня выби-
рались с таким расчетом, чтобы противник не 
сразу обнаружил отсутствие на фронте поле-
вой артиллерии. Благодаря умело организо-
ванной артиллерийской поддержке, уход гла-
вных сил войск ООР, их погрузка на корабли 
и выход в море прошли втайне от противника 
и не встретили его противодействия. Писатель 
Л. Соболев позже напишет: «Когда Одесса 
была фактически оставлена, когда армия уже 
шла на транспортах в Крым и когда окопы пе-
ред румынами были пустыми, – морские ба-
тареи Одессы били по всему фронту, создавая 
у врага впечатление готовящегося нами реши-
тельного удара. Выпустив последние снаряды, 
батарейцы взорвали на рассвете орудия и 
ушли... последними из Одессы». 

За мужество и героизм, проявленные в 
боях под Одессой десятки артиллеристов бы-
ли удостоены высоких государственных на-
град. Орденом Ленина были награждены раз-
ведчик корректировщик сержант 
А. Нечипоренко и командир 36-й батареи лей-
тенант Д.П. Бойко – именно его батарею гене-
рал И.Е. Петров называл «скорой помощи 
фронта». Весь флот знал бесстрашных коман-
диров батарей капитанов Зиновьева, Никите-
нко и Кузнецова, награжденных орденами 
Красного Знамени [2, с.67]. 

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование убедительно свидетельствует, что 
командованию ООР удалось умело организо-
вать использование немногочисленной артил-
лерии. Общий объем поддержки войск ООР 
видами артиллерии можно оценить по коли-
честву выстрелов сделанных на протяжении 
обороны Одессы: наземная артиллерия – 
164 022 выстрела, артиллерия флота – 24 582 
выстрела (в т. ч. береговая – 11 082 и корабе-
льная – 13 500) [3, с.86].  

Малое количество артиллерии защитники 
Одессы компенсировали умелой концентра-
цией огня, напряженной работой артиллерис-
тов и разведчиков-корректировщиков, точно-
стью прицельной стрельбы. Несмотря на зна-
чительное превосходство противника в силах, 
артиллеристы ООР успешно сдерживали и ра-
збивали попытки врага прорвать линию фрон-
та, обеспечивали своим огнем контратаки 
приморцев, успешно вели контрбатарейную 
борьбу. Все это стало возможным, прежде 
всего потому, что начальник артиллерии обо-
ронительного района и его штаб сумели 
централизовать управление огнем всей артил-
лерии, придали ему гибкость, наладили четкое 
взаимодействие, смогли быстро и эффективно 
сосредоточивать на узких ответственных уча-
стках огонь различных батарей. Наработан-
ный боевой опыт артиллеристов ООР в даль-
нейшем стал примером взаимодействия раз-
личных видов артиллерии, особенно при за-
щите военно-морских баз – Севастополя, Но-
вороссийска, Туапсе. 
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Овчаренко М.В. Роль артилерії в успішній обороні Одеси 

У статті розкриті питання організації бойового застосування й управління всіма вида-
ми артилерії: армійською, береговою і корабельною при обороні, в контрнаступі, контрбата-
рейній боротьбі та при забезпеченні евакуації Одеського оборонного району. Організація ар-
тилерійської розвідки, а також комплекс заходів, направлених на підвищення живучості і боє-
здатності стаціонарних берегових батарей та організації тісної взаємодії різних видів арти-
лерії. 

Ключові слова: армійська артилерія, берегова артилерія, взаємодія, евакуація, контрба-
тарейна боротьба, корабельна артилерія, оборона, Одеський оборонний район.  
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ПЛАНИ З ЕВАКУАЦІЇ ВІЙСЬК 17-ї АРМІЇ З КРИМУ В 1943–1944 РОКАХ 
 

У статті проаналізовано варіанти операцій з евакуації угруповання німецьких військ 
(сил) та їх союзників з Криму, що розроблялися командуванням 17-ї армії вермахту у 1943–
1944 роках. На широкій джерельній базі здійснено реконструкцію процесу прийняття рішень 
на проведення операцій з евакуації військ (сил) кримського угруповання командуванням 17-ї ар-
мії, вищими штабами та керівництвом Третього Рейху. Аналізуються підходи до планування, 
особливості реалізації замислів зазначених операцій. Приділяється увага безпосередньо діяль-
ності командувачів 17-ї армії залежно від обстановки на театрі воєнних дій та вимог і наказів 
вищого керівництва. Наводяться результати проведених операцій з евакуації військ кримсько-
го угруповання, робляться висновки щодо відповідності їх реалізації розробленим планам опе-
рацій, проаналізовані чинники, що вплинули на ступінь досягнення мети операції.  

Ключові слова: командуванням 17-ї армії, операція з евакуації, плани евакуації, театр во-
єнних дій, угруповання німецьких військ. 
 

Актуальність проблеми. Глибоке засво-
єння воєнно-історичного досвіду дозволяє 
належним чином осмислити й вірно зрозумі-
ти сутність та зміст явищ і процесів у війсь-
ковій справі, що відбуваються у теперішній 
час та прогнозувати основні напрями розвит-
ку воєнного мистецтва. Актуальним і важли-
вим залишається набутий досвід часів Другої 
світової війни, після закінчення якої вийшла 
у світ велика кількість літератури, присвяче-
на цьому найтрагічнішому періоду всесвіт-

ньої історії, але не всі його питання й досі до-
сліджено. Недостатньо висвітленою у вітчиз-
няній літературі залишається тема, присвяче-
на проведенню евакуації німецько-румунсь-
ких військ у квітні–травні 1944 р. із Севасто-
поля.  

Історіографія проблеми. Аналіз праць 
вітчизняних і зарубіжних воєнних теоретиків 
свідчить, що питання, пов’язані з організаці-
єю та проведенням евакуаційних дій морсь-
ким шляхом німецьких військ та їх союзни-
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ків у роки Другої світової війни, у повному 
обсязі не розглядаються. Останнім часом 
з’явилася низка робіт [3; 26; 42], присвячених 
розгляду даної проблематики, але значна їх 
частина стосується безпосередньо хронологі-
чного опису виконання практичних заходів з 
евакуації військ. У меншій мірі розглядають-
ся питання щодо планування та підготовки 
операції з евакуації військ (сил). Актуальним, 
на нашу думку, є проведення дослідження за 
цією тематикою. 

Метою статті є аналіз основних варіантів 
планів командування 17-ї армії Вермахту з 
евакуації німецьких військ (сил) та їх союзни-
ків у третій період радянсько-німецької війни 
на Чорному морі (1943–1944 рр.). 

 

 
 

Командувач 17-ї армії вермахту  
генерал-полковник Е. Енеке 

під час евакуації з Криму (квітень–травень 1944 р.) 
 

Викладення основного матеріалу. У пері-
од з 7 вересня по 9 жовтня 1943 р. на Чорному 
морі була проведена успішна операція з ева-
куації частин 17-ї армії вермахту та союзників 
під командуванням генерал-полковника 
Е. Енеке (фото 1) з кубанського плацдарму 
до Криму. Кількість евакуйованих сил і засо-
бів у багатьох працях наводиться різна. Так, 
згідно [11; 14, с.178; 15, с.520; 27; 36, с.281; 
37] за 34 дні морським транспортом і транс-
портними літаками з Таманського півострова 
було вивезено понад 250 тис. осіб, 72,5 тис. 
коней, 28 тис. одиниць техніки та 1815 гармат. 
За іншими [26, с.275; 28, с.301] – з Тамансько-
го плацдарму морським транспортом було ви-
везено283,5 тис. осіб (15 дивізій), 74 танків і 
штурмових гармат, 1815 гармат, 109 парово-
зів, 1150 вагонів і 115,5 тис. тонн вантажів. За 
А.В. Платоновим [29, с.190] з 7 вересня по 
9 жовтня 1943 р. з Тамані було перевезено по-
над 202 447 осіб, 54 664 коней, 6 тис. голів ху-

доби, 15 тис. машин, 20 тис. возів, 1200 гармат 
і 95 тис. тонн військового спорядження. Не-
зважаючи на різноманіті дані щодо кількості 
евакуйованих частин 17-ї армії вермахту та 
союзників, проведену операцію з евакуації 
слід вважати успішною. У подальшому, ева-
куйовані частини склали основне ядро крим-
ського угруповання. 

На початку листопада 1943 р. війська 
цього угруповання виявилися відрізаними від 
основних сил на Кримському півострові, 
оскільки радянськими військами були захоп-
лені плацдарми для розгортання наступу в 
Криму з північного та східних напрямків. Та-
ким чином, угруповання німецько-румунсь-
ких військ (17-а німецька армія у складі шес-
ти німецьких (50, 73, 98, 111, 336-а піхотні, 9-
а зенітно-артилерійська) і семи румунських 
дивізій (10-а та 19-а піхотні, 1, 2 й 3-я гірнос-
трілецькі, 6-а й 9-а кавалерійські), окремих 
стрілецьких полків “Крим” і “Бергман”, 13 
окремих охоронних і 12 саперних батальйо-
нів, 60-го артилерійського полку, трьох пол-
ків берегової оборони (704, 766, 938) і десяти 
артилерійських дивізіонів великої потужнос-
ті), що прибули з Тамані, знову виявилися в 
ізоляції. Загальна чисельність блокованих у 
Криму німецьких військ та їх союзників ста-
ном на початок квітня 1944 р. за різними да-
ними нараховувала від 195 тис. [3, с.311; 4, 
с.262; 13, с.181; 16, с.256; 27; 36, с.280] до 
260 тис. осіб [10, с.221], 2700–3600 гармат і 
мінометів, 150 [4, с.262; 7, с.285; 16, с.256; 19, 
с.104] – 215 танків і штурмових гармат, до 
8900 кулеметів [2, с.263; 3, с.311; 5, с.161–
162; 6, с.89; 7, с.285; 9, с.102; 15, с.538; 18, 
с.104; 19, с.104; 23, с.383; 33; 35, с.230; 36, 
с.280]. 

Повітряна компонента підтримки 17-ї 
армії складалася з 1-го авіакорпусу (4-го по-
вітряного флоту) і румунських Військово-
повітряних сил (далі – ВПС), які на аеродро-
мах Криму за різними даними мали від 160 
[42, с.433] до 300 літаків [18, с.104]. Крім 
цього, німецьке командування для підтримки 
своїх військ, крім авіації, що дислокувалася в 
Криму, могло використовувати частину авіа-
ції, що базувалася в Румунії і Болгарії. Так, 
на кримське угруповання працювало до 200 
літаків транспортної авіації (12 німецьких 
авіаційних груп і частково 3 румунських за-
гонів), що використовувалася для перевезен-
ня в Крим маршового поповнення, бойової 
техніки, боєприпасів та евакуації поранених 
[18, с.104]. 
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Морська компонента німців та їх союз-
ників на Чорному морі нараховували один 
допоміжний крейсер, 6 ескадрених міноносці 
та міноносці, 10 канонерських човнів, 14 під-
водних човнів (за іншими даними 12 [18, 
с.290]), 34 мисливці за підводними човнами, 
до 40 торпедних катери, катери-тральщики, 
60 швидкохідних десантних барж типу 
“Siebel”, допоміжні і транспортні судна й 
майже 130 самохідних і майже стільки ж не-
самохідних барж [1, с.361; 4, с.264; 6, с.309; 
7, с.285; 10, с.221; 15, с.539; 16, с.256; 18, 
с.290; 26, с.403; 27]. Головною базою німець-
ко-румунського морського флоту була Конс-
танца, але кораблі та судна базувалися й у 
портах Севастополя, Ялти, Феодосії, Варни. 
Основними шляхами постачання блоковано-
го з суші німецько-румунського угруповання 
в Криму стали морські комунікації Одеса–
Крим, Констанца (Суліна)–Севастополь і 
болгарські – Варна і Бургас. Надводні бойові 
кораблі німецько-румунського флоту і значна 
частина авіації використовувалися, головним 
чином, для забезпечення морських комуніка-
цій між Румунією і Кримом. 

