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Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. У двох книгах. Книга 2: Мовою документів  
і свідчень / Упорядник О. Реєнт. – К.: ТОВ «Вид-во “КЛІО”», 2015. – 800 с. 

 

Велика війна 1914–1918 рр., як явище глобального розмаху, стала переломною подією для 

світової історії, справжньою гранню між епохами. Вона спричинила крах засадничих цінностей 

ХІХ ст., радикальний перерозподіл сфер впливу, падіння імперій і появу на їхніх руїнах нових 

держав, незагоєні рани і реваншистські настрої, викликані повоєнним устроєм, поглиблення 

гуманітарних проблем. Масштабність соціальних потрясінь проявилася в зруйнуванні звичного 

способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища 

населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас відбулися кардинальні зміни як у 

психології людей, так і свідомості народу, що сприяло активізації доброчинності і громадських 

рухів.  

Другий том – це збірник документів, у якому український контекст Першої світової війни 

відображено крізь призму міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оператив-

них документів армійського командування, зведень спецорганів, матеріалів діловодства різних 

установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядо-

вих солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. Видання також містить добірку 

оригінальних фотографічних зображень і карт бойових операцій.  

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією Украї-

ни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В АРМІЯХ КРАЇН НАТО  

 
У статті розглянуті моделі психологічної підготовки  військовослужбовців армій країн-

членів НАТО (США, Великобританії, Німеччини, Франці ї, Румунії, Болгарії). Авторами прове-
дений детальний аналіз стану існуючих систем відбор у та психологічної підготовки кадрів вій-
ськовослужбовців в арміях країн НАТО. Визначаються історичні етапи розвитку військової 
психології, розбіжності в організації психологічної  підготовки військовослужбовців в різних 
країнах. Намічено напрямки розвитку психологічної п ідготовки військовослужбовців Збройних 
Сил України. 

Ключові слова: психологічна підготовка військовослужбовців, стре состійкість, психоло-
гічна готовність, модель психологічної підготовки в ійськовослужбовців. 
 

Постановка проблеми. Розбудова та роз-
виток ефективних і боєздатних Збройних Сил 
(далі – ЗС) України в сучасних умовах потре-
бує насамперед проведення детального аналі-
зу стану, існуючих систем відбору та психо-
логічної підготовки кадрів військовослужбов-
ців у провідних країнах світу (на прикладі ар-
мій країн-членів НАТО).  

Мета статті полягає в аналізі світової 
практики створення систем психологічної під-
готовки військовослужбовців до бойової дія-
льності для використання його при удоскона-
ленні системи психологічної підготовки в 
Україні.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. В умовах бойових дій здійснюється знач-
ний вплив на психіку людини. Для оцінки дії 
цього впливу на бійців необхідно покладатися 
на досягнення сучасної психології, психофізі-
ології, усього комплексу наук про людину. 
Важливими завданнями психологічних дослі-
джень вітчизняних вчених з військової психо-
логії (Е. Литвиненко [1], В. Муженко [6], 
В. Невмержицький [7], О. Хміляр [8] та ін.) у 
підготовці військовослужбовців є: вивчення 
адаптації до стресових ситуацій, підвищення 
стресостійкості, функціонування здорової 
психіки, розробка системи методів психологі-

чної підготовки (в основі якої є формування 
морально-психологічних і бойових якостей 
військовослужбовця в умовах сучасної війни). 

Виклад основного матеріалу . В історії 
розвитку військової психології простежують-
ся чотири етапи: початковий – до Першої сві-
тової війни. Військові психологи приділяли 
увагу переважно розробленню загального ро-
зуміння морального духу, його природи, шля-
хів його мобілізації у війні взагалі та в конкре-
тному бою зокрема; другий – Перша світова 
війна і період після її завершення. Військова 
психологія набувала експериментального на-
прямку. В лабораторіях, у бойовій обстановці 
проводилися численні дослідження серед осо-
бового складу. Військово-психологічна наука 
з описової перетворилася на прикладну; тре-
тій – роки Другої світової війни. У цей період 
дослідницька робота стає дуже інтенсивною. 
Військова психологія – неодмінний компо-
нент воєнного мистецтва і психологічної під-
готовки особового складу; післявоєнний – у 
більшості праць психологів Західної Європи 
та США зміст підготовки солдата розкрива-
ється на основі певної ролі емоційно-вольових 
чинників у діяльності та поведінці людини. 
Найзначніші досягнення у цей період мали 
військові психологи Ч. Брей, Д. Уолф, М. Кро-
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уфорд, Р. Гане, У. Бойль, які виступали за уні-
фікацію системи психологічної підготовки 
для військ країн НАТО та успішно вирішува-
ли цю проблему [1].  

Психологічна підготовка має дві основні 
мети: підвищення рівня стресостійкості в екс-
тремальних ситуаціях і формування психоло-
гічної готовності військовослужбовців до бо-
йових дій. Ці якості формуються у процесі 
відпрацьовування всіх необхідних навчально-
бойових ситуацій на заняттях, що проводяться 
в умовах, наближених до реального бою.  

Стрес як стан психічного напруження, що 
виникає у людини в процесі діяльності у най-
складніших життєвих ситуаціях може повніс-
тю її дезорганізувати. Стресостійкість вклю-
чає психічні якості воїна, що визначають по-
тенційну можливість долати труднощі сучас-
ної війни й успішно виконувати отримане за-
вдання. Високий рівень стресостійкості дося-
гається у ході навчань майбутньої бойової ді-
яльності воїнів в умовах війни. Крім того, 
безпосередньо перед виконанням конкретного 
бойового завдання формується стан психоло-
гічної готовності. Психологічна готовність – 
це націленість і змобілізованість психіки вої-
нів на подолання майбутніх бойових трудно-
щів, яка забезпечує результативність і якість 
виконання бойових завдань. 

Виходячи із змісту психологічної підгото-
вки, можна виділити три її види: загальну, 
спеціальну і цільову.  

Під час загальної психологічної підготов-
ки у воїнів формується усвідомлення необхід-
ності виконання свого конституційного 
обов’язку, впевненість у своїх силах і бойовій 
техніці, правдиве уявлення про характер су-
часної війни, засоби її ведення, труднощі, які 
необхідно подолати для перемоги. Завдання-
ми загальної психологічної підготовки є: 

формування у воїнів психологічної готов-
ності до першого бою; 

підвищення рівня стресостійкості воїнів; 
моральне виховання особового складу 

(виконання наказів та команд, віра в силу і на-
дійність нашої зброї, бойової техніки); 

підготовка офіцерського складу до ефек-
тивного управління особовим складом в умо-
вах сучасного бою тощо. 

Специфіка діяльності різних видів зброй-
них сил, родів військ потребує її врахування в 
здійсненні психологічної підготовки. Тому 
поряд із загальними завданнями психологіч-
ної підготовки вирішуються й специфічні. 
Спеціальна психологічна підготовка має вра-

ховувати специфіку роду військ і бойової спе-
ціальності. 

Цільова психологічна підготовка слугує 
для забезпечення вирішення конкретних за-
вдань: маршу, бойового десантування, насту-
пу тощо. Вона може бути розподілена на декі-
лька етапів: 

перший – перед виконанням бойового за-
вдання відбувається концентрація уваги на 
особливості поставленого завдання; 

другий – безпосередньо в ході виконання 
бойового завдання – підтримання бойової го-
товності;  

третій – після виконання бойового за-
вдання – зняття емоційної напруженості, від-
новлення бойової готовності. 

Розглянувши основні види психологічної 
підготовки, варто розкрити підготовку зброй-
них сил країн НАТО. 

Аналізуючи модель психологічної підго-
товки американських військових, можна ви-
значити основний її напрямок, мету, засоби. 
Американські військові експерти вважають, 
що саме прорахунки в інформуванні військ та 
громадськості країни обумовили так званий 
в’єтнамський синдром. Відтак система психо-
логічної підготовки має спрямовуватися на 
надання допомоги командирам усіх рівнів у 
формуванні передусім соціально-психологіч-
них аспектів особистості американських вій-
ськових. 

Основна мета – вплинути на свідомість і 
поведінку особового складу так, щоб у ре-
зультаті формувалися політично благонадійні 
люди, морально і психологічно готові до ви-
конання поставлених їм завдань. Основними 
засобами впливу вважаються навіювання і 
тренінги, використання певних психологічних 
настанов. Для формування і підтримки необ-
хідного психологічного стану застосовується 
розгалужена мережа радіо- і телевізійних ста-
нцій та інші сучасні засоби комунікації. Важ-
ливим інститутом, що серйозно впливає на 
формування моральних принципів і норм по-
ведінки військових, вважається церква [2]. 

Командування збройних сил США готує 
військовослужбовців до дій у реальних бойо-
вих умовах. При цьому головними завданнями 
психологічної підготовки є: формування пси-
хологічної стійкості до впливу психотравму-
ючих чинників бойової обстановки; форму-
вання психологічної згуртованості бойових 
підрозділів; забезпечення необхідного психіч-
ного стану під час ведення бойових дій; зни-
ження психогенних втрат і надання психоло-
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гічної допомоги військовим, що отримали 
психічну травму. 

До основних напрямків і способів психо-
логічної підготовки зарубіжні експерти відно-
сять: моделювання реалістичного образу про-
тивника, тактики його дій і бойових можливо-
стей; підготовка особового складу до дій у 
складних природно-кліматичних умовах; 
створення в процесі бойового навчання фізи-
чних і психічних навантажень, характерних 
для реального сучасного бою; розширення ін-
дивідуальних можливостей у подоланні стрес-
чинників завдяки прийомам психічної само-
регуляції [3]. 

Під психологічною підготовкою амери-
канські психологи розуміють процес прищеп-
лення особовому складу здатності ефективно 
виконувати бойові завдання в умовах сучасної 
війни, витримувати будь-які фізичні та психі-
чні навантаження [3]. В процесі психологічної 
підготовки всі умовності зведено до мінімуму, 
а елементи ризику – до максимуму.  

Cпираючись на теорію Н. Діксона про 
жорстокість, яка спроможна «заглушити» ін-
стинкт самозбереження, страх смерті, у війсь-
ковослужбовців формують саме агресивність 
до противника. Для цього використовується 
вплив кінофільмів, сюжетом яких є «техноло-
гії» вбивств, стресові бойові ситуації. Важли-
вим елементом системи психологічної підго-
товки є підготовка офіцерів. У військових ко-
леджах майбутні командири обов’язково 
отримують знання з психології та психіатрії, 
які дозволяють у подальшому посідати лідер-
ські позиції, не допускати серед підлеглих 
проявів страху чи паніки [3].  

Узагальнюючи принципи психологічної 
підготовки американських військовослужбов-
ців можна виділити: активний вплив на всі 
сфери психіки солдата; реалізм у навчанні; 
поступове та безперервне підвищення психіч-
них і фізичних навантажень; диференційова-
ний підхід до військовослужбовця залежно від 
роду військ, спеціальності, кліматичних і гео-
графічних умов ведення бойових дій. Вагомий 
внесок у розробку проблем психологічної під-
готовки (поведінка солдата під час бойових 
дій) внесли психологи і соціологи Є. Шілз, 
С. Москос, П. Севідж, С. Стауффер, Х. Сервін 
та інші. Коротко їх погляди можна звести до 
таких постулатів: а) здатність солдата вести 
тривалі бойові дії визначається його рівнем 
стресостійкості, спроможністю переборювати 
негативні психологічні стани в бою; б) бойо-
вий дух американського солдата прямо зале-

жить від стилю військового управління; в) ак-
тивність солдата в бою безпосередньо зале-
жить від міжособистісних відносин у його 
підрозділі. 

Військова психологія у Великобританії в 
роки Першої світової війни розвивалася за на-
прямками: бойова діяльність солдатів, психо-
логія льотної діяльності, розробка тестів проф-
придатності. Під час Другої світової війни у 
Великобританії проводилась розробка методів 
відбору з використанням тестів, методи тре-
нування, відбір льотчиків, їх втомлюваність, 
межа працездатності, психологічна війна. 

Військовий психолог Н. Коупленд у книзі 
“Психологія і солдат” висунув тезу: “Коли бо-
ротьба набирає затяжного характеру, резуль-
тат її визначає моральна, а не фізична сила” 
[4]. До найважливіших умов успішної психо-
логічної підготовки особового складу, на його 
думку, відноситься дисципліна як основа мо-
рального стану військ, її мета – досягти вико-
нання завдань та зробити підкорення звичкою. 

При комплектуванні британського війська 
обов’язковим є проходження призовником 
комп’ютерного тестування та співбесіди з 
офіцером-психологом на перевірку знань з 
граматики, основ математики, уміння логічно 
мислити, визначення рівня ерудиції та па-
м’яті, кмітливості. Після цього рекрута чекає 
загальний підсумковий тест і медичний тест 
на психологічну сумісність. Після виконання 
цього базисного блоку відсів складає в серед-
ньому 45% особового складу [5]. 