Що стосується сил радянських військ на 
театрі воєнних дій (далі – ТВД), то у подаль-
шому для проведення Кримської стратегічної 
наступальної операції були залучені 4-й 
Український фронт (2-а, 51-а та 8-а повітряна 
армія), Окрема Приморська армія, 4-та повіт-
ряна армія, Чорноморський флот, Азовська 
військово-морська флотилія, авіація далекої 
дії і партизанські загони Криму [20, с.484]. 

Сухопутна компонента складалася з 30 
стрілецьких дивізій, 2 бригад морської піхоти 
й до початку Кримської операції нараховува-
ла близько 470 тис. солдатів й офіцерів (за 
даними [10, с.227] 330 тис. солдатів й офіце-
рів), 5982 гармат і мінометів (за даними [10, 
с.227] 6575 одиниць), 772 гармат зенітної ар-
тилерії, 1015 установок реактивних систем, 
559 танків і САУ, за різними джерелами від 
1250 до 1341 літаків, у т. ч. 650 літаків ВВС 
ЧФ [2, с.264; 3, с.311; 15, с.539; 17, с.89; 18, 
с.105; 19, с.104; 21, с.365]. Таким чином, вій-
ська 4-го Українського фронту й Окремої 
Приморської армії перевершували 17-у ар-
мію в особовому складі – понад у 2 рази, у 
гарматах і мінометах – в 2 рази, у танках – в 
4 рази, щодо літаків – досягнуто десятикрат-
ної переваги [36, с.286]. 

Морська компонента була представлена 
силами Чорноморського флоту разом із 
Азовською флотилією, яка до початку Крим-

ської операції нараховувала один лінкор, 4 
крейсери, 6 есмінців, 29 підводних човнів, 13 
сторожових кораблів, 27 тральщиків, 3 кано-
нерські човни, 47 торпедних катерів, 44 кате-
ри-тральщики, 103 мисливці за підводними 
човнами та сторожовими катерами, 27 бро-
некатерів, монітор, 467 літаків (бомбардува-
льників і торпедоносців – 81, штурмовиків – 
72, винищувачів – 270 і розвідників – 44) [4, 
с.265–266; 16, с.258; 18, с.290; 19, с.150; 26, 
с.403]. Для безпосередніх дій на комунікаціях 
противника виділялося 13 підводних човнів, 
31 торпедний катер, близько 200 літаків ВПС 
флоту, у т. ч. 12 торпедоносців, 45 бомбарду-
вальників, 66 штурмовиків [6, с.331; 8, с.410]. 

Таким чином, 17-а армія та підрозділи 
союзних військ змушені були оборонятися 
проти переважаючих сил противника, який 
володів стратегічною ініціативою, мав повну 
перевагу в живій силі й техніці на суші і по-
вітрі та повністю панував на Чорному морі. 
Обстановка, що склалася, вимагала терміно-
вого прийняття рішень стосовно подальшого 
оптимального застосування сил 17-ї армії, 
але німецьке військове керівництво по-
різному оцінювало ситуацію на Кримському 
півострові. 

Утримання Криму для німецької сторони 
мало важливе стратегічне значення, оскільки 
забезпечувало контроль над більшою части-
ною Чорного моря, не дозволяючи Чорно-
морському флоту розгорнути активні бойові 
дії внаслідок позбавлення можливості базу-
ватися в кримських портах. Крім цього, 
кримське угруповання німців створювало за-
грозу для тилу наступаючих радянських 
військ, сковуючи їх значні сили, та прикри-
вало балканський стратегічний фланг німе-
цьких військ і важливі морські комунікації, 
що проходили в Чорному морі [19, с.104; 36, 
с.276]. З воєнно-політичної точки зору утри-
мання Криму сприяло тиску на Туреччину й 
утримувало в союзниках Румунію та Болга-
рію. Тому, військово-політичне керівництво 
Німеччини вважало за доцільне тримати в 
Криму потужне угруповання військ переду-
сім з політичних міркувань [17, с.88; 18, 
с.104; 27]. 

У Криму війська німців та їх союзників 
залишились підпорядкованими 17-й армії під 
командуванням генерал-полковника Е. Енеке 
(фото 1). Частина німецьких генералів про-
понувала завчасно відвести війська з півост-
рова та не допустити їх блокування. Через 
очевидну перевагу сил противника на ТВД 
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для успішного проведення евакуації військ 
(сил) німецько-румунське командування зму-
шене було шукати шляхи найбільш оптима-
льного та раціонального застосування наяв-
них сил і засобів з урахуванням співвідно-
шення та характеру дій противника. Німець-
кий генералітет пропонував евакуювати 
кримське угруповання та використати його 
для створення стійкої оборони в Західній та 

Південній Україні. Зокрема на цьому наполя-
гав генерал-фельдмаршал Е. фон Манштейн 
[27]. На підставі оцінки обстановки, під кері-
вництвом Е. Енеке був розроблений план 
операції “Міхаєль” (див. рис. 1), згідно з яким 
ще 29 жовтня 1943 р. 17-а армію поетапно 
мали виводити з Криму через Перекоп і при-
єднувати до німецьких військ, що обороня-
лися [2, с.232–233; 28, с.303; 35, с.229;]. 

 

 
 

Рис. 1. План операції евакуації 17-ї армії “Міхаєль” [44]. 
 

Однак, незважаючи на аргументи коман-
дувача групи армій “А” генерал-фельдмар-
шала Е. фон Клейста щодо необхідності ева-
куації військ 17-ї армії, 28 жовтня 1943 р. 
А. Гітлер видав директиву про оборону Кри-
му, тим самим заборонивши подальше про-
ведення операції “Міхаєль”. Командуючи 4-м 
армійським корпусом 6-ї армії вермахту під 
час Сталінградської битви, пораненим зумі-
вши вибратися із “сталінградського котла”, 
генерал-полковник Е. Енеке реально оціню-
вав можливості радянської армії. Виходячи з 
реальної обстановки на ТВД, командуючий 
17-ї армії розумів, що спроба утримати Крим 
може призвести до катастрофи. З цієї причи-
ни, незважаючи на заборону, він підтверджу-
вав свій наказ про евакуацію і брав всю від-
повідальність на себе. По мірі просування 

радянських до Криму військ, командуючий 
17-ї армії наполегливіше вимагав якнайшви-
дше залишити півострів і провів низку захо-
дів щодо підготовки до евакуації. Це в кінці 
жовтня 1943 р. ледь не призвело до усунення 
його від командування армією і призначення 
замість нього генерал-фельдмаршала Е. фон 
Клейста [24]. 

Пізніше, після тривалих суперечок з ко-
мандувачем групою армій “А” Е. фон Клейс-
том, командувач 17-ї армії погодився припи-
нити операцію з евакуації своїх військ, пояс-
нюючи це тим, що на його рішення вплинула 
отримана оперативна інформація про успіш-
ний контрудар групи армій “Південь”. Ця об-
ставина, на його думку, дозволяла за потре-
би, провести деблокаду Кримського угрупо-
вання [24]. 
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Отже, 28 жовтня 1943 р. А. Гітлер відмі-
нив проведення операції “Міхаєль” і прийняв 
принципове рішення обороняти півострів за 
будь-яких обставин. На таке рішення впли-
нуло зокрема й те, що командування німець-
ких Військово-морських сил (далі – ВМС) 
заявило про готовність постачати угрупован-
ня військ всім необхідним. Крім цього, 
25 жовтня 1943 р. на нараді у ставці фюрера 
головнокомандуючий ВМС гросс-адмірал 
К. Деніц доповів про фактичну наявність 
морських транспортів і суден для проведення 
можливої евакуації 17-ї армії із Криму, з якої 
випливало, що для повної евакуації 200 тис. 
військовослужбовців 17-ї армії потрібно було 
щонайменше 40 днів, а за несприятливих по-
годних умов – навіть 80, та велика кількість 
допоміжних кораблів, моторних катерів і 
дрібних суден (які можна було використати 
тільки за сприятливих погодних умов) [23, 
с.383]. Крім того, гросс-адмірал попередив 
А. Гітлера, що здача Криму несприятливо 
вплине на оперативну обстановку в Чорно-
морському ТВД. На жаль, при прийнятті рі-
шення щодо подальшої долі 17-ї армії, майже 
повністю дискредитувалися аргументи сухо-
путних військ на користь евакуації з Криму. 

3 листопада 1943 р. генерал-полковник 
Е. Енеке прибув на прийом до А. Гітлера в 
ставку “Вольфшанце”, якому доповів свої 
міркування по обстановці на ТВД з ураху-
ванням можливого найгіршого варіанту роз-
витку подій, сподіваючись на скасування ди-
рективи. Однак А. Гітлер свого рішення не 
змінив, а пообіцяв у разі потреби деблокува-
ти Крим ударом з Нікопольського плацдарму 
та перекинути на півострів танкову дивізію. 
Після цього штаб 17-ї армії на чолі з Е. Енеке 
самовільно приступив до розробки планів 
операцій “Літцман” і “Рудербоот”. За планом 
“Літцман” 17-а армія мала більшою части-
ною прориватися з Криму через Перекоп на 
з’єднання з 6-ю армією, а інші – силами ВМС 
вивезти із Севастополя (операція “Рудербо-
от” (“Весловий човен”), що на першому етапі 
передбачала відхід маршем і перенесення лі-
нії фронту до Севастополя, на другому – 
оборону фортеці до забезпечення повної ева-
куації) [22; 39; 43]. 

У листопаді 1943 р. війська 4-го Україн-
ського фронту увірвалися на Перекопський 
перешийок, форсували Сиваш і оволоділи 
плацдармом на його південному березі, а вій-
ська Північно-Кавказського фронту в резуль-
таті десантної операції захопили плацдарм на 

Керченському півострові. Але спроби з ходу 
домогтися рішучого прориву в глиб Криму 
не вдалися. Таким чином, вже на початку ли-
стопада 1943 р. були створені певні умови 
для подальшого розгортання наступу радян-
ських військ у Криму з північного та східно-
го напрямків. 

Командування 17-ї армії це розуміло і 
щоб запобігти зростаючу небезпеку протягом 
зими під власну відповідальність розробляло 
плани, що передбачали відхід армії в укріп-
район Севастополя і остаточну евакуацію 
морем. Поряд з представленим командуючо-
му групою армій “А” ще в листопаді планом 
“Рудербоот”, яким передбачався поступовий 
відхід військ під натиском противника, був 
підготовлений інший план “Гляйтбоот” 
(“Глісер”), що передбачав “добровільну ева-
куацію” з Криму, і операція “Тигр” (евакуа-
ція за планом “Гляйтбоот” у спрощеному ва-
ріанті) [22; 27; 28, с.306; 40; 45]. Згідно плану 
“Гляйтбоот”, евакуація включала три етапи 
та передбачало поступове вивезення з Криму 
255 тис. осіб (105 тис. морським і 155 тис. 
осіб повітряним шляхом) [22; 30; 40; 43]. 

Незважаючи на те, що в період з 25 січня 
до 12 лютого 1944 р. повітряним шляхом у 
Крим для посилення була доставлена 73-я пі-
хотна дивізія з 44-го окремого армійського 
корпусу, а до 12 березня ще й 111-а піхотна 
дивізія з 6-ї армії групи армій “А” [22], ко-
мандування 17-ї армії розуміло, що в сфор-
мованій обстановці прибулих сил для оборо-
ни Криму буде недостатньо і в подальшому 
виникне потреба в проведенні евакуації 
військ. Тому генерал-полковник Е. Енеке 
продовжував звертатися до командування 
групи армій, Головнокомандування Сухопу-
тних сил вермахту (далі – ОКХ – нім. 
Oberkommando des Heeres) і фюрера з про-
ханням дозволити евакуацію 17-ї армії морем 
[42, с.442]. 

24 і 25 лютого 1944 р. начальник штабу 
17-ї армії генерал-майор Р. фон Ксиландер 
особисто доповідав начальнику генштабу су-
хопутних військ генералу Цейцлеру щодо 
намірів організувати евакуацію військ з Кри-
му. Зокрема у доповіді він вказував на своє-
часність прийняття рішення на проведення 
“добровільної евакуації” військ 17-ї армії 
(операція “Гляйтбоот”) [22; 27; 30; 43]. Утім, 
офіційного дозволу на проведення евакуації 
військ з Криму отримано не було. 

У березні 1944 р. командуючий 17-ю ар-
мією ще раз доповів командуючому групою 
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армій “А” про необхідність проведення опе-
рації “Гляйтбоот” і також не отримав відпо-
віді [22; 27]. Із середини березня 1944 р. ста-
ло очевидним, що момент переходу радянсь-
ких військ у рішучий наступ наближається. 
Німецький плацдарм біля Нікополя був лік-
відований, війська групи армій “А” були від-
кинуті за Дністер. Тепер радянські армії, що 
знаходилися між Перекопом і Дніпром, здо-
були свободу маневру, і логічним стратегіч-
ним ходом мав стати удар по військах 17-ї 
армії в Криму. 

На початку квітня 1944 р. на основі оцін-
ки обстановки на ТВД, німецьким команду-
ванням був розроблений ще один план відхо-
ду й евакуації військ – “Адлер” (“Орел”) . Ос-
новний задум плану полягав у тому, щоб за 
умови прориву радянських військ з плацдар-
мів протягом 6–7 днів відвести війська з усіх 
секторів півострова в укріпрайон Севастопо-
ля, звідки їх передбачалося вивозити транспо-
ртними суднами. Для затримання пересліду-
ючих з’єднань противника під час відведення 
німецьких військ до Севастополя, завчасно 
створювалися оборонні загороджувальні сму-
ги і запасні позиції з протитанковими ровами. 
Головна лінія оборони Севастополя – “лінія 
Гнейзенау”, прикривала всі основні шляхи. 
Оборонна система Севастополя будувалася з 
метою тривалої оборони міста й урахуванням 
можливості евакуації військ з підготовлених 
районів евакуації морем і повітряним шляхом. 
Для розміщення авіації на території міста бу-
ли завчасно підготовлені три аеродроми [20, 
с.172; 22; 36, с.276; 39]. 

Севастополь намічалося утримувати про-
тягом трьох тижнів, за які планувалося виве-
зти армію на суднах, використовуючи порто-
ві пристані і пірси [22; 43]. 

Проведення операції “Адлер” планувало-
ся здійснити в три етапи: 

проміжний період між оповіщенням про 
початок операції і початком операції, протя-

гом якого мала проводитись низка заходів, 
що забезпечувала швидкий відхід військ; 

здійснення відходу військ до Севастопо-
ля з одночасним початком евакуації військ 
17-ї армії; 

оборона Севастополя й евакуація всіх 
військ морським і повітряним шляхом [39; 
40]. 

При цьому передбачалося, що штаб 17-ї 
армії візьме на себе командування Севасто-
полем на третьому етапі, коли всі сили скон-
центруються в цьому районі. Був розробле-
ний варіант розподілу сил і засобів 17-ї армії 
на оборонних рубежах Севастополя, порядок 
відводу й евакуації військ з пунктів зосере-
дження та посадки на транспорти і судна [30; 
45]. 

З початком відходу 9-ї зенітної дивізії 
було наказано стягнути всі сили дивізії до 
Севастополя та готувати протиповітряну 
оборону фортеці із завданням створити поряд 
з обороною переднього краю оборони і пози-
цій батарей додатково суцільну загороджу-
вальну систему над пристанями, пунктами 
навантаження в порту і над аеродромами в 
районі фортеці. 

На бойовий штаб 1-го авіакорпусу по-
кладалося керівництво бомбардувальними і 
винищувальними авіаційними з’єднаннями, а 
також керівництво евакуацією повітряним 
шляхом транспортними ескадрами [45]. 

Перед командувачем ВМС на Чорному 
морі ставилися завдання з організації при-
криття флангів південного узбережжя Криму 
від можливого десанту противника, прикрит-
тя Севастополя від військових дій Чорномор-
ського флоту СРСР, організації евакуації час-
тин 17-ї армії морем при наявності суден 
конвою [45]. 

Всі матеріальні цінності, надлишки мате-
ріально-технічного майна, які не могли бути 
використані для ведення бойових дій і при 
евакуації, підлягали знищенню [22; 30; 40].  
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Автором розглянуто досвід створення та застосування авіаційного угруповання Воєнно-

космічних сил Збройних Сил Російської Федерації на території Сирійської Арабської Республи-
ки у жовтні–листопаді 2015 року. Розкрито склад, завдання угруповання, особливості вико-
нання завдань та застосування новітніх авіаційних і корабельних засобів ураження, засобів 
протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Показана трансформація форм опе-
ративного застосування угруповання російської авіації і флоту під час конфлікту та можливі 
перспективи нарощування чисельності угруповання військ (сил) Російської Федерації в Сирії. 
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йові дії, повітряна наступальна операція, авіаційна підтримка, ракетно-авіаційний удар. 
 

Стан російсько-українських відносин на 
сучасному етапі викликає цілком зрозумілий 
інтерес до питання на що спроможні збройні 
сили Російської Федерації. Відповідь на це на 
даний час має серйозне практичне значення. 
З огляду на це, вважаємо доцільним поділи-
тися першими, доволі попередніми виснов-
ками, які можна зробити, спостерігаючи за 
застосуванням угруповання Військово-
космічних сил (далі – ВКС) та інших видів 
Збройних Сил Російської Федерації (далі – 
ЗС РФ) у Сирії, що відбувається з початку 
жовтня цього року.  

Слід відзначити, що ця тема досить ши-

роко обговорюється як в іноземних засобах 
масової інформації, так і фахівцями, свідчен-
ням чого є чисельні публікації як журналіс-
тів, так і інтерв’ю військових експертів з різ-
них країн. На превеликий жаль, доступ до 
інформації про те, що реально відбувається в 
Сирії, з якими проблемами стикаються час-
тини ЗС РФ при виконанні поставлених за-
вдань, має дуже обмежене коло осіб. Проте, 
аналіз навіть тієї інформації, що подається у 
відкритих джерелах, дозволяє зробити певні 
висновки, хоча вони можуть носити лише 
попередній характер. 

Рішення про використання ЗС РФ для 
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надання військової допомоги Сирійській 
Арабській Республіці (далі – САР) було 
оприлюднено російським керівництвом 30 
вересня 2015 року [7]. Слід відзначити, що 
при цьому були дотримані всі формальні ви-
моги. Так, за словами голови адміністрації 
президента РФ С. Іванова під час короткого 
спілкування з пресою після засідання Ради 
Федерації, на якому він представляв подання 
президента про направлення військ на Близь-
кий Схід, напередодні до керівництва Росії 
офіційно звернувся президент Сирії Б. Асад з 
проханням про надання допомоги військами 
[8]. Цей факт повністю легітимізував участь 
російських військ у громадянській війні в 
Сирії, адже згідно Статуту Організації Об’єд-
наних націй (далі – ООН), законним з міжна-
родно-правової точки зору, може бути засто-
сування іноземних військ на території іншої 
держави лише таке, що відбувається або згі-
дно рішення Ради Безпеки ООН, або на про-
хання цієї держави в рамках її права на само-
оборону. В цей же день, через декілька годин 
російська авіація завдала перші авіаційні 
удари по позиціях антиурядових сил [4]. 

Слід зазначити, що створення та переки-
дання російського угруповання на територію 
Сирії почалося завчасно. Заходи російської 
сторони включали: визначення потрібної кі-
лькості сил і засобів, обрання аеродрому ба-
зування та його підготовку до приймання і 
обслуговування визначених частин і підроз-
ділів, організацію управління, взаємодії з вій-
ськами САР та всебічного забезпечення, пе-
рекидання військ і створення та нарощування 
необхідних запасів матеріально-технічних 
засобів. Більшість заходів відбувалася воче-
видь у ході надання воєнно-технічної допо-
моги САР з використанням десантно-
висадкових засобів (великих десантних кора-
блів), задіяних у перевезенні вантажів війсь-
кового призначення, що курсували за марш-
рутом Новоросійськ–Тартус. Проблемою за-
лишалася слабкість розвитку інфраструктури 
порту Тартус, в якому ще з часів Радянського 
Союзу залишався пункт технічного обслуго-
вування (далі – ПТО), який використовувався 
5-ю ескадрою (Середземноморською) опера-
тивного призначення, що формувалася Пів-
нічним флотом. У перевезеннях були задіяні 
всі десантні кораблі, що міг виділити Війсь-
ково-Морський Флот (далі – ВМФ) РФ, тоб-
то у цьому процесі брали і беруть участь ко-
раблі Чорноморського, Північного, Тихооке-
анського і Балтійського флотів. Це свідчить 

про очевидний брак транспортних кораблів, 
що можуть бути задіяні в інтересах російсь-
кого ВМФ. В останні тижні відбулося ряд 
подій, які свідчать про нарощування зусиль 
ВМФ РФ. Так, у порту Тартус було проведе-
но поглиблення дна порту та фарватеру, що 
дозволить приймати судна водотоннажністю 
понад 10 тис. тонн. Крім того, у турецьких 
судноплавних компаній було закуплено де-
сять суден, які вже долучилися до перевезень 
в інтересах російського угруповання військ, 
здійснюючи рейси під військово-морським 
прапором РФ, що дозволяє їм уникати огляду 
та затриманню в морі кораблями інших дер-
жав. Перекидання літаків тактичної авіації 
здійснювалося шляхом їх перельоту через 
повітряний простір Ірану, Іраку та навіть над 
територією САР, яка контролюється анти-
урядовими силами. Перельоти здійснювалися 
з дозаправленням у повітрі, інформації про 
посадки російських літаків на території ін-
ших держав у засобах масової інформації не 
було. Крім того, льотно-технічні характерис-
тики задіяних літаків дозволяють виконати 
це завдання саме у такий спосіб. Вертольоти 
Ми-24П, Ми-28Н і Ми-8 різних модифікацій 
та призначення перевозилися у розібраному 
стані військово-транспортними літаками Ил-
76 та Ан-124 з подальшим їх збиранням на 
аеродромі Хмеймим (САР).  