Британcькі спецпідрозділи комплекту-
ються тільки з добровольців. Для цього про-
пагується почесність служби в таких підрозді-
лах, її романтичність. Саме в спецпідрозділах 
військовослужбовці отримують всебічну під-
готовку. Відбір курсантів складається з п’яти 
етапів, що передбачають серію спеціальних 
тестів на перевірку розумових здібностей, фі-
зичної витривалості, наполегливості, кмітли-
вості, готовності до виконання завдань в осо-
бливих умовах. Обов’язковим є визначення 
коефіцієнту інтелекту та психологічної прида-
тності. Незважаючи на застосування високо-
технологічної зброї, успішний результат су-
часного бою, як і раніше, дуже залежить від 
поведінки солдата в бою. Звертаючись до іс-
торії фолклендської компанії (1982 року), яка 
була успішною, найголовнішим виявився ви-
сокий моральний дух військ. Незважаючи на 
кількісну перевагу збройних сил Аргентини, 
впевненість атакуючих у своїй правоті, висока 
підготовка офіцерів і солдатів обумовили те, 
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що кількість стресових втрат не перевищила 
10% від загальних втрат. 

Узагальнивши отримані дані, британські 
психологи дійшли висновку, що чим вищий 
моральний дух військ, тим менше стресових 
втрат, і навпаки. Добра бойова підготовка, 
впевнене командування і злагодженість дій 
сприяють поліпшенню психологічного стану 
особового складу. 

У Німеччині в роки Першої світової війни 
основними напрямками психологічних дослі-
джень в армії були: моральний стан військ, 
поведінка солдата в бою, відбір новобранців. 
Під час Другої світової війни у Німеччині 
проводились ідеологічна обробка, відбір на 
найважливіші спеціальності, психологічна 
війна, дослідження людської психіки у конце-
нтраційних таборах. 

Аналізуючи основні чинники впливу бо-
йових дій на психіку людей німецькі дослід-
ники [9] виділяють: зруйновані будинки і се-
ла; пожежі, удари артилерії, ракет, мін; загиб-
лі або важко поранені товариші по службі; об-
стріли з вогнепальної зброї та ін. Під впливом 
таких чинників у військовослужбовців мо-
жуть спостерігатися соматичні та інші розла-
ди психічних реакцій.  

Спираючись на думку військового спеціа-
ліста Е. Діднера, можна визначити найважли-
віші завдання психологічної підготовки в 
збройних силах Німеччини:  

1) подолання страху та недопущення па-
ніки. Узагальнивши спостереження за фізіо-
логічними змінами в організмі військових, ні-
мецькі вчені дійшли висновку, що у 90% осо-
бового складу в бойовій обстановці страх ви-
кликає яскраво виражені зміни в організмі;  

2) встановлення та зміцнення позитивних 
взаємовідносин серед військовослужбовців у 
невеликих групах і впевнене управління.  

До методів підвищення морально-психо-
логічної стійкості німецькі фахівці відносять 
підвищення фізичної готовності особового 
складу, підвищення рівня навченості, поліп-
шення управління та зміцнення злагодженості 
[5]. Саме довіра до командування і товаришів 
по службі формують поведінкові стереотипи 
солдата. Спираючись на ці закономірності 
розроблений трирічний курс підготовки осо-
бового складу спеціальних підрозділів бунде-
сверу.  

Перший етап – психологічний відбір, під 
час якого кандидати проходять чотиритижне-
вий психологічний тест: перевірка реакції, зі-
браності, кмітливості, розвитку інтелекту, а 

також тест на рівень загальнокультурного роз-
витку. Після цього призначаються 90-годинні 
навчання, в яких перевіряється готовність ка-
ндидатів до виживання в екстремальних умо-
вах, здатність долати труднощі при нестачі їжі 
та практично без сну. При цьому здатність во-
їнів переборювати негаразди та діяти спільно 
з іншими в складі невеликої групи оцінюється 
протягом усього часу, командир тренується 
разом з підлеглими. Але, враховуючи те, що в 
підготовці спеціальних підрозділів Німеччини 
та розвитку їх системи навчання брали участь 
інструктори США, в цілому їх системи пси-
хологічної підготовки схожі. 

При спільних діях німецькі солдати ма-
ють достатній рівень психологічної згуртова-
ності. Особливо це проявляється у критичних 
ситуаціях, коли виникає небезпека для життя. 
Ця якість національного характеру, яка під-
вищує бойовий дух, може проявлятися у фор-
мі стійких дій підрозділів, що часто компен-
сують слабкі особисті якості та недостатню 
підготовку окремих солдатів.  

У збройних силах Франції для визначення 
ступеня психологічної підготовленості особо-
вого складу були обґрунтовані психологічні 
фактори, що впливають на боєздатність: впе-
вненість військовослужбовців у техніці й 
озброєнні, впевненість у командира, впевне-
ність у собі, злагодженість підрозділу тощо.  

Структура психологічної підготовки ру-
мунських військовослужбовців при операціях 
сил НАТО складається з чотирьох модулів:  

релаксації – прогресивне розслаблення 
м’язів за Е. Джекобсоном, контроль дихання 
та управління самонавіюванням у процесі ре-
лаксації.  

когнітивної реструктуризації – вивчення 
альтернативних способів мислення для боро-
тьби з негативними станами (депресія, триво-
га).  

оптимізації міжособистісних стосунків – 
полегшення спілкування між членами групи.  

розв’язання складних проблем, які можуть 
викликати емоційні і поведінкові розлади [10, 
11]. 

Після повернення румунських військово-
службовців з «гарячих» точок підтверджено 
позитивний ефект цієї системи психологічної 
підготовки [7]. 

У 2007 році у Болгарії запропонована сис-
тема психологічної підготовки сухопутних 
військ, в основу якої покладено точку зору, 
що діяльність підрозділів залежить від досвіду 
командирів, відносин у цих підрозділах, у ви-
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конанні вказівок вищого керівництва. Психо-
логічну підготовку назвали військово-лідерсь-
кою професійних військовослужбовців сухо-
путних військ [12, 13].  

Основними тенденціями підготовки військ 
болгарської армії, визнаються: перехід від во-
єн третього до воєн четвертого покоління (за 
класифікацією У. Лінда), від індивідуального 
через групове до систематичного навчання; 
від кількості часу на навчання до ефективнос-
ті навчання. 

Військові психологи в болгарській армії 
вважають, що основні проблеми у військах 
над якими слід працювати – це лідерство, згу-
ртованість, мотивація, міжособистісні конфлі-
кти, а проблеми стресу можна вирішити за 
допомогою нової системи психологічної під-
готовки. 

Розвиток військової психології в арміях 
країн НАТО мають свої особливості, пов’я-
зані насамперед з історичними, культурно-
національними особливостями народів і їх 
збройних сил. Проте в країнах альянсу відбу-
вається уніфікація військово-психологічних 
технологій і за основу морально-психологіч-
ної підготовки військовослужбовців беруться 
погляди психологів США. 

Отже, з вищеозначеного можна зробити 
такі висновки.  

1. Визначені розбіжності в моделях психо-
логічної підготовки військовослужбовців армій 

країн НАТО допоможуть вітчизняним військо-
вим психологам удосконалити власну систему 
і подолати негативні прояви сучасної системи 
відбору та підготовки військових кадрів. 

2. Врахування негативного досвіду в дію-
чих системах психологічної підготовки армій 
альянсу може запобігти їх повторенню у віт-
чизняних розробках методів психологічного 
супроводу військовослужбовців. 

3. Система психологічного відбору, психо-
логічної підготовки визначають засоби оптимі-
зації міжособистісних стосунків, які спрямова-
ні на полегшення спілкування між офіцерами й 
особовим складом, запобігання конфліктів, 
психічних розладів. Це сприятиме поліпшенню 
психологічного стану військовослужбовців для 
досягнення впевненого командування і злаго-
дженості дій, позитивної мотивації до військо-
вої служби; виховання у особового складу по-
чуття патріотизму, вірності національним цін-
ностям; формування навичок виживання у 
полоні і підготовка до ведення тривалих бо-
йових дій в екстремальних умовах. 

4. Враховуючи національні особливості, в 
Україні доцільним є створення принципово 
нових програм психологічної підготовки з ви-
користанням досвіду військових психологів 
країн НАТО та потенціалу вітчизняних пси-
хологів, що в подальшому стануть основою 
могутніх Збройних Сил, які відповідатимуть 
сучасним викликам і загрозам. 
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СТРУКТУРА ТА ЗАВДАННЯ ВІЙСЬК З ОХОРОНИ ТИЛУ ДІЮЧОЇ АРМІЇ  
ПРИ ВИЗВОЛЕНІ УКРАЇНИ В 1943–1944 РОКАХ 

 
У статті проаналізовано зміст реформування, функції  та завдання військ НКВС з охо-

рони тилу Червоної армії у 1943–1944 роках. Визначе но результати й ефективність службово-
бойової діяльності військ НКВС з охорони тилу Діючо ї армії під час Дніпровсько-Карпатської 
стратегічної наступальної операції та при визволені  України від окупантів. 

Ключові слова: війська НКВС, охорона тилу, службово-бойова діяль ність, Червона ар-
мія, агентурна робота, оперативно-військова група, спеціальна операція, маневрені групи. 
 

Аналіз досліджень і публікацій.  Досліджу-
вана нами проблематика висвітлена в працях 
В. Короля, А. Чайковського, В. Лозицького, 
Т. Самодовой, Д. Кулика, В. Гальчинського, 
Ю. Дзюбенка, А. Гогуна, О. Білоуса, О. Дья-
кової, С. Зибіна, В. Коровіна, Т. Клименко, 
М. Дахненко, А. Похилюка, Э. Проценка, 
Н. Шуранова.  

Напрацювання вищезазначених авторів є 
найґрунтовнішими та висвітлюють низку ас-
пектів щодо особливостей реформування і та-
ктики залучення військ Народного комісаріа-
ту внутрішніх справ (далі – НКВС) з метою 
охорони прифронтового тилу Діючої армії під 
час визволення території України від окупан-
тів протягом 1943–1944 років. Незважаючи на 
це, тематика охорони тилу є актуальною, 
оскільки останнім часом відкрито доступ до 
нових архівних матеріалів, а питання встанов-
лення історичної правди завжди є і залиша-
ються на порядку денному. 

Мета статті полягає у розкритті сутності, 
змісту й особливостей охорони тилу Діючої 
армії під час визволення України від окупан-
тів у 1943–1944 рр. 

Виклад основного матеріалу . Особливе 
місце у комплексі заходів вищого політичного 
і військового керівництва СРСР на заверша-
льному етапі Великої Вітчизняної війни щодо 
посилення боротьби з підривною діяльністю 

противника у тилу радянських військ було ор-
ганізаційне зміцнення військ НКВС з охорони 
тилу діючої Червоної армії. 

Протягом 1941–1943 рр. війська НКВС, що 
діяли у фронтовому тилу, не мали єдиного 
командування. Це питання всебічно обгово-
рювалося на нараді начальників військ з охо-
рони тилу фронтів у березні 1943 р. у Москві. 
4 травня 1943 р. нарком внутрішніх справ Ра-
дянського Союзу видав наказ за №0792 про 
формування Головного управління військ 
НКВС з охорони тилу діючої Червоної армії 
[1, с.502]. У зв’язку з цим Управління військ 
НКВС з охорони тилу діючої Червоної армії, 
що входило до складу Головного управління 
внутрішніх військ, було реорганізовано у са-
мостійне Головне управління військ НКВС з 
охорони тилу діючої Червоної армії, якому 
підпорядкували всі війська НКВС, що здійс-
нювали охорону тилу фронтів.  

Формування Головного управління військ 
НКВС з охорони тилу діючої Червоної армії 
було наказано закінчити у дуже обмежені те-
рміни – до 10 травня 1943 р. У результаті 
створення Головного управління війська з 
охорони тилу – фронти отримали єдиний ке-
рівний центр з централізованою системою уп-
равління та вирішено проблему використання 
військ НКВС, що опинилися у зоні бойових 
дій фронту. Однак, окрім НКВС, війська з 
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охорони тилу перебували в оперативному 
підпорядкуванні начальників військ з охорони 
тилу фронтів, що, з одного боку, створювало 
додаткові проблеми в організації взаємодії з 
армійським командуванням, оскільки необ-
хідно було постійно узгоджувати розпоря-
дження з командуванням внутрішніх військ, а 
з іншого – це рішення було виправдане сум-
ним досвідом безсистемного і невиправданого 
використання військ НКВС з охорони тилу у 
бойових діях. 

Реорганізація військ НКВС протягом 
усього періоду війни залежала від обстановки 
на фронтах і соціально-політичної ситуації у 
країні. Загалом, на нашу думку, можна виді-
лити два основних етапи організаційної роз-
будови цих військ. На першому етапі, у період 
з 1941 р. до початку 1943 р., реформування 
військ НКВС проводилось відповідно до ви-
мог воєннового часу, організації єдиного ко-
мандування та єдиної вертикалі управління 
військами. Війська з охорони тилу у прифрон-
товій смузі створювалися на основі прикор-
донних загонів, (окремих випадках –оператив-
них підрозділів внутрішніх військ), управлін-
ня військ з охорони тилу – на основі команду-
вань прикордонних округів. В основу опера-
тивних дій військ з охорони тилу були покла-
дені тактичні схеми, що були напрацьовані 
прикордонними військами під час охорони 
державного кордону. Цим, зокрема і поясню-
ється висока ефективність військ з охорони 
тилу у боротьбі як з розвідниками, диверсан-
тами та парашутистами противника, так і з 
кримінальними і «політичними» бандами. На 
другому етапі, навесні та влітку 1943 р., у 
зв’язку з початком визволення окупованої те-
риторії реорганізація військ НКВС була 
пов’язана з охороною об’єктів, боротьбою з 
агентурою противника, бандами та проведен-
ням операцій проти націоналістичного підпіл-
ля та «партизанщини». 

У зв’язку з розширенням кола завдань, що 
покладалися на війська НКВС, зростала їх чи-
сельність. Так, наприклад, станом з 1 липня 
1941 р. по 1 січня 1945 р. вони збільшилися з 
274 тис. до 833 тис. осіб. Одночасно зростала 
й чисельність військ з охорони тилу [2]. 

У зв’язку з визволення частини території 
України «для кращого управління і керівниц-
тва службово-бойовою діяльністю внутрішніх 
військ на території України» 13 лютого 
1943 р. було створене Управління внутрішніх 
військ НКВС Українського округу [3, с.78], до 
складу якого увійшли шість стрілецьких бри-

гад військ НКВС. Очолив це управління ко-
мандир Окремої мотострілецької дивізії 
(ОМСДОП) ім. Ф.Е. Дзержинського генерал-
майор М.П. Марченков [4, с.428]. Спочатку 
управління внутрішніх військ НКВС Україн-
ського округу розташовувалося у м. Харків, а 
у січні 1944 р. було передислоковано до Киє-
ва. Зі складу внутрішніх військ Союзу РСР у 
підпорядкування цього управління було пере-
дано 16, 17, 24, 25-а та окремі Сухумська і 
Орджонікідзенська стрілецькі дивізії. Переда-
ча цих дивізій стала можливою завдяки захо-
дам Північнокавказького округу внутрішніх 
військ щодо стабілізації обстановки у даному 
регіоні.  

З даних дослідника В.П. Сидоренка відо-
мо, що основні зусилля НКВС у третьому 
кварталі 1943 р. були спрямовані на боротьбу 
з національно-визвольним рухом у Західній 
Україні, Білорусії та Прибалтиці, куди за на-
казом JI. Берії у березні 1944 р. з Кавказу була 
перекинута Орджонікідзенська (з 9 травня 
1944 р. – 9-а стрілецька), Сухумська (з 24 ли-
пня 1944 р. – 10-а стрілецька) дивізії внутрі-
шніх військ [5]. 

По мірі ускладнення обстановки в тилу 
радянських військ, які проводили наступальні 
операції, на підставі рішень Ставки Верховно-
го Головнокомандування (далі – ВГК) та Ге-
нерального штабу збільшувалася кількість 
полків і частин військ НКВС з охорони тилу, 
що діяли в армійському і фронтовому тилу, а 
також частин і з’єднань із складу військ фрон-
тів, які залучалися для боротьби з диверсійно-
розвідувальною діяльністю противника. Так, 
наприклад, якщо у 1942 р. – першій половині 
1943 р. у ході проведення наступальних опе-
рацій у смузі фронту діяло 3–4 полки військ 
НКВС з охорони тилу (один полк охороняв 
тил двох-трьох армій на фронті у 90–120 км), 
то у 1944–1945 рр. один полк охороняв тил 
однієї загальновійськової армії і діяв у смузі 
30–50 км, а у смузі наступу фронту діяло до 
14 полків військ НКВС з охорони тилу [6, 
арк.16]. 

Проведення вищезазначених та інших за-
ходів вищими політичними і військовими ор-
ганами СРСР дозволило створити дієву сис-
тему боротьби з диверсійно-розвідувальною й 
іншою підривною діяльністю противника у 
період проведення радянськими військами на-
ступальних операцій по визволеню території 
України і завершення розгрому німецької ар-
мії за її межами. Важливе місце в цій системі 
займала оперативна, бойова і службова діяль-
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ність військ НКВС з охорони тилу діючої Че-
рвоної армії. 

Командування та військові ради фронтів, 
розуміючи всю важливість і відповідальність 
завдань боротьби з ворожою агентурою, що 
була основним чинником, який забезпечував 
скритність підготовки і раптовість початку 
наступальних операцій, остаточно вивільнили 
війська з охорони тилу від участі у бойових 
діях і створили їм усі необхідні умови для ус-
пішного виконання безпосередніх завдань за 
призначенням. 

Військові ради фронтів уточнювали мету і 
завдання військам з охорони тилу в умовах 
проведення наступальних операцій. Основна 
мета оперативної, службової і бойової діяль-
ності військ з охорони тилу у цей період поля-
гала у забезпеченні скритності підготовки і 
раптовості початку наступальних операцій, 
негайного наведення необхідного порядку і 
встановлення режиму прифронтової зони на 
визволеній від ворога території, на фронтових 
і армійських комунікаціях щоб забезпечити 
безперервне пересування ними військ і мате-
ріальних засобів, необхідних для успішного 
ведення наступу. 

З огляду на це і були визначені основні 
завдання для військ з охорони тилу: виявлен-
ня, затримання чи знищення ворожої агенту-
ри, диверсійно-розвідувальних груп і загонів; 
виявлення, полонення чи знищення розрізне-
них груп (одинаків) солдатів і офіцерів проти-
вника, які залишилися в радянському тилу; 
затримання зрадників, пособників і ставлени-
ків німецьких окупантів; боротьба з бандами, 
мародерами у прифронтовій зоні та з націона-
лістичним підпіллям у західних областях 
України, Білорусії, республіках Прибалтики і 
за кордоном; вилучення зброї, боєприпасів, 
військового майна у місцевого населення; на-
ведення порядку та здійснення контролю за 
підтриманням прифронтового режиму у насе-
лених пунктах на визволеній території (у разі 
потреби – організація в цих населених пунк-
тах тимчасових органів управління); надання 
допомоги Червоній армії у негайному наве-
денні порядку на основних фронтових і ар-
мійських дорогах. 

Наприкінці жовтня – на початку листопа-
да 1943 р. у результаті напружених і запеклих 
боїв війська 1-го Українського фронту роз-
громили дев’ять піхотних, дві танкові і мото-
ризовану дивізії Вермахту та завдали важкої 
поразки німецькому угрупованню, що оборо-
няло столицю України – Київ, який 6 листо-

пада 1943 р. було визволено від окупантів. 
Одночасно радянськими військами було захо-
плено плацдарм на Правобережжі Дніпра, 
який мав важливе значення для остаточного 
вигнання загарбників з території Правобере-
жної України. Ця операція увійшла в історію 
Великої Вітчизняної війни як Дніпровсько-
Карпатська стратегічна наступальна операція, 
що тривала 116 діб. Бойові дії розгорнулися 
на фронті 1400 км [7]. За весь період війни це 
був єдиний стратегічний наступ, в якому од-
ночасно брали участь всі шість радянських 
танкових армій. Глибина просування радянсь-
ких військ сягала 250–450 км. Загальна стра-
тегічна мета на Правобережній Україні була 
досягнута в результаті проведення десяти на-
ступальних операцій фронтів і груп фронтів. 
83 дивізії противника були розгромлені, з них 
10 дивізій і одна бригада – цілком знищені. 

Система служби військ з охорони тилу 
фронту в наступальних операціях будувалася 
таким чином, щоб охопити діями військ пере-
дусім ті райони, де проходили найактивніші 
бойові дії та напрями уздовж основних фрон-
тових і армійських комунікацій. Тому з поча-
тком наступу військ Червоної армії охорона 
тилу здійснювалася не за рубежами, а за най-
важливішими напрямками. Відповідно бойова 
побудова їх військ здійснювалося за ешело-
нами. У першому ешелоні діяли полки, які пе-
ресувалися батальйонами у смугах, визначе-
них їм командиром полку, слідом за наступа-
ючими з’єднаннями Червоної армії. У межах 
смуги, зазначеної для дій, командир баталь-
йону міг самостійно пересувати свої застави 
залежно від темпу просування наступаючих 
військ і визначати вирівнюючі рубежі і на-
прям руху застав. Інші сили військ охорони 
тилу фронту, що розташовувалися в другому 
ешелоні і резерві, використовувалися для по-
силення полків першого ешелону, несення 
служби у фронтовому тилу, проведення опе-
рацій з ліквідації диверсійно-розвідувальних 
груп, загонів і бандформувань противника, а 
також знищення груп, підрозділів, а іноді і ча-
стин регулярних військ німецької армії, що 
залишилися в тилу Червоної армії. 

Військами з охорони тилу 3-го Українсь-
кого фронту протягом 1944 р. було ліквідова-
но 934 агента противника, велику кількість 
диверсійно-розвідувальних груп і банд. Для 
зачистки фронтового й армійського тилу ви-
ділялися цілі полки і дивізії військ НКВС 
Українського округу. Проводилися масові об-
лави. У квітні 1944 р. у тилу 1-го Українсько-
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го фронту затримано близько 7 тис. військо-
вослужбовців і тих, що ухилялися від військо-
вої служби, мародерствували і займалися бан-
дитизмом. У тилу 38-ї армії в травні 1944 р. 
лише за одну облаву було затримано 2 тис. 
осіб [8, арк.56]. 

Загалом протягом 1944 р. війська з охоро-
ни тилу Діючої армії затримали 851 583 підо-
зрілих осіб, серед яких було викрито 6 804 
агента противника, 10 180 зрадників, 3 762 
ставлеників і пособників ворога, 3 465 поліца-
їв, 33 233 дезертира, 14 769 бандитів, 1 398 
мародерів, 26 972 осіб, які ухилялися від слу-
жби у Червоній армії, 7 206 інших злочинців. 
Крім того, було затримано 99 050 солдатів і 
офіцерів противника. Кількість затриманих і 
викритих агентів противника у 1944 р. порів-
няно з 1941 і 1942 рр. зросла у 4–6 разів (у 
1941 р. було затримано й викрито 1 001 аген-
та, в 1942 р. – 1 496, а порівняно з 1943 р. було 
затримано й викрито 4 957 ворожих агентів [9, 
с.208]. 

Наведені результати оперативно-службо-
вої та бойової діяльності військ НКВС з охо-
рони тилу діючої Червоної армії у 1944 р. та 
аналіз архівних матеріалів свідчать, що до цьо-
го часу значно зросла ефективність агентурної 
й оперативно-слідчої роботи, служби військо-
вих нарядів, застосування оперативно-війсь-
кових груп і проведення спеціальних опера-
цій. Тільки за лютий, березень і першу поло-
вину квітня 1944 р. внутрішні війська Україн-
ського округу провели 52 операції з ліквідації 
банд [10, с.223]. 

Дії військ з охорони фронтового тилу 
проходили в різних умовах оперативної об-
становки: при відході Червоної армії, при ста-
більній обороні, в наступальних операціях. Ця 
обставина зумовила виникнення і розвиток 
відповідних цим умовам тактичних форм і 
способів дій військ. Так, залежно від характе-
ру бойових дій фронтів і армій війська засто-
совували певну систему охорони тилу: за на-
прямами (загородзагони на основних фронто-
вих дорогах) – при відході частин Червоної 
армії; за рубежами – при стабільній обороні; у 
межах і напрямах – при наступальних опера-
ціях. Однак, при всьому розмаїтті тактичних 
форм і способів, головний принцип дій військ 
з охорони тилу залишався незмінним – поєд-
нання військових оперативних заходів.  

Цікавим, на нашу думку, є питання ство-
рення нормативно-правової бази, що визнача-
ла основні функції та завдання військ з охоро-
ни тилу у період Великої Вітчизняної війни. 

На початку війни необхідної нормативно-пра-
вової бази щодо охорони тилу Червоної армії 
не було. Лише був єдиний документ, спільна 
директива Раднаркому і ЦК ВКП(б) від 29 че-
рвня 1941 р., де визначалися загальні завдання 
виключно для внутрішніх і прикордонних 
військ, зокрема щодо: забезпечення нормаль-
ного функціонування військових перевезень; 
охорони заводів, електростанцій, мостів, те-
лефонного і телеграфного зв’язку; боротьби з 
дезорганізацією тилу, дезертирами, панікера-
ми, шпигунами і диверсантами; створення ди-
версійних і партизанських загонів на окупова-
них противником територіях. При цьому кон-
кретизація завдань прописувалася у відомчих 
наказах, директивах і рішеннях командування 
фронтів, в оперативному підпорядкуванні 
яких перебували підрозділи військ. 