Отже, в результаті вжитих заходів у від-
носно короткі терміни на території Сирії на 
аеродромі Хмеймим було зосереджене угру-
повання тактичної й армійської авіації у скла-
ді бомбардувальної ескадрильї Су-24М2, 6 
бомбардувальників Су-34 (який нині є най-
кращим фронтовим бомбардувальником у 
світі), однієї штурмової ескадрильї Су-25СМ, 
4 винищувачів Су-30СМ, одного літака-
розвідника Ил-20М1, до двох ескадрилій уда-
рних вертольотів Ми-24П та Ми-28Н, а також 
невстановленої кількості вертольотів Ми-8 рі-
зних модифікацій для виконання різних, зок-
рема й спеціальних завдань. Ведення повітря-
ної розвідки здійснюється за допомогою без-
пілотних літальних апаратів (далі – БПЛА), 
ймовірно типу “Форпост” (російська версія 
ізраїльського БПЛА Searcher MkII). Протипо-
вітряну оборону забезпечує підрозділ силами 
до дивізіону, озброєний зенітними ракетно-
гарматними комплексами “Панцирь-С1”. 
Охорона бази здійснюється підрозділами зі 
складу 7-ї десантно-штурмової дивізії (гірсь-
кої) та 810-ї бригади морської піхоти Чорно-
морського флоту, також для виконання ряду 
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завдань задіяні підрозділи спеціального при-
значення [5]. Завдання радіоелектронної боро-
тьби (далі – РЕБ) вирішуються розгорнутою 
на аеродромі станцією “Красуха-4”. У прилег-
лій акваторії Середземного моря для забезпе-
чення авіаційного угруповання розгорнута 
корабельна ударна група у складі кількох бо-
йових кораблів різних класів, флагман – раке-
тний крейсер “Москва” [1]. До виконання за-
вдань вогневого ураження противника залу-
чалися й кораблі Каспійської флотилії, які 
7 жовтня 2015 р. вперше в історії російського 
флоту завдали масованого ракетного удару 
крилатими ракетами морського базування 
(далі – КРМБ) типу 3М-14 ракетного компле-
ксу “Калибр-НК” по цілям, розташованим у 
глибині континенту.  

Аналіз інформації щодо створення та за-
стосування угруповання російських військ 
дозволяє зробити ряд висновків. За своїм ха-
рактером, цілями, завданнями, розмахом, за-
лученими силами і засобами в сукупності ці 
дії можна класифікувати як операцію, що 
проводиться військами і силами видів зброй-
них сил і родами військ під загальним керів-
ництвом Генерального штабу ЗС РФ. В ціло-
му операція носить стратегічний характер, 
має ряд цілей власне воєнного, політичного й 
економічного характеру. Складовими цієї 
операції є створення та перекидання угрупо-
вання військ у райони виконання поставле-
них завдань, виконання оперативних і бойо-
вих завдань в інтересах розгрому антиурядо-
вих сил на території САР і, потенційно, 
сприяння завданню рішучої воєнної поразки 
міжнародним терористичним угрупованням 
на Близькому Сході. Авіаційне угруповання 
застосовується у формі систематичних бойо-
вих дій, спрямованих на авіаційну підготовку 
та авіаційну підтримку наступу сирійських 
урядових військ та їх союзників. При цьому 
звертає на себе увагу широке застосування 
новітніх зразків озброєння і військової техні-
ки, зокрема новітніх і модернізованих літаків 
і вертольотів, КРМБ, бойових кораблів, збу-
дованих в останні 10 років, засобів РЕБ, 
ППО, космічних засобів. Слід також відзна-
чити, що дії авіаційного угруповання та сил 
флоту при завдаванні ракетних ударів відбу-
ваються в умовах відсутності протидії з боку 
ППО противника, який її, власне, й не має. 

Серед авіаційних засобів ураження до-
сить значна питома вага високоточних, при 
цьому поруч з такими, що давно перебувають 
на озброєнні ще з радянських часів і добре 

себе зарекомендували (авіаційні керовані ра-
кети Х-25 і Х-29 різних модифікацій), засто-
совуються і новітні керовані авіаційні бомби 
КАБ-500С, наведення на ціль яких відбува-
ється за даними космічної радіонавігаційної 
системи ГЛОНАСС. Про широке застосу-
вання високоточної зброї та значну витрату 
саме таких засобів ураження свідчить той 
факт, що відповідні підприємства корпорації 
“Тактическое ракетное вооружение” пере-
йшли на трьохзмінний режим роботи [3].  

Інтенсивність польотів авіації з аеродро-
му Хмеймим в окремі дні перевищувала 90 
літако-вильотів. Проте, при доволі високій 
ефективності авіаційних ударів, навіть така 
активність авіації виявилася недостатньою. 
Враховуючи те, що аеродром Хмеймим зава-
нтажений повністю і нарощування авіаційно-
го угруповання на ньому вже не можливо, 
вочевидь буде прийняте рішення про залу-
чення для базування російської авіації аеро-
порту Латакія, розташованого поруч. При-
наймні саме з цим пов’язують той факт, що 
цей міжнародний аеропорт був раптово за-
критий і польоти цивільних літаків з нього 
припинилися [9]. Також ймовірним може бу-
ти залучення до операції єдиного на даний 
час російського авіаносця “Адмирал Флота 
Советского Союза Кузнецов”. Цей корабель 
закінчує випробування після ремонту і прак-
тично готовий до виконання поставлених за-
вдань, а склад його авіаційного крила, зокре-
ма наявність багатофункціональних винищу-
вачів МиГ-29К, дозволяє забезпечити як 
ППО авіаносної ударної групи, так і завдання 
штурмових і бомбардувальних ударів по на-
земних цілях на значну глибину. Незважаю-
чи на те, що командування Північного флоту 
спростувало факт підготовки корабля до да-
лекого походу взагалі, рівень його готовності 
дозволяє виконати таке завдання. Крім того, 
малоймовірно, що командування російського 
ВМФ відмовиться від можливості випробу-
вати єдину авіаносну ударну групу в реаль-
ній обстановці та відпрацювати її взаємодію 
з іншими родами сил ВМФ, видами ЗС, кос-
мічним угрупованням тощо [2]. 

У цій операції звертає на себе увагу той 
факт, що підготовка до неї, що проводилася з 
дотриманням необхідних заходів таємності, 
відрізнялася ретельністю і продуманістю 
практично всіх аспектів. Так, на відміну від 
багатьох попередніх випадків застосування 
радянських, а пізніше і російських військ за 
межами держави, завчасно були відпрацьо-
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вані питання соціального забезпечення осо-
бового складу, враховано природно-кліма-
тичні умови Близького Сходу, про що можна 
зробити висновок із кадрів телебачення, на 
яких представлений особовий склад ВКС РФ 
у спеціальній формі одягу, адаптованої до ре-
гіону, раціони харчування, що також врахо-
вують особливості клімату Сирії. 

Слід також відзначити, що така швид-
кість розгортання операції і, так би мовити, 
стиль роботи російських військ виявилися 
цілком неочікуваними західною експертною 
спільнотою. Про це свідчать численні публі-
кації в авторитетних європейських і амери-
канських виданнях. Головним їх лейтмоти-
вом є те, що Захід опинився у полоні власних 
стереотипів з приводу того, що після розвалу 
СРСР російська армія не являє собою серйо-
зної сили, спроможної вести сучасну війну, 
тим більше за межами власної території. 
Оперативне угруповання ЗС РФ у Сирії до-
водить, що такий висновок є, м’яко кажучи, 
передчасним [6].  

Також ряд західних експертів, зокрема й 
таких авторитетних, як Г. Кіссінджер, в ці-
лому позитивно ставляться до російського 
втручання на Близькому Сході, вважаючи, 
що інтенсивне завдання ефективних ударів 
по позиціях і об’єктах антиурядових сил у 
Сирії в цілому сприятиме боротьбі з терори-
змом на Близькому Сході, а отже, й змен-
шенню терористичної небезпеки в усьому 
світі [10]. 

Проблемними питаннями залишаються 

складність організації логістики через малу 
пропускну здатність порту Тартус і брак 
транспортних можливостей російського 
ВМФ, відсутність сучасних, особливо розві-
дувально-ударних БПЛА, не завжди ефекти-
вна координація з сирійською армією та її 
союзниками, пов’язана, зокрема з їх невмін-
ням своєчасно скористатися результатами 
авіаційних ударів.  

Отже, можна стверджувати, що ЗС РФ 
продемонстрували свої спроможності ство-
рювати у стислі терміни потужні угрупован-
ня різних родів сил авіації у віддаленому ра-
йоні, організувати оперативне управління 
ними, належне всебічне забезпечення, що й 
обумовлює ефективне вирішення ним поста-
влених завдань у складних воєнно-політич-
них, фізико-географічних і природно-кліма-
тичних умовах. Навіть при всіх проблемах з 
логістикою росіяни спромоглися підтримува-
ти високу інтенсивність бойового застосу-
вання авіації, координуючи свої зусилля з су-
хопутними військами союзників у складі фа-
ктично коаліційного угруповання. Якісна й 
оперативна розвідка, що ведеться всіма си-
лами і способами, своєчасна постановка та 
виконання завдань, потужні й точні авіаційні 
і ракетні удари, спроможність здійснювати 
маневр силами в масштабах материка, ефек-
тивна і сучасна система РЕБ – все це свідчить 
про те, що угруповання ВКС ЗС РФ є серйо-
зною силою, здатною у короткі терміни шви-
дко й ефективно виконувати свої завдання з 
мінімальними витратами ресурсів. 
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ции : [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://council.gov.ru/activity/documents/59395 

8. Совет федерации разрешил использовать войска РФ в Сирии // YouTube : [Электрон. ресурс]. – 
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ПОЛІТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА ПІДТРИМКА НАТО ДЛЯ УКРАЇНИ У 2014–2015 рр. 
 

У статті досліджується надання політичної та практичної підтримки Північноатлан-
тичним альянсом для України у 2014–2015 роках. Упродовж всієї кризи на Сході, НАТО демон-
струвала сильну політичну підтримку України та її свободи обирати власне майбутнє. Альянс 
збільшив практичну допомогу нашій державі, коли розпочалася криза. Заходи включають певну 
кількість нагальних і короткострокових дій для допомоги Україні в подоланні поточної кризи, 
а також довгострокові заходи, спрямовані на розбудову спроможностей, розвиток можливо-
стей і реформування Збройних сил та оборонного сектору. У цьому контексті, союзники запо-
чаткували п’ять нових трастових фондів з підтримки командування, контролю, комунікацій 
та комп’ютерів (С4), кібер-безпеки, логістики і стандартизації, реабілітації поранених війсь-
ковослужбовців і перекваліфікації військовослужбовців, звільнених у запас. Ці трастові фонди 
є додатковими до підтримки НАТО існуючих програм військової освіти, професійного розвит-
ку та управління сектором безпеки. 

Ключові слова: трастовий фонд, співробітництво Україна–НАТО, практична допомога, 
політична підтримка, безпека, оборона. 
 

Постановка проблеми. Організація Півні-
чноатлантичного альянсу (далі – НАТО) та 
Україна постійно розширювали своє співробі-
тництво від встановлення контактів з перших 
днів проголошення незалежності України. 
Україна – єдина країна-партнер, яка активно 
співпрацює і робить значний внесок до всіх 
поточних операцій і місій Альянсу. З 1997 р. 
наша держава є Особливим партнером НАТО. 

Коли перед Україною постали серйозні 
виклики, що загрожували суверенітету і тери-
торіальній цілісності держави, Північноатлан-
тичний альянс запропонував підтримку й до-
помогу у реформуванні країни з метою кра-
щого забезпечення безпеки та зміцнення де-
мократичних інституцій. 

Ставши жертвою агресії з боку Російської 
Федерації (далі – РФ), Україна відмовилася від 
політики позаблоковості (29 грудня 2014 р.), 
декларативно проголошеної в 2010 р., і відно-
вила пункт про членство в НАТО у Стратегії 
національної безпеки (26 травня 2014 р.). Нова 
редакція Воєнної доктрини України (2015 р.) 
офіційно констатує, що воєнним противником 
України є Російська Федерація. 

У середньостроковій перспективі Україна 
спиратиметься на власні можливості та зали-
шає за собою право обирати участь у систе-

мах колективної безпеки і оборони як спосіб 
гарантування державного суверенітету і тери-
торіальної цілісності [11]. 

Нині як в наукових колах, так і серед ши-
рокої громадськості є актуальним питання 
підтримки України на міжнародній арені та 
надання їй практичної допомоги – якщо не 
прямої військової (адже Україна не є членом 
Північноатлантичного договору), то політич-
ної та практичної. 

Аналіз публікацій. Діяльність Північноат-
лантичного альянсу та окремі аспекти його 
співробітництва з Україною ґрунтовно ви-
вчаються у працях вітчизняних дослідників, 
зокрема Г.М. Перепелиці, О.А. Палія, І.Я. То-
дорова, В.П. Горбуліна, В.О. Гречанінова, 
Л.Ф. Гайдукова, О.Б. Чернеги, В.С. Білозубе-
нка, А.А. Садєкова, Л.М. Самосьонок, П.О. 
Демчука. Серед західних дослідників НАТО – 
З. Бжезінський, Дж. Саймон, Е. Монаган, 
Д. Йост, Ш. Кросс, М. Орфі, Р. Мур, Дж. Крє-
ндлер, К. Масала, Ч. Крупнік та ін.  

Мета статті полягає в аналізі процесу на-
дання політичної та практичної підтримки Пі-
внічноатлантичним альянсом для України у 
2014–2015 рр., зосередивши увагу на основ-
них досягненнях цього процесу. 

Виклад основного матеріалу. Коли Росій-
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ська Федерація розпочала свої незаконні во-
єнні дії проти України, Північноатлантична 
рада (основний орган політичних рішень 
НАТО) зібралася на надзвичайну сесію, щоб 
обговорити свої подальші кроки. 2 березня 
2014 р. було ухвалено заяву, що «Союзники 
НАТО продовжуватимуть підтримувати укра-
їнський суверенітет, незалежність, територіа-
льну цілісність та право народу України ви-
значати власне майбутнє без втручання ззов-
ні» та погодила, що «воєнні дії проти України 
сил РФ є порушенням міжнародного права та 
суперечать принципам Ради Росія–НАТО та 
«Партнерства заради миру»». Того ж дня від-
булося надзвичайне засідання Комісії Украї-
на–НАТО [2, p.4]. 

5 березня 2014 р., після зустрічі Ради Ро-
сія–НАТО щодо кризи, Генеральний секретар 
Альянсу А. Рассмусен оголосив, що союзники 
вирішили посилити свою підтримку Україні 
шляхом політичного діалогу, подальших на-
вчань і розбудови спроможностей Збройних 
сил України. 

1 квітня 2014 р. міністри закордонних 
справ країн-членів НАТО та України оприлю-
днили спільну декларацію, що засудила дії 
Росії й узгодила конкретні заходи з метою 
підвищення здатності України забезпечувати 
власну безпеку [1, p.114]. 

8 квітня 2014 р. Північноатлантична рада 
розпочала кампанію щодо залучення трансат-
лантичної спільноти до вирішення української 
кризи. Це стосувалося політичної підтримки 
та експертної допомоги [12].  

28 серпня 2014 р. Об’єднане оперативне 
командування НАТО оприлюднило нові су-
путникові зображення, що продемонструвало 
участь збройних сил РФ у воєнних операціях 
на українській території. 

Українське питання було в центрі уваги 
союзників під час головного політичного за-
ходу року в рамках НАТО. Так, на Саміті 
Альянсу в Уельсі 4–5 вересня 2014 р. голови 
держав та урядів зустрілися з Президентом 
України Петром Порошенко і виказали свою 
підтримку щодо суверенітету й територіаль-
ної цілісності України у її міжнародно визна-
них кордонах [1, p.1–3, p.114]. Крім того, вони 
прийняли спільну заяву, що засуджувала не-
легальну і нелегітимну анексію Криму Росією 
та її дестабілізацію Східної України [2, p.18–
19]. Цей консолідований месседж був посиле-
ний подальшими зустрічами міністрів закор-
донних справ у грудні 2014 р. і травні 2015 р. 
Міністри закликали український уряд продо-

вжувати нарощувати зусилля щодо забезпе-
чення ключових конституційних реформ і 
примирення. 

Після завершення засідання Президент 
України Петро Порошенко заявив, що досяг 
домовленості про військово-технічне співро-
бітництво з країнами-членами НАТО, в тому 
числі щодо постачання нелетального і леталь-
ного озброєння, у тому числі високоточної 
зброї. Разом з тим, П. Порошенко підкреслив, 
що домовленість досягнута не з Альянсом в 
цілому, а з окремими країнами-учасницями 
Організації Північноатлантичного договору. З 
якими саме – президент не уточнював [17]. 

Багато країн НАТО запропонували трену-
вальну, гуманітарну, медичну та іншу нелета-
льну двосторонню допомогу. Вони відрядили 
додаткову підтримку до Офісу зв’язку з 
НАТО в Києві та радників до українського 
уряду. Альянс також допомагав координувати 
гуманітарну та медичну допомогу для внут-
рішньо переміщених осіб. 

Загалом на Саміті НАТО в Уельсі союз-
ники започаткували ряд заходів з тим, щоб 
Україна краще забезпечувала власну безпеку. 
Ці ініціативи стали складовими п’яти Трасто-
вих фондів, механізми яких нині починають 
працювати в Україні: 

1) Трастовий фонд з консультації, управ-
ління, контролю та зв’язку (С4). 

Керівні країни: Великобританія, Канада, 
Німеччина. Виконавчий агент: Агенція НАТО 
зі зв’язку та інформації. Країни, що роблять 
додатковий внесок у фонд (на червень 
2015 р.): Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Поль-
ща, США та Туреччина. Тривалість: початко-
ва стадія – 2 роки. 

Застосування: проекти фонду є відповід-
дю на проріхи в можливостях у безпеці кому-
нікацій та регіональній повітряній безпеці. 

2) Трастовий фонд з кібер-безпеки. 
Керівні країни: Румунія. Країна діятиме 

через державну компанію зі значним досвідом 
кібер-безпеки – RASIROM R.A. Виконавчий 
агент: Румунія. Країни, що роблять додатко-
вий внесок у фонд (на червень 2015 р.): Алба-
нія, Естонія, Італія, Португалія, США й Уго-
рщина. Тривалість: до 2-х років. 

Застосування: допомогти Україні розви-
нути технічні можливості протистояти кібер-
загрозам.  

3) Трастовий фонд з логістики і стандар-
тизації. 

Керівні країни: Нідерланди, Польща, Че-
хія. Відповідальні за менеджмент: Агенція 
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НАТО з підтримки та постачання (NSPA). 
Країни, що роблять додатковий внесок у фонд 
(на червень 2015 р.): Бельгія, Болгарія, Данія, 
США та Туреччина. Тривалість: початкова 
стадія – 2 роки. 

Застосування: ініціативи з підтримки сис-
теми постачань і системи зберігання Збройних 
сил заплановані на 2015 р. 

4) Трастовий фонд з медичної реабіліта-
ції. 

Керівні країни: Болгарія. Виконавчий 
агент: Агенція НАТО з підтримки та поста-
чання (NSPA). Країни, що роблять додатковий 
внесок у фонд (на червень 2015): Естонія, 
Словаччина, США та Туреччина. Тривалість: 
до 2-х років. 

Застосування: забезпечити доступ пора-
неним українським військовослужбовцям до 
реабілітаційних послуг, а місцеві медичні 
центри – відповідним обладнанням, щоб вони 
могли надавати такі послуги.  

5) Трастовий фонд з менеджменту війсь-
кової кар’єри. 

Керівні країни: Норвегія. Виконавчий 
агент: Відділ політичних справ і політики без-
пеки (PASP) НАТО. Відповідальні за мене-
джмент: Відділ політичних справ і політики 
безпеки (PASP) НАТО. Країни, що роблять 
додатковий внесок у фонд (на червень 2015): 
Албанія, Греція, Люксембург, Португалія, Ту-
реччина, Хорватія. Тривалість: 3 роки. 

Застосування: сприяння Міністерству 
оборони України у розвитку стійкої й ефекти-
вної програми для військових, які поверта-
ються до цивільного життя [13]. 

Загальна вартість вищевказаних ініціатив 
складає близько 5,4 млн. євро [15]. 

Планується, що в рамках Трастових 
фонів будуть запускатися проекти щодо 
безпеки комунікацій і регіональної повіт-
ряної безпеки, виявлення та боротьби з са-
моробними вибуховими пристроями [14]. 
Крім того, Україна офіційно запропонувала 
НАТО створити трастовий фонд, завданням 
якого буде протидія російській пропаганді 
на українській території [4]. 

Наша держава розраховує на серйозну 
політичну та практичну підтримку з боку Пів-
нічноатлантичного альянсу і має для цього 
ґрунтовні підстави. Так, наприклад, знаковою 
стала перша офіційна зустріч Генерального 
секретаря НАТО Й. Столтенберга після його 
призначення на посаду була зустріч саме з 
Міністром закордонних справ України 
П. Клімкіним 8 жовтня 2014 р. Під час цього 

заходу у штаб-квартирі Альянсу Генеральний 
секретар НАТО наголосив на важливості 
співробітництва з Україною. Він також запев-
нив у повній підтримці Альянсом незалежної, 
суверенної і стабільної України та засвідчив 
готовність до подальшої активної співпраці з 
метою належної та швидкої імплементації рі-
шень саміту НАТО в Уельсі щодо посилення 
обороноздатності нашої держави на фоні аг-
ресії з боку РФ. Під час зустрічі сторони узго-
дили графік політичного діалогу та основні 
завдання практичного співробітництва, а та-
кож положення Річної національної програми 
співробітництва Україна–НАТО на 2015 рік. 
Окрему увагу було приділено спільним захо-
дам, спрямованим на посилення обороноздат-
ності нашої держави насамперед діяльності 
трастових фондів [9]. 