Чіткий правовий статус військ з охорони 
тилу був визначений лише 28 квітня 1942 р., 
коли НКВС і Генштабом було затверджено 
Положення про війська НКВС з охорони тилу 
діючої Червоної армії. Крім цього, Головне 
управління прикордонних військ (далі – 
ГУПВ) НКВС у цей же час розробило Інстру-
кцію по службі прикордонних військ НКВС 
СРСР з охорони тилу фронтів діючої Червоної 
армії. Цими нормативними документами вій-
ська керувалися до кінця війни [11]. 

Зазначеним Положенням визначалися за-
гальні принципи організації охорони тилу, за-
вдання підрозділів, порядок підпорядкованос-
ті та управління військами, їх права й обо-
в’язки. Зокрема права значно розширювалися 
у плані надання надзвичайних повноважень 
при охороні порядку, боротьбі із злочинністю 
і порушеннями законодавства (наприклад, до-
зволялося проводити обшуки і затримання без 
санкції прокурора). А Інструкція регламенту-
вала способи виконання функцій з охорони 
тилу, зокрема проведення військових опера-
цій (наприклад, прочісувань, «вичісувань» та 
облав); визначався характер дій оперативних 
підрозділів внутрішніх військ – винищуваль-
них груп і загонів. Перші формувалися з під-
розділів чисельністю до взводу, інші – до ро-
ти. Крім цього, рекомендувалося щоб керів-
ництво операціями здійснювали офіцери-роз-
відники або прикордонники. Згодом, на осно-
ві набутого бойового досвіду, вищезазначені 
документи уточнювалися і роз’яснювалися 
спеціальними директивами. 

Наказом НКВС від 5 травня1942 р. за 
№00897 була впорядкована штатна структура 
військ з охорони тилу і організована система 
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служби, а окремі підрозділи закріплювалися 
за оперативними тилами фронтів. 14 червня 
1942 р. НКВС затвердив інструкцію, яка ви-
значала характер взаємовідносин між війсь-
ками з охорони тилу і частинами внутрішніх 
військ НКВС [12]. Це у 1944 р. було викорис-
тано на Західній Україні, де проводилися спі-
льні операції військ з охорони тилу, внутрі-
шніх і прикордонних військ НКВС. В інстру-
кції детально прописувалася компетенція ко-
жного роду військ, зокрема зазначалося, що 
начальники військ з охорони тилу мають пра-
во використовувати частини внутрішніх 
військ, які дислокуються в смузі охорони ти-
лу, але не мають права їх знімати або переди-
слокувати. 

Таким чином, напрацьована в ході бойо-
вих дій Діючої армії система охорони тилу 
була закріплена у вілповідних документах, 
якими війська керувалися у своїй діяльності 
до кінця війни. 

Організація військ з охорони тилу протя-
гом війни зазнала значних змін. Якщо на по-
чатку війни зберігалася організаційна струк-
тура прикордонних військ (загін, комендату-
ра, застава), то в подальшому була введена за-
гальновійськова організація (полк, батальйон, 
рота). Однак найдоцільнішою була змішана 
структура, що в подальшому повністю себе 
виправдала, її елементами були прикордонний 
полк, батальйон, застава. Ця структура ефек-
тивно діяла до кінця війни. Для виконання 
спеціальних завдань командування у ряді ви-
падків створювалися тимчасові формування 
(зведені загони, групи тощо). Велику роль, 
особливо з перенесенням бойових дій за межі 
України, зіграли окремі маневрені групи, що 
формувалися з військ охорони тилу, які діяли 
головним чином разом з передовими части-
нами Червоної армії при взятті міст (з метою 
захоплення будівель і документів гестапо, аб-
веру, для виконання інших спеціальних за-
вдань). 

Особливо важливе значення у розвитку 
організаційних форм військ з охорони тилу 
мало введення до їх структури розвідувально-
го апарату, що значною мірою забезпечило 
успішність боротьби із підривною діяльністю 
розвідорганів противника. 

Набула розвитку і система управління 
військами. На початку війни керівництво ни-
ми покладалося на ГУПВ, яке здійснювало ці 
функції до травня 1943 р., коли було створено 
спеціальне управління, а пізніше – Головне 
управління військ НКВС з охорони тилу Дію-

чої армії. Для безпосереднього керівництва 
військами були створені управління військ 
тилу фронтів і армій.  

Керівництво оперативно-службовою дія-
льністю військ у межах фронту здійснювалося 
начальником військ охорони тилу фронту, 
який підпорядковувався начальнику ГУПВ, у 
подальшому – начальнику Управління (Голо-
вного управління) військ з охорони тилу Дію-
чої армії. В оперативному відношенні началь-
ник військ охорони тилу фронту підпорядко-
вувався Військовій раді фронту та виконував 
її вказівки з організації охорони тилу фронту. 
Охорона тилу кожної польової армії здійсню-
валася, як правило, частиною (полком) військ 
охорони. Основною організаційною службо-
вою ланкою був батальйон, а ланкою, що без-
посередньо здійснювала службу – застава.  

Отже, особливістю системи управління 
військами з охорони тилу було їх подвійне 
підпорядкування: повне підпорядкування по 
лінії НКВС і оперативне – військовим радам 
фронтів (армій), що викликало потребу по-
стійного визначення й уточнення прав і 
обов’язків з обох сторін, узгодження числен-
них питань. Протягом усієї війни так і не було 
вирішено питання про створення єдиного 
центру управління військами з охорони тилу і 
всіма іншими військами НКВС, які діяли в 
армійському і фронтовому тилу, що не сприя-
ло підвищенню ефективності їх діяльності. 

Підбиваючи підсумки вищевикладеного 
про дії військ з охорони тилу діючої Червоної 
армії у роки війни на території УРСР у період 
з 1943 р. по 1944 р. слід зазначити таке. Вище 
політичне і військове керівництво СРСР нада-
вали велике значення надійній охороні тилу 
Діючої армії у зазначений період як одного з 
визначальних чинників забезпечення наступа-
льних бойових дій Червоної армії, про що сві-
дчить постійна увага до вдосконалення бойо-
вої й організаційної структури військ з охоро-
ни тилу, зміцнення з’єднань, частин і підроз-
ділів військ (комплектування частин, запов-
нення втрат в особовому складі, забезпечення 
військ бойовою технікою та усім необхідним 
для виконання службово-бойових завдань). 
Основою військ з охорони тилу залишалися 
прикордонні війська, що перебували в зоні 
бойових дій. Це зумовлювалося не тільки їх 
значною чисельністю, але й тим, що основою 
фронтових і армійських органів управління 
військами стали управління прикордонних 
округів, а також те, що в основу оперативно-
військових дій військ з охорони тилу були по-
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кладені принципи охорони державного кор-
дону, тактичні форми і способи дій прикор-
донних військ.  

Висновок: численні і різноманітні завдан-
ня, які виконували війська з охорони тилу на 
останньому етапі Великої Вітчизняної війни, 
за своїм характером можна об’єднати у такі 
основні групи: а) боротьба з підривною діяль-
ністю противника в тилу радянських фронтів і 
армій (затримання агентури, пошук і ліквіда-
ція диверсійно-розвідувальних і бандитських 
формувань ворога); б) підтримання твердого 
порядку в тилу і на комунікаціях військ (очи-
щення фронтових доріг від біженців, затри-
мання дезертирів і зрадників, контроль за до-
триманням фронтового режиму, охорона важ-
ливих об’єктів); в) участь у виконанні бойо-
вих завдань (дії безпосередньо у бойових по-
рядках військ Червоної армії, ведення війсь-
кової розвідки, прикриття проміжків і забез-
печення флангів військ, що оборонялися, лік-
відація дрібних груп і загонів регулярних 
військ противника, що залишилися в радянсь-

кому тилу тощо); г) ведення диверсійно-роз-
відувальних дій у тилу противника.  

Оперативно-службова і бойова діяльність 
військ з охорони тилу мала одну головну мету 
– допомогти військовому командуванню 
створити міцний фронтовий тил, забезпечити 
Діючій армії умови, необхідні для розгрому 
ворога – і ця мета була досягнута. 

Загалом на організацію та виконання за-
вдань з охорони тилу в останні роки війни 
впливала низка факторів політичного, еконо-
мічного та військового характеру, що були 
обумовлені рівнем розвитку інфраструктури 
території військових округів, поглядами кері-
вництва Радянського Союзу на підготовку і 
ведення наступу (включаючи охорону тилу), 
можливостями противника по дестабілізації 
обстановки в тилу радянських військ. При 
цьому ступінь впливу зазначених факторів на 
підготовку і виконання завдань з охорони ти-
лу змінювалася залежно від складності і зміс-
ту військово-політичної та військово-
стратегічної обстановки у різні періоди війни. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ ВІРМЕНІЄЮ ТА АЗЕРБАЙДЖАНОМ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 
Вірмено-азербайджанський конфлікт, як один з міждер жавних конфліктів на постра-

дянському просторі, належить до актуальних проблем новітньої історії. Історіографія цієї 
проблематики представлена окремими науковими студія ми вірменських та азербайджанських 
вчених, публіцистичними творами журналістів та полі тологів, ґрунтовними оглядами військо-
вих фахівців. Проте еволюція форм і методів інформа ційного протистояння, що супроводжу-
ють цей тривалий конфлікт, залишається недосліджени ми. На основі вивчення великої кілько-
сті документальних джерел автором виокремлено основ ні етапи інформаційного протиборс-
тва, починаючи від 1983 року по теперішній час та з роблено характеристику кожного з них. 
Достовірність висновків підтверджується посиланнями  на відповідні джерела інформації. До-
сліджено роль і місце наукових установ історичного спрямування у Вірменії та Азербайджані 
щодо запобігання фальсифікації історії та пошуку шл яхів взаєморозуміння між двома народа-
ми. 

Ключові слова: інформаційне протиборство, пропаганда, вірмено-аз ербайджанський 
конфлікт, Нагірний Карабах, засоби масової інформац ії. 
 

Вступ. Вірмено-азербайджанський конф-
лікт, як і будь-який інший міждержавний 
конфлікт на пострадянському просторі, є 
об’єктом інформаційного протиборства. Після 
закінчення військової (активної) фази проти-
стояння, в умовах крихкого миру, сфера інфо-
рмаційного протиборства – симбіоз пропаган-
дистських і технічних сил та засобів – стала 
перетином інтересів Азербайджану, Вірменії і 
Нагірно-Карабахської республіки (НКР). 

Предметом наукової студії є дослідження 
еволюції форм і методів інформаційного про-
тиборства між Вірменією та Азербайджаном 
залежно від перебігу історичних подій, що 
відбулись і відбуваються у межах зазначеного 
конфлікту. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Події, пов’язані з конфліктом у Нагірно-
Карабахській автономній області (далі – 
НКАО), у загальному контексті збройних 
конфліктів, що виникли після розпаду СРСР, 
висвітлено у монографіях Г.М. Перепелиці [1] 
та В.Ю. Богдановича [2]. Сутність конфлікту 
та його історико-психологічні аспекти дослі-
джено у наукових статтях В.Ф. Погорілка [3], 
Г.П. Коржа [4] та А.А. Гулієва [5]. Проблемні 
питання НКАО з огляду на положення міжна-
родного права розглянуті у монографії А.А. 
Мережка [6]. 

Особливої уваги, на думку автора, заслу-
говують дослідження Д. Айрасли [7] та 
А. Ейюбова [8]. Низка наукових праць росій-
ського вченого К.В. Юматова [10–13] присвя-
чена вивченню ролі, місця й впливу радянсь-
ких періодичних видань на формування та пе-
ребіг подій у НКАО. Хронологія відображен-
ня конфлікту в засобах масової інформації 
(далі – ЗМІ) Вірменії та Азербайджану стала 
предметом публіцистичної праці співавторів – 
М. Григоряна та Ш. Рзаєва [14]. Проблеми ін-
формаційної безпеки республіки Вірменія ви-
світлено у працях С. Мартиросяна [15]. Хід та 
причини конфлікту досліджував британський 
журналіст Томас де Валл [16]. Проте динаміка 
інформаційного протистояння за весь період 
конфлікту, еволюція форм і методів інформа-
ційного впливу не стала предметом окремого 
наукового дослідження. 