Ще до свого обрання на цю високу поса-
ду, норвезький політик підкреслював, що си-
туація в Україні стане для нього головним 
пріоритетом [8]. 21–22 вересня 2015 р. 
Й. Столтенберґ вперше як Генеральний секре-
тар НАТО відвідав нашу державу. За його 
словами, цей візит є символом непорушної 
відданості Альянсу підтримувати Україну [3]. 

Позиція Альянсу залишається незмінною: 
Україна має право на вступ, коли Київ висло-
вить бажання вступати і виконає необхідні 
умови – «двері завжди залишаються відкри-
тими» [19]. Парламентська асамблея НАТО 
також визнала обґрунтованими прагнення 
України щодо вступу в Альянс під час своєї 
весняної сесії у 2015 р. [5]. 

21 вересня у Міжнародному центрі миро-
творчості та безпеки Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Са-
гайдачного (Яворівський полігон, що на Льві-
вщині) Президент України та Генеральний се-
кретар НАТО відкрили навчання Україна–
НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій (які, до речі, не є військовими). У між-
народному вишколі «Україна-2015» було за-
діяно 1100 рятувальників із 34 країн. Подібні 
за масштабами навчання в Україні ще не про-
водилися [6]. 

Візит Й. Столтенберґа був більше, ніж 
знаковим, адже 22 вересня вперше в історії 
України та Альянсу Генеральний секретар 
НАТО взяв участь у засіданні Ради націона-
льної безпеки та оборони (далі – РНБО) Укра-
їни. Це свідчить про найвищий рівень взаєм-
ної довіри за понад 20 років співробітництва. 
Під час візиту Генеральний секретар НАТО 
заявив: «Дії Росії в Криму та в деяких регіонах 
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Східної України – це не тільки порушення те-
риторіальної цілісності і суверенітету Украї-
ни, а це також підриває світовий порядок, 
який базується на принципі безпеки вже 
упродовж багатьох десятиліть. Отже, це – ви-
клик нам усім, хто хоче мати стабільний і ми-
рний розвиток Європи». Крім того, Й. Стол-
тенберг наголосив, що вибори «місцевих ор-
ганів влади», у разі їх проведення на територі-
ях під контролем сепаратистів, означатимуть 
порушення домовленостей і не будуть визнані 
у світі [10]. Жодна з країн-членів НАТО їх не 
визнаватиме. Також Альянс підтримує продо-
вження санкцій проти Росії [16]. 

22 вересня Україна підписала з НАТО три 
договори з посилення співробітництва. Зок-
рема Міністр закордонних справ України 
П. Клімкін і Генеральний секретар НАТО під-
писали договір про статус представництва 
НАТО в Україні (планується змінити концеп-
цію Офісу зв’язку НАТО в Україні й відкрити 
повноцінне представництво організації). 

Секретар РНБО України О. Турчинов і 
Генеральний секретар НАТО підписали дого-
вір про Дорожню карту у сфері стратегічних 
комунікацій між РНБО та Між-народним сек-
ретаріатом НАТО. Ця ініціатива спрямована 
на боротьбу з російською пропагандою. Крім 
того, підписана Спільна декларація про поси-
лення військового співробітництва з НАТО. 
Документ підписали перший заступник Сек-
ретар РНБО, голова Міжвідомчої комісії з по-
літики військово-технічного співробітництва 
та експортного контрою О. Гладковський і 
представник НАТО з питань інвестицій 
Е. Герольд [20]. 

Щодо продовження ініціатив у майбут-
ньому, в Альянсі готові обговорювати з украї-
нською владою питання надання допомоги у 
відновлення Військово-морських сил [18]. Ра-
зом з тим, НАТО допоможе Україні відновити 
контроль та управління повітряним рухом над 
Чорним морем, втрачені Києвом після анексії 
Криму Росією. Адже Росія, захопивши Крим, 
відібрала в України станцію управління пові-
тряним рухом, що забезпечувала контроль за 
повітряним рухом та управління ним над усім 
Чорним морем. Найближчим часом буде за-
початковано пілотний проект, для реалізації 
якого використають вже існуючі в інших міс-

цях України вишки шляхом їх модернізації та 
дообладнання відповідною технікою, яку на-
дасть НАТО [7]. 

Висновок. Отже, Україна розглядає роз-
виток Особливого партнерства з НАТО як 
пріоритетний напрям своєї зовнішньої та без-
пекової політики. Виходячи з довгострокової 
цілі приєднання до загальноєвропейської сис-
теми безпеки, основу якої складає НАТО, 
Україна поглиблюватиме співробітництво з 
Альянсом з метою досягнення критеріїв, не-
обхідних для набуття членства у цій організа-
ції. 

Відносини Україна–НАТО полягають не 
лише у практичній співпраці, вони передусім 
ґрунтуються на цінностях демократії і верхо-
венства права, без чого жодне співробітницт-
во у сфері безпеки в світі не здатне функціо-
нувати ефективно. Союзники продовжать 
зміцнювати партнерство з Україною та її пра-
гнення до глибоких і всебічних реформ, у то-
му числі шляхом наявних механізмів Річної 
національної програми співробітництва. 

У відповідь на агресію, Північноатланти-
чний альянс значно збільшив політичну під-
тримку та практичну допомогу Україні. Це 
питання перебуває під особистим контролем 
Генерального секретаря НАТО 
Й. Столтенберга і визнано ним як пріоритет-
не. Невідкладні дії допомогли нашій державі 
вжити заходів у відповідь на поточний конф-
лікт, а довгострокові заходи розбудовують 
військові можливості, розвивають оборонні 
спроможності та роблять внесок до глибоких 
реформ у Збройних силах і секторі безпеки. 

Про новий рівень відносин з Альянсом 
свідчить те, що НАТО вперше у своїй історії 
створить унікальне представництво саме в 
Україні – Особливому партнері Альянсу. Під-
писання трьох договорів на підтримку Трас-
тових фондів 22 вересня 2015 р. означає по-
глиблення співробітництва з Альянсом у клю-
чових сферах протистояння сучасним викли-
кам безпеки та свідчить про початок якісно 
нового етапу у відносинах України з НАТО. 

Таким чином, НАТО є єдиною міжнарод-
ною організацією у світі, яка активно допома-
гає Україні у зміцненні її державних інститу-
цій і реформуванні сектору безпеки та оборо-
ни, відіграючи у цьому процесі провідну роль. 
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Мінна війна на Чорному морі у першій половині ХХ століття : монографія / 
І.І. Фурман. – К.: «ЦП «Компринт», 2015. – 526 с. + 43 арк. іл. 

 
 

У монографії узагальнено досвід ведення військовими флотами мінної війни на Чорному 

морі у першій половині ХХ століття, запропоновано й обгрунтовано авторську періодизацію 

цього процесу, а також сутність і зміст понять “морська війна” та “мінна війна на морі”. Визна-

чено основні напрями і тенденції розвитку морської мінної зброї, мінно-загороджувальних і 

протимінних сил і засобів військових флотів у довоєнні роки та їх застосування на Чорному 

морі під час Першої та Другої світових воєн і в період повоєнного бойового тралення. 

Монографія може бути корисною у проведенні воєнно-історичних наукових досліджень з 

проблем розвитку теорії воєнно-морського мистецтва, розвитку морської зброї, озброєння та 

військової техніки, для написання наукових праць, підручників, посібників, навчально-

методичних, довідкових та інших матеріалів з воєнної історії, а також у навчально-виховному 

процесі вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України при вивченні ди-

сциплін з історії війн і воєнного мистецтва. 
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ 

Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943–1944 роках / 

[В.М. Грицюк, О.Є. Лисенко, Р.І. Пилявець, С.В. Сидоров]; відп. ред. О.Є. Лисенко. – 

К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; 

Інститут історії України НАН України, 2015. – 508 с. 

 

В основу творчого задуму праці «Стратегічні та фронтові операції на території України у 

1943–1944 роках» покладена ідея соборності та територіальної цілісності України. Усі землі по 

обидва береги священної української річки Дніпро, що історично увійшли до суверенної Украї-

нської держави, – єдина країна. Це реальність оплачена життям, працею та кров’ю багатьох по-

колінь українського народу.  

Наша Батьківщина в ході радянсько-німецької війни постійно перебувала в центрі подій, 

фронти кілька разів прокотилися її теренами. Битва за Україну тривала майже три роки. Гітле-

рівцям та їх союзникам вдалося окупувати територію України до 27 липня 1942 року, затрати-

вши на це 13 місяців і 5 днів, вигнання окупантів затягнулось на 22 місяці і 10 днів, майже вдві-

чі більше. Саме цьому складному періоду присвячена дана книга.  

У значному масиві літератури з проблематики Другої світової війни значне місце належить 

питанням воєнного мистецтва воюючих сторін. І це невипадково, адже стратегія, оперативне 

мистецтво і тактика у цій війні набули значного розвитку та мали суттєвий вплив на подальшу 

еволюцію воєнного мистецтва. Разом з тим, слід зазначити, що багато питань залишаються не-

дослідженими або недостатньо повно висвітленими, а висновки науковців не завжди вирізня-

ються об’єктивністю та обґрунтованістю, часто є суперечливими та неоднозначними. Автори 

праці «Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943–1944 роках» зробили спро-

бу певною мірою заповнити цю прогалину в сегменті воєнного мистецтва щодо стратегічних і 

фронтових операцій на теренах України в роки Другої світової війни. Задля виконання цього 

завдання були використані нові архівні документи, новітні наукові роботи вітчизняних і зару-

біжних військових істориків, спеціальна література з питань воєнного мистецтва, яка донедавна 

була недоступна широкому загалу.  

Колективна монографія присвячена бойовим діям в Україні у період вигнання німецьких 

військ та їх союзників з її території. Авторами військово-історичної праці є професійні військові 

та науковці, творчий союз яких дав можливість на широкій джерельній базі здійснити реконст-

рукцію основних стратегічних і фронтових операцій, проведених радянськими військами в пе-

ріод з кінця 1942 до осені 1944 років, проаналізувати підходи до стратегічного й оперативного 

планування, розкрити особливості реалізації задумів Ставки Верховного Головнокомандуван-

ня, здобутки, невдачі і втрати в ході виконання поставлених завдань, характерні риси та особ-

ливості воєнного мистецтва.  

Автори торкнулися проблеми мобілізації на теренах України, простежили перебіг основних 

мобілізаційних заходів 1942–1944 рр. Праця містить матеріали про антинацистську боротьбу 

радянських партизанів та учасників українського самостійницького руху. Розкривається внесок 

народу України в розгром німецьких військ.  

Монографія складається з трьох частин. У першій частині зосереджені матеріали присвяче-

ні визволенню Лівобережжя, Донбасу та Приазов’я, форсування Дніпра. В хронологічній по-

слідовності розглядаються дії радянських військ на території України у двох кампаніях: зимовій 

1942–1943 років і літньо-осінній 1943 року. Розкривається воєнно-політична та оперативно-

стратегічна обстановка на радянсько-німецькому фронті та замисли сторін напередодні кам-

паній, послідовно розкриваються зміст і характер дій у стратегічних і фронтових операціях на 

Лівобережжі Дніпра. Окремий розділ присвячений перипетіям боротьби за дніпровські плац-

дарми. За результатами дій в обох кампаніях підводяться підсумки.  

Друга частина монографії присвячена операціям з визволення Правобережжя, Півдня,  

Західної та Закарпатської України. На фоні висвітлення та аналізу воєнно-політичної та опера-
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тивно-стратегічної обстановки в двох кампаніях (зимової 1943–1944 рр.) і (літньо-осінньої 

1944 р.) розкривається зміст та особливості підготовки і проведення п’яти стратегічних опера-

цій і 20 фронтових як у межах перших, так і проведених самостійно. Заслугою авторів є праг-

нення зробити ґрунтовні висновки та підсумувати результати дій в операціях і кампаніях.  

Третя частина «По за лінією фронту» охоплює питання мобілізації 1943–1944 років, дій  

радянських партизанів на підтримку Червоної армії, руху Опору, завершується спробою авторів 

показати справжню ціну перемог під час визволення України.  

На теренах України у 1943–1944 роках зосереджували основні зусилля головні гравці воєн-

ного протистояння – нацистська Німеччина з її союзниками та Радянський Союз. Зокрема битва 

за Дніпро, а в подальшому – за Правобережну Україну стали одними з найбільших стратегічних 

операцій у Другій світовій війні.  

Вигнання німецьких окупантів з України відбувалося в часи коли Радянська армія віднови-

лася після важких поразок перших років війни, коли радянські солдати й офіцери набули бойо-

вого досвіду, а радянські полководці – бойової майстерності в управлінні військами, коли про-

мисловість відновила втрачені потужності і була спроможна забезпечити потреби Діючої армії 

в засобах збройної боротьби та матеріальних засобах.  

Операції планувалися, готувалися та проводилися на широкому фронті, послідовно та од-

ночасно з залученням великої кількості особового складу та техніки. В монографії відображе-

ний цей складний процес у всій його багатогранності та протиріччі, з перемогами та поразками, 

з досягненнями та помилками. Основна увага була зосереджена на воєнно-прикладних аспектах 

воєнного мистецтва. Оцінці обстановки, виробленню замислу операції, вибору напрямку голо-

вного удару, зосередженню зусиль, масуванню сил і засобів, особливостям оперативної побу-

дови військ, питанням прориву оборони, вогневого ураження, форсуванню водних перешкод, 

захопленню й утриманню плацдармів, оточенню та знищенню противника та ін.  

З іншого боку автори прагнули показати, що визволителями України й творцями Перемоги 

були прості люди різних національностей, трудівники й воїни від маршалів до рядових. Кожен 

окремо і всі разом своєю доблестю й самопожертвою заслужили повагу й пам’ять народу. У 

війні розкрився непересічний талант полководців С. Тимошенка, М. Ватутіна, А. Єрьоменка, 

Р. Малиновського, К. Роккосовського, І. Черняховського, А. Гетьмана, А. Гречка, С. Горшкова, 

А. Кравченка, Д. Лелюшенка, К. Москаленка, П. Рибалка, П. Жмаченка та багатьох інших. 

Високий науковий рівень проекту, безумовно, стане помітною історіографічною подією в 

цій тематичній ніші. На наше переконання, книга знайде свого читача не тільки в середовищі 

військовослужбовців, науково-педагогічних працівників вузів військового спрямування, а й  

серед тих, хто цікавиться історією Другої світової війни. 
 

Ткачук П.П., доктор історичних наук, професор, 

генерал-лейтенант, начальник Академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
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Pecheniuk, I.S., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher assistant of 
the Operational Art Department of the NDU of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi (Kyiv) 

 

ORGANIZATION OF THE ARMIES OF THE DEVELOPED  
SLAVE-OWNING COUNTRIES OF THE ANCIENT ROME  

AND CARTHAGO AND THEIR MANNING SYSTEM 
 

The author continues the publication cycle in which he reveals the process of organization of 
the armies of the early world state formations and their manning system of. The article analyzes the 
manning system of the armies of the developed countries of Rome and Carthago and reveals the ap-
proaches to the principles of their manning. 

Keywords: army, military service, Ancient Rome, Carthagо, mercenaries, personnel, slave-
state country, manning system. 
 
 

Solohub, V.O., Postgraduate of Academic Department of History and Culture of Ukraine of Vinnytsia 
State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynskyi (Vinnytsia) 

 

QUARTERMASTER SUPPORT OF SOLDIERS IN VINNYTSIA IN THE WORLD WAR I 
 

Based on the historiography and archival sources the author examines the specific of Quarter-
master support of soldiers to everything needed in the Vinnytsia during the World War I. The theme of 
the article is insufficient studied because it highlights the part of Vinnytsia residents contribution in the 
course of the Great War. The problem of supplying the army was extremely difficult. Comparing data 
from Vinnytsia and nationwide data an author shows that to failure of military ministry impact on the 
supply process a general unpreparedness of the state to wage war is joined. Even on the issue army 
supplies of boots influenced policy. 

Keywords: Quartermaster, Vinnytsia, World War I, the factory, headquarter, soldier, boots. 
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MARITIME OPERATIONS OF THE IMPERIAL GERMAN NAVY  
IN PUNCH CARTOONS DURING THE GREAT WAR 

 

The article analyzes the vision of British cartoonists of actions of the German Imperial Navy dur-
ing the Great War. The value of the cartoons as a source for studying of anti-German sentiment of Brit-
ish public, specific of the British anti-German propaganda and reaction of the Punch cartoonists on 
key events associated with the Anglo-German naval warfare are investigated. 

Keywords: cartoon, Germany, Great Britain, Great War, navy, Punch 
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DEVELOPMENT OF TRAINING SYSTEM OF AIR DEFENSE SPECIALISTS IN 
SEVASTOPOL ANTIAIRCRAFT ARTILLERY SCHOOL IN 1921–1945 ZENITH YEARS 

 

Based on analysis of the development of training system of military specialists in the Sevastopol 
antiaircraft artillery school (now Zhytomyr Military Institute named S.P. Korolev), in the context of 
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improving the training of officers of the Armed Forces of Ukraine, modern challenges and threats, it 
has been investigated issues of defining the role of military training institutions in establishing training 
system of air defense specialists in the inter-war period and the rapid deployment of the network of 
military schools before and at the beginning the Second World War (1921–1941) and training of anti-
aircraft artillery specialists in school during the war (1941–1945). 

Keywords: air defense, antiaircraft artillery, the military institution, specialists training system. 
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FAR EASTERN CAMPAIGN OF USSR AGAINST MILITARISTIC JAPAN:  
UKRAINIAN ASPECT 

 

The article deals with the Far Eastern campaign of USSR Armed Forces against militaristic 
Japan (09.08-02.09.1945 g.), which has ended World War II. The author reveals the peculiarities of 
strategic action of Soviet fronts and Pacific Fleet, operational art of their organization; considers 
Ukrainian factor in this campaign, gives examples of heroic deeds of Soviet soldiers. 

Keywords: Far Eastern campaign, fighting, 1945, the Armed Forces of the USSR, militaristic 
Japan, the Kwantung Army. 
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ACADEMY OF NAVAL FORCES NAMED AFTER PAVLO NAKHIMOV  
UNDER ANNEXATION OF THE CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION  

(February – March 2014): NOTES OF EYEWITNESS 
 

In the article the memoirs of an eyewitness, cadet view of the events that took place at the Acad-
emy of Naval Forces named after Pavlo Nakhimov at the time of the annexation of the Autonomous 
Republic of Crimea by the Russian Federation in February – March 2014. 

Keywords: annexation of Crimea, the Naval Forces of Ukraine, Academy of Naval Forces, an-
them, command, defense, cadet, flag, oath, consciousness. 
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FORMATION OF PUBLIC SECURITY AND DEFENSE POLICY IN THE EUROPEAN 
UNION MEMBER STATES AND IMPACT OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON 
IMPLEMENTATION OF NATIONAL SECURITY POLICY OF UKRAINE DURING 

COUNTER-TERRORISM OPERATIONS 
 

The deals with the main problems and future directions for formation of public security and de-
fense policy in the European Union Member States, highlights the development of impact of civil soci-
ety institutions on implementation of national security policy of Ukraine. 

Keywords: counter-terrorism operation, public security and defense policy, European Union, 
NATO, civil society institutions, the volunteer movement. 
 



РЕЗЮМЕ / RESUME 

Воєнно-історичний вісник 3(17) / 2015 153 

Kozinets, I.P., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Colonel, Professor of Academic 

Department of National Security Strategy and Defense of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky, 

Klymenko, V.S., Candidate of Political Sciences, Docent, Leading Researcher of Academic Department 

of National Security Strategy and Defense of NDU of Ukraine named Ivan Chernyakhovsky (Kyiv) 

 

IMPACT OF INTERNATIONAL SECURITY ORGANIZATIONS  

TO RESOLVING CONFLICT IN EAST OF UKRAINE 

 

Based on the analysis of experience of international military cooperation of the Armed Forces of 

Ukraine, practical steps of leading international organizations to assist in resolving the crisis in East of 

Ukraine it is considered the opportunities to influence the international system of collective security to 

resolve of military conflicts of today. 

Keywords: international organizations, military conflict, the system of collective security, inter-

national military cooperation, peacekeeping. 
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IMPACT OF STATE SOCIAL POLICY TO MANNING ARMED FORCES OF UKRAINE 

IN THE CONDITIONS OF THE COUNTERTERRORISM OPERATION 

 

The article reveals the current state social policy as a factor impacted on manning Armed 

Forces of Ukraine in conditions of counterterrorism operation. It is considered the purpose, reason 

(positive and negative) that affected to quality of manning of the Armed Forces by personnel and im-

plementation of state laws set by social guarantees to military servicemen and their families. 

Keywords: state social policy, the Armed Forces of Ukraine, Ministry of Defense of Ukraine, so-

cial security, military servicemen personnel and their families, civilian staff. 
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READINESS OF UKRAINIAN CITIZENS TO READY TO DEFENCE OF HOMELAND:  

SOCIOLOGICAL DIMENSION 

 

The article reviews the main results of evaluation of the readiness of Ukrainian citizens to de-

fence the Homeland. Based on empirical data the authors the put the task to find out the level of readi-

ness of Ukrainian citizens to defend their country, to identify its key factors and ways to justify the ways 

of further improving. 

Keywords: defence of Homeland, readiness, professional readiness, psychological readiness, so-
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UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY OF RELATIONS BETWEEN UKRAINE  
AND THE DON REPUBLIC IN 1917–1921 

 

The article deals with the study of relations between Ukraine and the Don Republic in 1917–
1921 by Ukrainian historians – as representatives of the émigré, and Soviet and modern Ukrainian his-
toriography. The authors analyze the achievements of Ukrainian scientists, distinguish the most and 
least studied aspects of the topic, identify promising directions for future research. It is established that 
relations between Ukraine and the Don Republic in 1917–1921 for a long time remained on the pe-
riphery of the interests of Ukrainian historians. After Ukraine gained independence it was created a 
series of articles, chapters of monographs, directly oriented to this topic. However, they usually reveal 
only certain aspects of it, including the establishment of borders between Ukraine and the Don Repub-
lic, the establishment and work of Ukrainian diplomatic delegations and missions on the Don and Don 
delegations and diplomatic missions in Ukraine, military cooperation between Ukraine and the Don 
Cossack. 