Виклад основного матеріалу . Конфлікт у 
НКАО – яскравий приклад етно-політичного 
конфлікту на теренах СРСР, який розпочався 
у 1987 р. через ігнорування вірмено-азербайд-
жанських протиріч з боку органів державної 
влади та управління СРСР. Своїми невмілими 
й нерішучими діями керівництво багатонаціо-
нальної наддержави продемонструвало не-
спроможність і негнучкість у розв’язанні ет-
нічних, політичних та історичних складових 
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конфлікту, що жевріли десятиліттями, а зго-
дом призвели до великих людських жертв з 
обох сторін.  

Як відомо, об’єктом протистояння стала 
Нагірно-Карабахська автономна область (Ар-
цах), керівництво якої у 1988 році внесло кло-
потання до Верховної Ради Азербайджанської 
РСР та Вірменскої РСР про передачу НКАО зі 
складу Азербайджану до складу Вірменії. Та-
ким рішучим діям передували неодноразові 
звернення з боку вірменського населення об-
ласті до центральних органів державної влади 
та КПРС протягом 1965–1966 рр. і в 1977 р. У 
цей же час відбулись демонстрації вірменсь-
кого населення НКАО, придушення яких у 
радянські часи закінчилося жертвами та депо-
ртацією невдоволених. Але у 1987–1988 рр. на 
території НКАО з новою силою розпочалася 
етно-політична криза, а її наслідками – погро-
ми, вбивства та багато біженців з обох сторін. 
Зауважимо, що відповідно до діючого на той 
час законодавства СРСР, вихід автономної 
області зі складу союзної республіки без до-
зволу керівництва цієї республіки не передба-
чався. Саме тому у лютому 1989 р. на терито-
рії НКАО було введено пряме управління та 
утворено Комітет особливого управління ав-
тономної області. Зазначені події відбувалися 
на тлі діяльності радикальних рухів, зростання 
націоналістичних настроїв, а застосування 
Збройних сил і підрозділів Внутрішніх військ 
СРСР супроводжувалось масовими порушен-
нями громадського порядку та провокаціями. 
Після проведення у квітні–травні 1991 р. сум-
нозвісної операції “Кільце” з НКАО у Вірме-
нію було депортовано близько 10 тис. вірме-
нів. 

У 1991 р. ситуація ще більше загостри-
лась перед проведенням референдуму щодо 
збереження цілісності СРСР, від участі в яко-
му Вірменія відмовилась, а Азербайджан хоча 
висловився за збереження Радянського Сою-
зу, але влітку проголосив незалежність. У 
серпні 1991 р. на території НКАО та Шаумян-
ського району було проголошено створення 
Нагірно-Карабахської республіки. У грудні 
цього ж року після проведення референдуму 
на території НКР було підтверджено її неза-
лежність та прийнято Декларацію. 

Повномасштабні бойові дії на території 
НКР розпочалися вже у січні 1992 р. після ви-
ходу частин і підрозділів Збройних сил (далі – 
ЗС) СРСР і продовжувались до квітня 1994 р. 
5 травня 1994 р. три сторони конфлікту – 
Азербайджан, Вірменія та НКР підписали 

протокол про припинення вогню.  
Слід зауважити, що Російською Федера-

цією (далі – РФ) було запропоновано розмі-
щення у зоні конфлікту миротворчого конти-
нгенту під російським військовим команду-
ванням, проте ця пропозиція була відхилена 
владою Азербайджану. У 2006 р. було прийн-
ято Конституцію НКР; двома роками пізніше 
– Майєндорфську декларацію щодо принци-
пів мирного врегулювання конфлікту, яку 
підписали РФ, Вірменія й Азербайджан. Нині 
перемовини між державами-підписантами де-
кларації продовжуються, а на лінії розмежу-
вання ворогуючих сторін час від часу загост-
рюється ситуація.  

Інформаційне протиборство між Вірмені-
єю та Азербайджаном та інформаційне супро-
водження подій у НКАО умовно поділяються 
на декілька етапів. Хронологічні рамки пер-
шого етапу, як правило, визначаються 1988–
1991 рр., проте аналіз документальних джерел 
з досліджуваного питання свідчить, що інфо-
рмаційна кампанія навколо НКАО розпоча-
лась значно раніше.  

Як вже зазначалось, питання щодо приєд-
нання НКАО до Вірменської РСР виникло ще 
у 60–70 рр. минулого століття, коли відомі ві-
рменські вчені неодноразово звертались з цьо-
го приводу до уряду СРСР. Проте початком 
формування підґрунтя та ідеологічних основ 
для майбутніх дій щодо НКАО представників 
вірменського націоналістичного руху стали 
виступи та інтерв’ю радянського історика 
Сергія Мікояна (сина Анастаса Мікояна) та 
письменника і журналіста Зорія Балаяна, в 
яких активно просувалась ідея щодо приєд-
нання Нагірного Карабаху до складу Вірменії. 
Додамо, що ці думки були оприлюднені на 
зустрічах з представниками вірменської діас-
пори та надруковані у закордонних ЗМІ. 

Проте керівництво радянського Азербай-
джану не відповіло на виклики і загрози, які 
містилися у вищезазначених матеріалах, не 
спростувало аргументи вірменської сторони. 
Лише Іса Гамбар, історик за освітою (колиш-
ній лідер партії “Мусават”), який працював у 
цей період в Інституті Сходознавства АН 
АзРСР у 1985 р., підготував ґрунтовну відпо-
відь на книгу Зорія Балаяна “Вогнище” (рос. 
назва – “Очаг”, 1983 р.), проте його праця по-
бачила світ лише після здобуття Азербайджа-
ном незалежності. 

Відомим є й той факт, що у листопаді 
1987 р. академік-економіст А. Аганбегян, один 
з радників колишнього Президента СРСР 
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М.С. Горбачова, під час зустрічі з групою 
представників вірменської діаспори у Парижі 
висловив думку, що Нагірний Карабах має 
більш тісні зв’язки з Вірменією. Також він ви-
словив сподівання, що його бачення буде під-
тримано й реалізовано “у дусі перебудови й 
гласності”. Погляди академіка А. Аганбегяна 
були опубліковані на сторінках французької 
комуністичної преси, яка розповсюджувалась 
і в СРСР. Саме тоді стало зрозуміло, що на-
вколо проблеми приєднання НКАО до Вірме-
нії ініційована та ведеться інформаційна кам-
панія.  

Серед наукової громадськості, зокрема 
представників відомих історичних шкіл Вір-
менії та Азербайджану, розпочались жорсткі 
дискусії щодо актуальних питань історії цих 
народів. На сторінках наукової періодики рес-
публіканського та союзного рівнів активно 
обговорювались питання давньої історії Нагі-
рного Карабаху, тема автохтонності вірменсь-
кого народу, геноциду вірмен 1915 року, події 

в Азербайджані та Вірменії 1918–1921 рр., 
“імперська” політика Москви тощо. До конф-
лікту долучилися й провідні науково-дослідні 
установи СРСР. Результати наукових дискусій 
перейшли на сторінки періодичних видань, 
що видавались національними мовами [9].  

Проте на сторінках партійної та радянсь-
кої преси події навколо НКАО не знайшли 
належного відображення: створився своєрід-
ний інформаційний вакуум. Аналіз публікацій 
у друкованих виданнях центральних партій-
них органів СРСР і популярних серед насе-
лення газет і журналів свідчить, що протягом 
1988–1989 рр. щодо подій у НКАО друкува-
лась виключно офіційна інформація: звернен-
ня Генерального секретаря ЦК КПРС М.С. 
Горбачова; матеріали Пленумів партійних ор-
ганів обох республік, повідомлення ТАРС. 
Свою неспроможність щодо адекватного реа-
гування продемонстрували також й друковані 
органи ЦК ВЛКСМ, які виявились неготови-
ми до ситуації, що склалась (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількість публікацій у друкованих засобах масової інформації про події  
у НКАО протягом 1988–1991 рр. 

1988-1991 рр. 
Назва видання 

1988 1989 1990 1991 
Аргументы и факты 15 2 4 4 
Известия 150 72 145 81 
Комсомольская правда 55 20 67 9 
Красная Звезда 57 32 129 56 
Литературная газета 15 3 25 15 
Правда 125 61 82 23 
Сельская жизнь 42 11 62 26 
Труд 65 17 54 24 

 

Цифри, наведені у табл. 1, є результатом 
аналітико-синтетичної обробки інформації, 
що міститься у бібліографічному покажчику 
“Всесоюзные газеты о проблемах Нагорного 
Карабаха: Библиография на русском языке 
(1988–1991 рр.)” [16]. Виявлено, що у період 
загострення етно-політичної кризи у 1990 р. 
кількість публікацій у газеті “Правда” є знач-
но меншою, ніж у “мирний” час. Натомість 
кількість публікацій у газеті “Красная Звезда” 
збільшується, адже йдеться про застосування 
у зоні конфлікту частин і підрозділів ЗС 
СРСР. Також зауважимо, що лише з другої 
половини 1990 р. на сторінках друкованої ра-
дянської преси з’являються повідомлення що-
до подій у НКАО від кореспондентів націона-
льних інформаційних агенцій – Азерінформ 
(інформаційне агентство при Раді міністрів 
Республіки Азербайджан) та аналогічного 

агентства Вірменії – Арменпрес [17]. 
Через інформаційний вакуум, що утвори-

вся з боку органів центральної та республікан-
ської влади щодо зазначених подій, у середині 
1989 р., в Єревані розпочалося підпільне виго-
товлення газет і листівок націоналістичного 
спрямування [14]. В Азербайджані в цей же 
час побачила світ незалежна газета “Азербай-
джан”, а на республіканському телебаченні 
з’явилась передача “Волна”, в якій жваво об-
говорювались питання конфлікту, що зростав. 
Газета “Советский Карабах” – російськомовна 
версія вірменської газети “Советакан Кара-
бах” – стала головним рупором націоналісти-
чного руху НКАО. На її шпальтах друкува-
лись критичні висловлювання на адресу Ко-
муністичної партії СРСР і різноманітні пропа-
гандистські матеріали, звинувачення на адре-
су азербайджанського населення тощо [10]. 
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Аналіз архіву преси щодо подій у НКАО 
за 1990 р. свідчить, що у січні під час погромів 
у Баку в ефір виходили незаконні телестудії, 
які нагнітали антивірменські настрої населен-
ня, закликали до боротьби з радянською дер-
жавою, радянською армією та вірменським 
населенням. Такі пропагандистські дії продо-
вжувались протягом 20–21 січня. У цей період 
не виходили центральні газети, а у результаті 
підриву енергоблоку Бакинської телебашти не 
працювало й республіканське телебачення [14].  

Після проголошення незалежності Вірме-
нії й Азербайджану конфлікт трансформувався 
у площину міждержавного. На думку С. Мар-
тиросяна, період війни 1991–1994 рр. виявився 
найслабкішим з точки зору інформаційного 
протиборства – пропаганда з обох сторін діяла 
виключно задля проведення військових насту-
пальних операцій [15]. З цього приводу слід за-
значити, що саме у цей час відбулись: спільна 
операція ЗС СРСР та МВС – “Кільце” (кві-
тень–травень 1991 р.), пов’язана з депортацією 

вірменського населення з території НКАО; 
Ходжалінська трагедія (лютий 1992 р.); Мара-
гінська трагедія (квітень 1992 р.). Деякі дослід-
ники вважають, що офіційний Баку використав 
факт масової загибелі азержайджанського на-
селення у Ходжалінських подіях для здійснен-
ня інформаційно-пропагандистських заходів з 
метою формування антивірменських настроїів 
і фальсифікації історичних подій [16]. Проте з 
приводу подій в Ходжалу уряд Азербайджану 
доклав максимум зусиль щодо розповсюджен-
ня та доведення інформації до світової спіль-
ноти. Натомість спостерігається пасивність ві-
рменської сторони щодо здійснення пропаган-
дистських і контрпропагандистських заходів у 
відповідь. Паралельно з цим у Вірменії, з ме-
тою стабілізації становища і виходу з війни 
кращим чином, керівництво країни упродовж 
1993–1994 рр. посилило режим секретності і 
цензури, ретельно приховуючи втрати, інфор-
мацію про участь Вірменії у війні та характер 
бойових дій. 
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У статті висвітлено один з важливих етапів створенн я та діяльності організаційної 
групи Військово-Морських Сил України. Проаналізован о історичні передумови створення наці-
онального військового флоту на Чорному морі, складн і суспільно-політичні умови діяльності 
орггрупи Військово-Морських Сил та її внесок у ство рення та становлення сучасного Україн-
ського військового флоту. Визначено завдання україн ських Військово-Морських Сил у майбут-
ньому, в тому вигляді, як їх уявляли собі члени орг групи навесні 1992 року. 
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Однією з найцікавіших, але разом з тим 
маловивчених і суперечливих сторінок з істо-
рії Військово-Морських Сил (далі – ВМС) 
України новітньої доби є створення, станов-
лення та діяльність організаційної групи 
ВМС. Адже саме з неї у 1992 р. почався від-
носно організований процес розбудови націо-
нального військового флоту на Чорному морі. 