Keywords: Ukrainian historiography, Ukraine, Ukrainian State, Ukrainian National Republic, 
Don Republic, international relations, diplomacy, negotiations, P.P. Skoropadskyi, P.M. Krasnov. 
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UKRAINIAN PARAMILITARY COMMUNITIES IN EASTERN GALICIA  
IN THE INTERWAR PERIOD: HISTORIOGRAPHY 

 

The article analyzes the scientists achievements that dedicated to the formation, activity, devel-
opment and importance of Ukrainian paramilitary communities in Eastern Galicia during the 1919–
1939. It is studied the basic interpretation of the said issues through the eyes of historians of different 
periods and topics of their research. 

Keywords: Eastern Galicia, historiography, paramilitary community, sports community, fire-
counting community. 
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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 United integrated operational plan, concepts of: 
massive blow, preventive war, mass reckoning, final containment; sea-based intercontinental missiles, 
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ESTABLISHING AND DEVELOPMENT OF ENGINEER  

AND AVIATION SERVICE OF THE STATE AVIATION OF UKRAINE 

 

Establishment and stages of creation and reformation of the engineer and aviation service are 
considered in the article through the prism of development of the aviation equipment, organizational 
structures of aviation units, maintenance bodies, educational institutions on training the specialists of 
the engineer and technical personnel, as well as standardized documents, that regulate the activities of 
engineer and aviation service during different years.  

Key words: engineer and aviation service, engineer and technical personnel, maintenance and 
equipment support of aviation equipment. 
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“HYBRID WARFARES” – A NEW FORM OF ASYMMETRIC CONFRONTATION 

 

The article is devoted to current issues – the study of the phenomenon of “hybrid” war. The defi-

nition of “hybrid warfare’ has not become operational concept because there is no concerted common 

understanding on its basic indicators that will predict and plan for resistance. It is substantiated meth-

odological aspects of modern “hybrid” wars. It is founded that the concept of “hybrid warfare” is 

multidimensional in nature and includes a set of military, political, information, economic and socio-

cultural components. It is revealed evolution of theoretical and conceptual views on the essence of the 

hybrid wars. 

Keywords: “asymmetric warfare”, “hybrid warfare”, information and communication tech-

nologies, a new type of conflicts, “unconventional war”. 
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GENDER POLITICS IN ARMED FORCES OF UKRAINE:  

ESSENCE AND CONTENT 

 

The article examines and clarifies the essence and content of concepts such as “gender”, “gen-

der," "gender policy” and “gender equality”. It is displaying the purpose and content of gender policy 

in the Armed Forces of Ukraine as a component, individual general direction of gender policy in the 

country. It is revealed basic problem in the field of gender equality as equality of social status of female 

and male. 

Keywords: gender, gender politics, gender inequality, gender policy in the Armed Forces of 

Ukraine. 
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DONBAS LIBERATION FROM RUSSIAN BOLSHEVIKS’ BY TROOPS  

OF UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC IN APRIL 1918 

 

The article deals with little-known military events of the history of Ukrainian army during of Na-

tional liberation struggle of 1917–1921 – campaign the parts of Zaporizky corps of Army of the 

Ukrainian People's Republic to Donbas to liberate it from the Russian Bolsheviks’ in April 1918. 
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ROLE OF ARTILLERY IN THE SUCCESSFUL DEFENSE OF ODESSA 

 

The article deals with the issue of combat application, command and control of all types of artil-

lery – field, coastal and naval in the defense, the counterattack, counterbattery fighting and evacuation 

support from the Odessa defense area, organization of artillery reconnaissance and a set of measures 

aimed at improving survivability and combat effectiveness of stationary coastal batteries and organiza-

tion of close interaction between different types of artillery. 

Keywords: field artillery, coastal artillery, interaction, evacuation, counterbattery fight, naval 

artillery, defense, Odessa defensive area. 
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EVACUATION PLANS OF TROOPS OF THE 17
th
 ARMY  

FROM THE CRIMEA IN 1943–1944 

 

The author analyzes the variations of evacuation operations of group of German troops (forces) 

and their allies from Crimea, developed of command of the 17
th
 Army of Wehrmacht in 1943–1944. 

Using a wide source base author made a reconstruction of the decision-making process for operation 

to evacuate troops (forces) of the Crimean group by command of 17
th
 Army, senior headquarters and 

leadership of the Third Reich. It is analyzes the approaches to the planning, features of concept imple-

mentation of these operations. Attention is paid directly to activities of the 17
th
 Army commanders, de-

pending on the situation in the theater of operations and requirements and orders of senior leadership. 

The article presented results of evacuation operations of troops of the Crimean group, drew conclu-

sions conformity of their implementation according to developed plans of operations, analyzed factors 

influencing to degree of achieve the goal of operation. 
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FEATURES OF USING OF OPERATIONAL GROUP OF RUSSIAN TROOPS  

IN SYRIA (2015) 

 

The article deals with the experience of creating and using of aviation group of Russian Aero-

space Forces on the territory of the Syrian Arab Republic in October and November 2015. It is reveal-

ing the structure, tasks of group, features of tasks implementation and using of advanced air and naval 

weapons, systems of air defense and electronic warfare. It is shown transformation of forms of opera-

tional using the group of Russian aviation and navy during the conflict and the possible prospects of 

expanding the group of troops (forces) of the Russian Federation in Syria. 

Keywords: Russian Aerospace Forces, Syrian Arab Republic, systematic warfare, air offensive, 

aircraft supply, missile and air strikes. 
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POLITICAL AND PRACTICAL SUPPORT OF NATO TO UKRAINE IN 2014–2015 
 

The article deals with providing political and practical support of North Atlantic Treaty Organi-
zation to Ukraine in 2014–2015. During the crisis in the East of Ukraine the NATO demonstrated 
strong political support to Ukraine and its freedom to choose their own future. Alliance has increased 
practical support to our country when the crisis started. Activities include a number of general and 
short-term actions to help Ukraine to overcome the current crisis and long-term measures aimed at 
capacity-building, capacity development and reform of the Armed forces and defence sector. In this 
context, the allies launched five new trust funds to support command, control, communications and 
computers (C4), cyber-security, logistics and standardization, rehabilitation of wounded soldiers and 
retraining soldiers transferred to the reserve. These trust funds are additional to NATO support of ex-
isting programs of military education, professional development and security sector governance. 

Keywords: Trust Fund, Ukraine–NATO cooperation, practical support, political support, secu-
rity, defense. 
 



 
ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

 

“Воєнно-історичний вісник”: збірник наукових праць Національного університету обо-
рони України є фаховим виданням (наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листо-
пада 2013 року № 1609) з історичних наук. 

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України (постанова 
Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) та містять такі необхідні елементи: постанов-
ка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується дана стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

Зазначені елементи можуть бути виокремленні як підрозділи, або не виділятися в тексті. 

Стаття подається в одному примірнику українською (російською, англійською) мовою з 
підписом автора на останній сторінці. Стаття оформляється за зразком: 

назва статті (великими літерами); 

над назвою статті через 2 інтервали вказується прізвище та ініціали автора, науковий сту-
пінь, вчене звання, посада та місце роботи; 

кваліфікаційний індекс Універсальної десяткової кваліфікації (УДК) статті розміщується 
перед відомостями про автора; 

анотацію подають мовою тексту публікації (у виданнях іншими мовами, крім української, 
анотацію повторюють українською мовою) під назвою через 1 інтервал; 

ключові слова вибирають із тексту публікації і подають окремим рядком безпосередньо пе-
ред їх текстом; 

список використаної літератури подається наприкінці статті та оформляється згідно вимог 
наказу № 63 ВАК України від 26.01.2008 р. і ДСТУ 7152:2010 (лист від 10.11.2010 р.); 

публікацію (статтю) супроводжують розширеною анотацією (резюме) із зазначенням назви 
статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового ступеня, вченого звання, поса-
ди та місця роботи) англійською мовою та розміщують після списку літератури; 

формат сторінки – А 4. 

Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 друк. арк. (20 тис. друкованих знаків). 

До статті обов’язково додаються: 

а) її електронна версія на диску CD-R (CD-RW) чи на електронну пошту: mil-iv@ukr.net 
(окремим файлом, назва якого має містити прізвище автора, наприклад, “Петренко.doc”) у фор-
маті *.doc або *.rtf набрану в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Ro-
man, (кегель 12), міжстрічковий інтервал – 1, відступи зверху, знизу та справа – 2 см, зліва – 
2,5 см (малюнки, які супроводжують текст, мають бути у форматі PDF, JPEG, або збережені як 
документ Word; сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються; 

б) для здобувачів та ад’юнктів (аспіратів) обов’язково рекомендацію кафедри (відділу, 
управління, навчального закладу) оформлену витягом із протоколу засідання кафедри (відділу, 
управління, навчального закладу) та рецензію доктора або кандидата наук за фахом; 

в) як виняток, за відсутності рекомендації кафедри (відділу, управління, навчального закла-
ду) можна подати рекомендацію наукового керівника щодо публікації статті; 

г) довідка про авторів (для авторів з інших установ) на окремій сторінці. 

Погляди авторів статей можуть не співпадати з поглядами редакції збірника. 

Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент. 

Матеріали, що оформлені неохайно і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не 
розглядаються. Рукописи, не прийняті до друку або відхилені редакцією, авторам не поверта-
ються. 
 



Зразок оформлення статті 
 

УДК 
Прізвище й ініціали, науковий ступінь, вчене звання, по-
сада та назва установи (організації), де працює автор 
(місто, країна) 

 
 

НАЗВА СТАТТІ 
 

Анотація до статті має бути об’ємом 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків тексту), в 
якій стисло викладаються актуальність, мета та зміст публікації. 

Ключові слова. 
 

Текст статті подається згідно вимог керівних документів, з обов’язковим додержанням на-
ступних елементів: 

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується дана стаття; 

формулювання мети статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 

 
Посилання у тексті на літературу оформляються у квадратних дужках (наприклад, [3, с.31]) 

відповідно до списку використаної літератури, що складається в алфавітному порядку або у по-
рядку посилання на публікацію та розміщеного наприкінці тексту. 
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Стаття, що подається українською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) англійською мовою. 

Стаття, що подається російською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
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ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською та англійською мовами. 

Стаття, що подається англійською мовою, її текст супроводжується розширеною анотацією 
(резюме) із зазначенням назви статті та відомостей про автора (прізвища та ініціалів, наукового 
ступеня, вченого звання, посади та місця роботи) українською мовою. 
 

Текст розширеної анотації (резюме) розміщують після списку використаної літератури. 



 
 

Наукове видання 
 
 
 
 
 

ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ 
ВІСНИК 

 
 

Збірник наукових праць 
 
 
 

3(17) / 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 23.12.15.   Формат 30×42.   Ум. друк. арк. 15,73. 

Гарнітура Times New Roman.   Папір офсет.   Друк – різографія. 

Наклад 100 прим.   Зам. №1587 

Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28, тел. (044) 528-70-24 

Віддруковано ТОВ «ЦП «Компринт», свідоцтво ДК №4131 від 04.08.2011 р. 


	Воєн-істор_вісник_3.15ов1
	Воєн-істор_вісник_3.15ов2
	Воєн-істор_вісник_3.15ов3
	Воєн-істор_вісник_3.15ов4
	Воєн-істор_вісник_3.15ов5
	Воєн-істор_вісник_3.15ов6
	Воєн-істор_вісник_3.15ов7
	Воєн-істор_вісник_3.15ов8