Проте, сама діяльність орггрупи ВМС ві-
дома дуже мало. В цілому про Військово-
Морські Сили України підготовлено цілу низ-
ку наукових і науково-популярних праць, але 
організаційній групі у них присвячено неви-
правдано мало уваги. Зокрема досить дивним 
виглядає те, що автори про неї лише коротко 
згадують, особливо не вдаючись у досліджен-
ня умов її діяльності, організації, завдань, 
складу осіб та ін. Виняток, певною мірою, 
можуть становити праці підготовлені А. Дані-
ловим і М. Мамчаком, де створенню та діяль-
ності орггрупи ВМС приділено певну увагу. 
Проте ці роботи мають і певні відмінності. 
Так, А. Данілов про орггрупу пише в контекс-
ті утвердження Української державності в 
Криму, присвячуючи головну увагу аналізу 
суспільно-політичної ситуації навколо боро-

тьби за флот. М. Мамчак розглядає орггрупу 
більш концентровано, проте недостатньо ува-
ги приділяє її організаційній діяльності щодо 
розбудови Українських ВМС [1; 4–6]. Спира-
ючись на ці та інші праці, де різною мірою 
розкривається процес початків військово-
морського будівництва в Україні після прого-
лошення державної незалежності, автор фор-
мулює мету даної статті, яка полягає у роз-
критті основних особливостей, умов діяльнос-
ті та завдань орггрупи, а також характеристи-
ки особового складу, який розпочав і продов-
жував роботу у цій формації. Крім того, автор 
у досягненні означеної мети керується також 
особистими спогадами і враженнями, оскіль-
ки безпосередньо брав участь у діяльності ор-
ггрупи до закінчення її діяльності. 

Національний військовий флот мав ство-
рюватися на базі кораблів і частин Чорномор-
ського флоту (далі – ЧФ) колишнього СРСР. 
11 жовтня 1991 р. Верховна Рада України ух-
валила концепцію оборони та будівництва 
Збройних Сил України. Згідно з нею до їх 
складу мав входити і такий вид Збройних Сил 
як Військово-Морські Сили [3, с.768]. Як вид-
но на прикладі цього та інших рішень, ще до 
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референдуму на підтвердження Акту проголо-
шення незалежності України 1 грудня 1991 р. 
у нашій державі почалося національне війсь-
ково-морське будівництво. 

За даними М. Мамчака на час проголо-
шення незалежності ЧФ нараховував майже 
100 тис. особового складу, на флотських під-
приємствах і установах працювало близько 
60 тис. робітників і службовців. Інфраструк-
тура флоту охоплювала території Болгарії, 
України, Молдови, Росії, Азербайджану і Гру-
зії. В постійній готовності знаходилася Серед-
земноморська ескадра. В чорноморських по-
ртах від Ізмаїла до Батумі базувалося 833 бо-
йових кораблі, судна і катери. До сил флоту 
входили 2 протичовнових крейсери, 6 ракет-
них крейсерів і великих протичовнових кора-
блів 1 рангу, 20 кораблів 2 рангу, 35 кораблів 
3 рангу, 30 малих ракетних кораблів і катерів, 
28 підводних човнів та 400 літаків і гелікопте-
рів. М. Мамчак при цьому наголошує, що вся 
ця сила з її людськими ресурсами розвертала-
ся проти Української державності, з намаган-
ням позбавити Україну виходу до моря [5, 
с.193].  

Суспільне середовище у Криму і Севас-
тополі, де переважно знаходилися кораблі і 
частини ЧФ, не було налаштоване на підтри-
мку Української державності. Хоча населення 
Криму в переважній більшості і підтримало 
акт проголошення незалежності України на 
референдумі 1 грудня 1991 р., все ж впливи з 
боку активної проросійської і відверто анти-
української частки були досить помітними, а в 
багатьох випадках вони навіть переважали, 
що повною мірою використовувалося росій-
ською стороною, яка не була зацікавлена у 
стабільному розвитку суспільно-політичної 
ситуації в означеному регіоні. Серед команду-
вання ЧФ тих, хто підтримував Українські 
державницькі прагнення не було зовсім. Така 
ситуація не тільки значною мірою утрудню-
вала просування і подальше зміцнення Украї-
нської державності в цьому регіоні, а й не 
сприяла поширенню правдивої і неупередже-
ної інформації про Україну в цілому серед на-
селення півострова й особового складу кораб-
лів і частин ЧФ. Офіційна інформація, держа-
вні рішення українського керівництва щодо 
Збройних Сил в цілому та Чорноморського 
флоту зокрема постійно замовчувалася і в по-
вному обсязі до людей не доходили. А. Дані-
лов пише: “Поширювалася блокада всіх до-
кументів та інформації з Міністерства оборо-
ни України. Якщо взяти засоби масової інфо-

рмації, то ставлення до їх представників з бо-
ку командування ЧФ було явно неоднаковим. 
Українським журналістам на кораблі і в час-
тини флоту дорога була закрита, щоб не роз-
водили крамолу. А представникам російських 
мас-медіа І. Касатонов (тодішній командувач 
ЧФ – авт.) дозволив бувати скрізь і завжди” 
[1, с.72]. 

І все ж, на ЧФ знайшлося не так уже й ма-
ло тих, хто щиро бажав якнайшвидшого всту-
пу у Збройні Сили України та утворення наці-
онального флоту. Вже 4 вересня 1991 р. вони 
спромоглися створити Севастопольську орга-
нізацію Спілки офіцерів України на чолі з ка-
пітан-лейтенантом І. Тенюхом. Важливим ре-
зультатом її роботи стало те, що була розроб-
лена концепція Військово-Морських Сил 
України. Крім того, вони проводили в міру 
можливості активну роз’яснювальну роботу 
серед особового складу ЧФ. Б. Якимович при 
цьому зазначає, що “… відсоток українців в 
Чорноморському флоті був менший, аніж в 
дореволюційні роки, національно-патріотич-
ний рух у флоті набирав сили, хоч з трудно-
щами, але тут розпочався процес складання 
присяги на вірність Україні. Та якщо в суході-
льному війську, ВПС за це не переслідували, 
то у флоті всіх, хто складав присягу, спочатку 
виводили за штат, а потім звільняли зі служ-
би”. При цьому командування ВМФ тодіш-
ньої Співдружності незалежних держав в осо-
бі адмірала В. Чернавіна через газету ЧФ 
“Флаг Родины” звинувачувало Міністерство 
оборони України у нав’язуванні особовому 
складові ЧФ другої присяги, начебто Радянсь-
кий Союз на той час не припинив своє існу-
вання. При цьому сам В. Чернавін милостиво 
“віддавав” Україні 20–22% сил флоту [3, 
с.775–776, 779]. На точку зору української 
сторони російські політичні та військові очі-
льники традиційно не зважали. 

Протидія створенню ВМС України та во-
левиявленню військовослужбовців ЧФ відно-
сно своєї державної приналежності не обме-
жилася цими та подібними заходами. Тиск на 
особовий склад, що був налаштований на ко-
ристь України був величезний і різноманіт-
ний. Проте це може стати темою спеціальної 
наукової розвідки. На окремих прикладах ав-
тор намагався лише довести, що процес від-
будови національного флоту докорінним чи-
ном відрізнявся від того, що відбувалося на 
решті території України, був складним і бо-
лючим. 

Сучасні Військово-Морські Сили ЗС Ук-
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раїни ведуть свій початок з квітневих подій 
1992 р., коли в Україні тривали заходи тво-
рення національного війська. Питання ство-
рення вітчизняного військового флоту поста-
ло відразу ж після проголошення незалежнос-
ті України. Адже Україна, як морська держава 
мала дбати про самостійний захист своєї те-
риторії з морського напрямку. Проте до реа-
льних заходів будівництва флоту руки у дер-
жавного та військового керівництва України 
дійшли лише навесні 1992 р. Наголошується, 
що саме з початку квітня 1992 р. розгорнулася 
конкретна і дуже складна діяльність Президе-
нта України, Верховної Ради і уряду України 
щодо Криму, Севастополя і насамперед Чор-
номорського флоту [1, с.189].  

Процес творення національного флоту не 
був простим і мав свої характерні особливості. 
Якщо на більшості території України перехід 
дислокованих там військових частин і з’єд-
нань під юрисдикцію нашої держави пройшов 
порівняно легко та безболісно, то у відношен-
ні кораблів і частин Чорноморського флоту це 
було далеко не так. 

На перший погляд випадково, а швидше 
за все, цілком свідомо, Чорноморський флот 
колишнього СРСР став тією формацією, бо-
ротьба за яку і створила найбільше проблем 
Україні на шляху створення національного 
війська. 

На початку квітня 1992 р. стало нарешті 
зрозуміло, що масового добровільного пере-
ходу особового складу ЧФ разом з кораблями 
і частинами під юрисдикцію України не буде. 
Переважна більшість особового складу флоту 
хоча і цікавилася, проте в основному байдуже 
поставилася до процесів Українського держа-
вотворення і воліла в цьому разі дочекатися 
спочатку “політичного рішення” щодо флоту 
аніж самим своїми рішучими діями його 
пришвидшити і при цьому витримувати на 
собі тиск з боку проросійськи налаштованого 
командування флоту, яке чітко виконувало 
вказівки з Москви. Ситуація таким чином ви-
магала від провідних українських і російських 
політиків свого якнайшвидшого вирішення. 

В цих умовах Президент України Л. Крав-
чук 5 квітня 1992 р. видає Указ “Про невід-
кладні заходи по будівництву Збройних Сил 
України”. Видання цього Указу стало резуль-
татом засідання Ради оборони України [7, 
с.739]. В ньому, зокрема ставилося завдання 
сформувати Військово-Морські Сили України 
на базі сил Чорноморського флоту, дислоко-
ваних на території України. Міністерству 

оборони України приступити до формування 
органів управління Військово-Морськими 
Силами України, погодивши з Головнокоман-
дуючим Об’єднаними Збройними Силами 
Держав Співдружності перелік кораблів і час-
тин Чорноморського флоту, які тимчасово пе-
редаються в оперативне підпорядкування ко-
мандуванню Стратегічними Силами Держав 
Співдружності.  

Наступного дня 6 квітня Указом Президе-
нта України Л. Кравчука Командуючим Вій-
ськово-Морськими Силами України був при-
значений контр-адмірал Борис Борисович Ко-
жин, до нього це рішення було доведено 7 кві-
тня у Севастополі. Тоді ж до Севастополя 
прибула парламентсько-урядова делегація Ук-
раїни під керівництвом В. Дурдинця для реа-
лізації Указу Президента України [7, с.739]. З 
цього дня бере свій початок організаційно-
практична робота по відродженню національ-
ного Українського флоту на Чорному морі. 
Того ж дня, 7 квітня, присягу на вірність на-
родові України склали 37 офіцерів управління 
і штабу Кримської військово-морської бази 
ЧФ. Прийом присяги екіпажами кораблів, ча-
стинами й установами Кримської ВМБ було 
вирішено продовжити наступного дня. Проте 
Президент Російської Федерації Б. Єльцин 
одноосібно перевів ЧФ під юрисдикцію Ро-
сійської Федерації і підпорядкував його Голо-
внокомандуючому Об’єднаними Збройними 
Силами Держав Співдружності [6, с.244–245]. 
Це значно ускладнювало ситуацію навколо 
флоту.  

Разом з тим, незважаючи на таку невизна-
ченість, заходи по створенню національних 
ВМС продовжувалися. 8 квітня Міністр обо-
рони України видає директиву “Про форму-
вання Військово-Морських Сил України”, 
відповідно до якої 13 квітня почала формува-
тися Організаційна група Командувача Війсь-
ково-Морських Сил України як організаційне 
ядро структури майбутнього флоту України. 
А 10 квітня Президенти України і Росії накла-
ли мораторій на будь-які дії відносно флоту. 
Питання ЧФ переводилося у площину міжде-
ржавних переговорів України і Російської Фе-
дерації [6, с.246]. І все ж, це не зупиняло про-
цес будівництва ВМС України, що вже розпо-
чався. 

М. Мамчак наголошує, що створення ор-
ганізаційної групи Військово-Морських Сил 
України у Севастополі не лише виявило по-
тужний український рух на флоті, а й зняло 
маску показової єдності моряків флоту і їх ві-
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рності “единожды данной присяге”, з плекає-
мого бажання жити і служити не рідному на-
роду, а міфічній “слов’янській єдності”, про-
демонструвало бажання українців відродити 
власний флот як опору державності в Криму. 
Все це вело до зникнення з бухт українського 
узбережжя замаскованого “флоту СНД”. З 
Москви звеліли не допустити цього [5, с.479]. 
Відтак з самого початку свого існування, спо-
чатку орггрупа, а потім і штаб ВМС України 
змушені були діяти в умовах постійного полі-
тичного і морального тиску з боку Росії, ко-
мандування ЧФ та антиукраїнських організа-
цій. Цей тиск набував найрізноманітніших 
форм і проявів. Дана обставина постійно мала 
враховутися як така, що негативно впливала 
на процес будівництва національного військо-
вого флоту загалом. 

З самого початку, буквально перші декі-
лька днів, орггрупа ВМС розміщувалася у 
приміщенні колишнього штабу дивізії ППО 
неподалік панорами “Оборона Севастополя”, 
яке було виділено їй розпорядженням Мініст-
ра оборони України [9, с.731]. Його неоднора-
зово пікетували представники антиукраїнсь-
ких організацій, намагаючись зірвати або за-
шкодити роботі українських офіцерів. Тут же 
було розгорнуто і польовий вузол зв’язку, до-
ставлений з 32-го армійського корпусу. Так 
вдалося забезпечити сталий зв’язок з Мініс-
терством оборони України [9, с.731]. Проте 
через декілька днів орггрупа була переміщена 
в один із вивільнених навчальних корпусів 
257-ї школи прапорщиків будівельних військ 
по вул. Хрустальова. У ньому було обладнано 
кабінет новопризначеного командувача ВМС 
України контр-адмірала Б. Кожина та примі-
щення для оперативного чергового. Зазначи-
мо, що було надано лише два телефонних но-
мери, при чому один із них був спарений. За 
допомогою командувача Одеського військо-
вого округу генерал-лейтенанта Віталія Раде-
цького в орггрупі створили взвод охорони у 
складі 35 осіб на чолі зі старшим лейтенантом 
Ю. Парамоновим. Цей підрозділ був сформо-
ваний на базі Сімферопольського вищого 
об’єднаного училища. Солдати цього підроз-
ділу дуже ретельно виконували покладені на 
них обов’язки і забезпечили надійний контро-
льно-перепускний режим у розташуванні орг-
групи ВМС [1, с.64]. Вузол зв’язку школи 
прапорщиків відтепер працював в інтересах 
командування ВМС України. Для потреб орг-
групи було виділено лише один автомобіль 
УАЗ-469. Побутові умови проживання були 

незадовільними. Переважна більшість офіце-
рів і мічманів мешкали у сирій і холодній ка-
зармі на території школи прапорщиків, де не 
завжди вдавалося налагодити навіть елемен-
тарне водо- та електропостачання та ін. Особ-
ливо це дало про себе знати пізньої осені 
1992 р. Не було належним чином налагодже-
но і фінансове забезпечення офіцерів. Зокрема 
ті, хто перевівся до ВМС законним порядком, 
були поставлені на грошове забезпечення в 
одній з військових частин ППО. Решта ж 
отримувала зарплату по старих посадах у сво-
їх військових частинах, при цьому зважаючи 
на ставлення до них з боку командування ЧФ, 
це загрожувало припиненням фінансування. 
Були і такі, що вже були звільнені в запас на 
ЧФ і “безкоштовно” служили у ВМС України, 
очікуючи подальшого призову вже у ЗС Укра-
їни. 

М. Мамчак вказує, що організаційна гру-
па ВМС поповнювалася людьми з першого 
дня її створення [5, с.242]. Першими до складу 
орггрупи увійшли активісти Севастопольської 
організації Спілки офіцерів України – капітан 
1 рангу Є. Лупаков, полковники Г. Гордієвсь-
кий, В. Індило, капітан 2 рангу В. Шишов, ка-
пітани 3 рангу О. Клюєв, В. Махно, В. Пля-
шечников, Г. Ситников, В. Ященко, майори 
Г. Варицький, В. Рожманов, капітан-лейтенант 
В. Петренко, старші лейтенанти В. Онопрієн-
ко, М. Рудь, В. Щегольков [9, с.731]. Вони пе-
ршими і розпочали роботу в орггрупі. 

10 червня 1992 р. наказом Міністра обо-
рони України генерал-полковника Костянтина 
Морозова за №0420 оргрупа була узаконена 
як структура Збройних Сил України, до скла-
ду якої увійшли 50 військовослужбовців [6, 
с.247]. Її склад поповнили: капітан 2 рангу 
Костянтин Іванко, підполковники Василь 
Атаманчук і Володимир Черевко, капітани 3 
рангу Олег Ікленко, Анатолій Кукленко, Сер-
гій Просяник, Георгій Савченко, Юрій Ши-
хов, Сергій Шатній, майори Василь Касюк, 
Зіновій Пахальчук, В’ячеслав Устименко, ка-
пітан-лейтенант Геннадій Кузнєцов, Лев Ши-
роков, лейтенант Андрій Науменко, старший 
мічман Анатолій Білий. З перших днів в орг-
рупі працювали капітан 2 рангу Віталій Воро-
нюк та капітан 3 рангу Юрій Гаврилов, старші 
мічмани Віктор Вдовченко, Михайло Грицик, 
Микола Закликовський, Василь Купреєнко, 
Михайло Мик, Олексій Накалюжний, Вален-
тин Олійник, Геннадій Подопригора, Микола 
Рудь, мічмани Сергій Дера, Володимир Зем-
цов, прапорщики Валентина Ковальченко і 
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Володимир Юрченко. В орггрупу перейшов і 
став радником Командувача ВМС колишній 
начальник штабу ЧФ віце-адмірал Микола 
Клітний, створення ВМС привітали й активно 
підтримували до останніх днів свого життя 
легендарні Герої Радянського Союзу віце-
адмірал Володимир Пилипенко і полковник 
Степан Неустроєв, батальйон якого підняв 
прапор Перемоги і взяв штурмом німецький 
Рейхстаг у Берліні в 1945 році, ветеран війни і 
учасник оборони Севастополя контр-адмірал 
у відставці Михайло Байсак, з першого дня 
створення орггрупи з нею були ветерани ЧФ 
контр-адмірал Сергій Рибак, капітан 1 рангу 
Віктор Задоян, ветеран УПА Іван Подільник 
та багато інших ветеранів війни і військової 
служби. В травні цього ж року оргрупу по-
повнили офіцери з Каспійського вищого вій-
ськово-морського училища капітан 2 рангу 
Юрій Поліщук, капітани 3 рангу Володимир 
Ульянов, Іван Шаблінський, Олександр Шли-
ков, а згодом офіцери і мічмани з інших фло-
тів колишнього Союзу РСР, які поверталися 
на Батьківщину [4, с.242]. Таким чином, по-
повнення орггрупи офіцерами та мічманами 
здійснювалося постійно, але із дуже повіль-
ним успіхом. В цілому, кваліфікованих спеці-
алістів для ВМС України не вистачало. Вда-
лося сконцентрувати в орггрупі порівняно до-
статню кількість фахівців-електромеханіків, 
зв’язківців, медиків, спеціалістів тилу, колиш-
ніх політпрацівників, які згодом досить вдало 
майже повністю укомплектували соціально-
психологічне управління ВМС. Разом з тим, 
не вистачало штурманів, спеціалістів ракетно-
го, артилерійського та мінно-торпедного 
озброєння, фахівців радіотехнічної служби. В 
подальшому це стало однією з важливих кад-
рових проблем, яку мало вирішувати коман-
дування ВМС. 

У неділю 5 липня 1992 р. на плацу школи 
прапорщиків відбулося урочисте прийняття 
присяги на вірність народові України офіце-
рами і мічманами орггрупи. Всього присягу 
склали 19 офіцерів і мічманів та 124 військо-
вослужбовці батальйону охорони й обслуго-
вування майбутнього штабу ВМС України. 
Першим присягу прийняв контр-адмірал 
Б. Кожин, за ним – капітан 1 рангу А. Данілов 
та інші офіцери і мічмани [1, с.510]. Серед 
тих, хто приймав присягу того дня був і автор 
цих рядків. 

В. Шевчук зазначає, що у своїй діяльності 
орггрупа керувалася законодавчо-правовою 
базою держави, спрямованою на створення 

Військово-Морських Сил України мирним, 
цивілізованим шляхом. Базою такого виду 
Збройних Сил мали стати сили Чорноморсь-
кого флоту, дислоковані в Україні [9, с.731]. 
Але раніше вже наголошувалося, що на пода-
льшу долю ЧФ рішенням двох Президентів 
було накладено мораторій. Разом з тим, чека-
ти далі було вже неможливо і подальша робо-
та продовжувалася шляхом створення нових 
військових частин, комплектування екіпажів 
нових кораблів та органів управління. При 
цьому В. Шевчук стверджує, що члени оргг-
рупи розробляли структуру ВМС України, за-
ймалися організацією соціально-психологіч-
ної служби, налагодили роботу прес-центру та 
випусків газети “Флот України” [9, с.731]. За-
значимо, що робота по організації соціально-
психологічної служби здійснювалася у зага-
льному комплексі заходів по створенню всіх 
інших органів управління майбутніх ВМС і 
виділяти її як окреме завдання не варто. Не 
зовсім вірним є твердження О. Покотило про 
те, що орггрупа зосередилася на прийнятті 
військовослужбовцями присяги на вірність 
народові України та налагодженню соціально-
психологічної служби [8, с.733]. 

Чим же безпосередньо займалася орггру-
па ВМС України? Сьогодні можна визначити 
таке коло її завдань: 

Формування органів управління Вій-
ськово-Морських Сил України. Переважна 
більшість тих офіцерів, які увійшли до оргг-
рупи, в подальшому склали й основу майбут-
нього штабу ВМС України. Формування 
структури майбутнього флоту почалося від-
повідно до директиви Міністра оборони Укра-
їни. Зазначається, що командувач ВМС Укра-
їни контр-адмірал Борис Кожин спирався на 
орггрупу та підтримку демократичних сил – 
Севастопольську Спілку офіцерів України, 
товариство “Просвіта”. З серпня 1992 року ді-
яла військова рада орггрупи [5, с.258]. В ціло-
му була відпрацьована структура органів 
управління ВМС України з усіма відповідни-
ми управліннями, відділами та службами, а в 
жовтні 1992 року було сформовано команду-
вання ВМС України [8, с.733]. Нарешті нака-
зом Міністра оборони з 1 грудня вводилися 
штати управління, штабу і структур Військо-
во-Морських Сил України, розроблені оргг-
рупою. З цього часу розпочалися призначення 
офіцерів на посади [5, с.258].  

Відпрацювання майбутньої структури 
національних ВМС та їх основних завдань. 
Основоположним принципом вважалося під-
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тримання кількісно-якісного складу ВМС, ха-
рактеру й обсягу поставлених завдань. Ці за-
вдання мали два рівні:  

1. Ті, що забезпечують життєво важливі 
інтереси держави, і ті, що не допускають зме-
ншення обсягу та рівня їх виконання, а саме: 

підтримання прийнятого оперативного 
режиму в операційній зоні ВМС України; 

захист судноплавання і підприємницької 
діяльності суден цивільних відомств; 

оборона своїх районів базування та мор-
ських комунікацій. 

2. Ті завдання допоміжного характеру, які 
можна коригувати в процесі їх узгодження із 
виділеними ресурсами, умовами зовнішньо-
політичної обстановки, а також із конкретни-
ми можливостями їх вирішення, а саме:  

відбиття ударних угруповань ВМС про-
тивника; 

відбиття морських десантів противника; 
порушення морських перевезень против-

ника; 
сприяння висадці свого десанту.  
Основним принципом розвитку ВМС 

України мала стати відповідність між рівнем, 
їх станом і прогнозованим аналогом майбут-
ньої обстановки, яка сприяє і створює в зага-
льних рисах процеси збройної боротьби на 
морі [1, с.258–259]. 

Кадрове забезпечення ВМС України. 
Зокрема здійснювався прийом до складу наці-
онального флоту особового складу ЧФ, який 
приймав присягу на вірність народові України 
та проводилася активна робота по повернен-
ню військових моряків – громадян України з 
інших флотів колишнього Радянського Сою-
зу. Разом з тим до складу орггрупи прибували 
випускники військових академій і училищ ко-
лишнього СРСР (нині – Російської Федерації), 
які поповнювали лави офіцерів ВМС України. 

Проводилася активна робота по залучен-
ню до Українського флоту випускників війсь-
ково-морських училищ, дислокованих у 
м. Севастополі. Зокрема необхідно було вирі-
шити питання присвоєння військових звань 
випускникам, які мали намір служити у ВМС 
України. Ці люди були вже відомі. У цьому 
напрямку активно працювали офіцери оргр-
рупи капітан 1 рангу Євген Лупаков, капітани 
2 рангу Юрій Шалит, Володимир Шишов, ка-
пітани 3 рангу Олександр Пляшечников, Ген-
надій Ситников та інші. Разом з тим при оргр-
рупі почалося формування офіцерського бата-
льйону для удосконалення підготовки коман-
дних кадрів, де насамперед увага приділялася 

молодим офіцерам. Батальйон мав зафункціо-
нувати з 1 серпня 1992 р. Планувалося утво-
рити структуру з 10 класів по 40 осіб. За про-
грамою мали вивчати історію України, украї-
нську мову, військові і корабельний статути, 
курс англійської мови, військове міжнародне 
право, етику, естетику, проблеми формування 
у флотських колективах ненасильницьких і 
нерепресивних відносин на основі активної 
соціально-психологічної роботи з особовим 
складом. Зайняття відповідних посад у пода-
льшому мало заміщуватися на конкурсній ос-
нові [1, с.357–358]. Автор цих рядків встиг 
провести декілька занять з української мови. 

Окремо слід виділити одну з проблем, що 
давала про себе знати – це військовослужбов-
ці строкової служби. Мова йде про тих, хто з 
різних причин тікав з ЧФ або з інших флотів 
(округів) колишнього СРСР. В орггрупі таких 
набралося кілька десятків. По цих людях не-
обхідно було приймати рішення. По можли-
вості їх направляли для проходження служби 
на кораблі і в частини ВМС. Частину, після 
з’ясування всіх обставин, звільняли в запас. 
Складність полягала у тому, що деякі з них 
прибували без документів, без форми одягу та 
ін., чим створювали чимало проблем коман-
дуванню ВМС. Неофіційно цей підрозділ на-
зивали “відстійник”. Командиром підрозділу 
призначено капітан-лейтенанта В. Даневича, 
помічником по роботі з особовим складом – 
лейтенанта А. Науменка. Підрозділ проісну-
вав недовго. Офіцери, які його очолювали 
згодом приступили до виконання обов’язків у 
структурних підрозділах орггрупи, а потім 
були призначені на посади у відповідні органи 
управління ВМС України. 

Відпрацювання пропозицій щодо роз-
поділу Чорноморського флоту. Це було над-
звичайно складним завданням. Сучасні дослі-
дники наголошують, що у процесі розвитку 
конфліктної ситуації навколо ЧФ залежно від 
можливостей і ресурсів обох сторін змінюва-
лися позиції Росії й України, критерії та варіа-
нти домовленостей. Більше того, питання ЧФ 
стало своєрідним індикатором загального ста-
ну українсько-російських взаємин та сили по-
зицій кожної з сторін. Позиції України та Росії 
щодо вирішення “чорноморської” проблеми 
визначалися міжнародною активністю обох 
країн і конкретними інтересами їх лідерів [2, 
с.84–85].  

З метою усунення військово-політичних 
інцидентів 3 серпня 1992 р. поблизу Ялти від-
булася зустріч між президентами України та 
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Росії у ході якої була підписана Угода між 
двома державами щодо принципів формуван-
ня ВМС України та ЧФ Російської Федерації 
на базі Чорноморського флоту [6, с.266–268].  

Вивчення ситуації на кораблебудівних 
заводах України щодо побудови нових ко-
раблів. Одночасно зі створенням орггрупи, 
головне управління ВМС Головного штабу ЗС 
України під керівництвом Ігоря Тенюха роз-
вернуло роботу по вивченню ситуації на ко-
раблебудівних заводах, провело ряд нарад з їх 
керівниками по добудові кораблів, що знахо-
дилися на стапелях заводів. У Миколаєві ви-
рішили завершити будівництво ракетного 
крейсера, який дістав назву “Україна” та ко-
рабля спеціального призначення “Славутич”, 
сторожових кораблів, що стояли на стапелях 
керченського заводу “Залив”, малих протичо-
внових кораблів на київському суднобудівно-
му заводі “Ленінська кузня” та десантних ко-
раблів на повітряній подушці у Феодосії. Під-
готовка екіпажів для кораблів-новобудов мала 
проводитися орггрупою і цю роботу там роз-
почали негайно [4, с.258]. 

Також пропонувалося створити спеціаль-
ну експертну групу для обумовлення факторів 
і параметрів кораблебудівної програми та ме-
ханізму її реалізації. Крім того, пропонувалося 
відпрацювати відповідні типи кораблів для 
ВМС України, а саме:  

багатоцільовий есмінець – фрегат; 
малий протичовновий корабель – корвет; 
ракетний катер; 
морський тральщик; 
рейдовий тральщик; 
десантний корабель; 
підводний човен. 
У ході підготовчої роботи розроблялася і 

відповідна символіка ВМС України [1, с.258]. 
Одним із важливих, хоча і неспецифічних 

і тимчасових завдань орггрупи можна вважа-
ти проведення роз’яснювальної роботи се-
ред населення Криму і Севастополя та осо-
бового складу ЧФ. Адже, у Севастополі і в 
Криму була розгорнута ціла ідеологічна кам-
панія проти “клятвонасильників” і “клятвовід-
ступників”, націоналістів і зрадників Росії, 
тобто тих, хто прийняв присягу на вірність 
народові України і знаходився в орггрупі. По-
чалися пошуки на них компромату. Поважно-
го віку мітингувальники на майдані Нахімова, 
місцеві і російські газети та телебачення без-
перервно закликали флот до вірності “єдіниж-
дипрінятой” присязі небіжчику-Союзу. Укра-
їнська преса до Севастополя не доходила. 

Найбільша тиражна міська газета “Слава Се-
вастополя” допустила до друку лише одну-
єдину статтю “С той поры нас начали назы-
вать клятвоотступниками”, в якій пояснюва-
лася позиція українських офіцерів, і більше не 
допустила жодної. Севастопольське міське 
телебачення виділяло години ефірного часу 
для страхання мешканців приїздом “бойови-
ків” народного депутата України зі Львова 
Степана Хмари і УНА-УНСО. Ситуація шту-
чно нагніталася до проведення референдуму 
про російський статус Севастополя і Криму 
[4, с.245]. 

Відтак зазначимо, що в складних суспіль-
но-політичних умовах наявність прес-центру 
ВМС України і своєї флотської газети набува-
ло першочергового значення для донесення 
правдивих відомостей про Україну, її армію, 
зовнішню та зовнішню політику до населення 
Криму і Севастополя й особового складу ЧФ.  

У такій ситуації командувач ВМС зверну-
вся до міністерства оборони з пропозицією 
створити прес-центр ВМС та організувати ви-
пуск власної флотської газети. 15 травня 
1992 р. Міністр оборони України генерал-
полковник К. Морозов видав наказ по ство-
рення прес-центру ВМС України і газети 
“Флот України”. Першим начальником прес-
центру був призначений капітан 2 рангу Кос-
тянтин Іванко, а головним редактором газети 
“Флот України” капітан 1 рангу Юрій Тимо-
щук (у травні ц. р. призваний із запасу). 
8 червня 1992 р. за власні кошти редактора у 
світ вийшов перший номер “Флоту України”, 
який став резонансною подією у Севастополі. 
Щоб газета не доходила до читачів, весь на-
клад забирався з кіосків і потім спалювався. 
Коли офіцер Міноборони капітан-лейтенант 
Микола Гук доставляв з Одеси до Севастопо-
ля на залізничних платформах військову похі-
дну типографію у Севастополі створили шту-
чний галас, що орггрупа начебто завозить до 
Севастополя ракетні установки. І дійсно, газе-
та ВМС для багатьох на ЧФ стала страшні-
шою за ракетні установки. Прес-центр ВМС 
досить швидко налагодив стосунки з україн-
ськими і зарубіжними ЗМІ і інформація про 
ситуацію навколо флоту почала доходити до 
українців вже без контролю місцевої влади і 
цензури командування ЧФ. Зусиллями газети 
“Флот України” та прес-центру ВМС у червні 
ц. р. інформаційна блокада ВМС була прорва-
на. Першими флотськими журналістами стали 
Юрій Тимощук, Микола Гук, Мирослав Мам-
чак, Леонід Стасюк, Георгій Титов, Костянтин 
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Іванко. Через кілька місяців їх лави поповни-
ли журналісти з газети ЧФ “Флаг Родины” 
Микола Савченко, Олег Чубук і Олександр 
Щербаков. Восени 1992 року з Тихоокеансь-
кого флоту прибув капітан-лейтенант Альбій 
Шудря і випускники Львівського військово-
політичного училища, військові журналісти 
лейтенанти Андрій Лисенко та Юрій Кирик. 
Активно виступав у пресі офіцер орггрупи ка-
пітан 3 рангу Вадим Махно. На допомогу 
флотським журналістам з перших днів ство-
рення орггрупи ВМС прийшли спеціальні ко-
респонденти газети “Молодь України” Воло-
димир Притула, “Голос України” – Михайло 
Стецюк, кримського радіо – Леонід Пілунсь-
кий, Севастопольської держтелеорадіокомпа-
нії – Любов Гуляєва і Марина Сидорець. До 
орггрупи почали прибувати кореспонденти 
газет з військових округів, вагому підтримку 
газеті “Флот України” у перші місяці її роботи 
надали редакції газет “Народна армія”, “Вар-
тові неба”, “Армія України”.  

За перший місяць її діяльності, за даними 
М. Мамчака, орггрупу відвідало понад 60 ко-
респондентів із США, Росії, Японії, Німеччи-
ни, Канади, Італії, Франції й інших країн сві-
ту, які не з чужих слів, а на власні очі змогли 
побачити хід розбудови Військово-Морських 
Сил України. Правда про ВМС почала шири-
тися без “творчих замальовок” журналістів 
Чорноморського флоту і Криму [4, с.245–246]. 

Зазначимо, що до роз’яснювальної роботи 
серед населення Криму та Севастополя, осо-
бового складу ЧФ значно долучилися офіцери 

соціально-психологічної служби ВМС Украї-
ни, які не тільки працювали з особовим скла-
дом уже наявних частин і кораблів, а й здійс-
нювали широку громадську діяльність, засто-
совуючи досить часто нестандартні підходи у 
роботі. Ця діяльність давала різний ефект, по-
декуди й незначний, але в цілому така робота 
була потрібною, зокрема і для аналізу суспі-
льно-політичної обстановки у регіоні. 

30 листопада 1992 р. стало останнім днем 
існування організаційної групи Військово-
Морських Сил України. Загалом орггрупа 
ВМС України проіснувала дещо менше вось-
ми місяців, але за цей час було проведено ве-
лику роботу з формування основ майбутнього 
військового флоту України. Не зважаючи на 
шалену протидію, офіцерам орггрупи вдалося 
закласти міцний фундамент національного 
флоту, який вже не змогли підірвати ніякі по-
літичні події і громадсько-популістські баталії 
опонентів [4, с.258].  

І хоча ця діяльність не була повною мірою 
доведена до завершення, першочергові заходи 
все ж таки були проведені. Своє історичне за-
вдання організаційна група виконала успішно. 
Безумовною її заслугою стало те, що це поза-
штатне утворення заклало головні основи 
майбутніх Військово-Морських Сил України. 

У подальшому увагу науковців доцільно 
зосередити на історії формування родів сил 
ВМС, бойовій діяльності українських військо-
вих кораблів і частин протягом 1993–2015 рр., 
організації та змісту роботи з особовим скла-
дом ВМС в означений історичний період. 
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ШЕФСТВО НАД ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ (1992–1997 рр.) 
 

У статті висвітлюється історія виникнення і розвитк у традицій шефства над флотом, 
розкривається досвід шефства над ВМС України у 1992 –1997 рр., визначаються основні шляхи 
подальшого розвитку цього явища в державі.  

Ключові слова: Військово-Морські Сили України, шефство, шефська допомога. 
 

Як свідчить історичний досвід, одним з 
дієвих шляхів розвитку флоту було шефство 
окремих громадян або громадських організа-
цій над кораблями і частинами. На цей час на-
копичено значний досвід шефства над кораб-
лями і частинами ВМС України, який в період 
1990-х років дозволив державі успішно вирі-
шити не тільки завдання підтримання її війсь-
ково-морської складової у матеріально-техніч-
ному відношенні, але й духовного виховання 
суспільства. На нашу думку, цей досвід є ду-
же актуальним сьогодні, коли після анексії 
Криму Росією у 2014 р. і втрати частини укра-
їнського флоту відбувається його відроджен-
ня. Тому, метою даної статті є висвітлення іс-
торії виникнення і розвитку традицій шефства 
трудових колективів, міських і районних ад-
міністрацій та громадських організацій над 
військовими частинами і кораблями ВМС 
України, дослідити досвід цього процесу, що 
дозволить визначити основні шляхи його по-
дальшого використання.  

Слід зазначити, що за своєю суттю шеф-
ська допомога – це суспільна діяльність у фо-
рмі надання конкретним сильним у даній га-
лузі суб’єктом-шефом (від людини до органі-
зації) економічної, культурної, політичної або 
іншої безкорисливої систематичної допомоги 
конкретному більш слабкому об’єкту-підшеф-
ному [1]. 

Історія показує, що шефська допомога 
флоту була започаткована ще на початку 
ХХ ст. Так, у 1919 р. за ініціативою мешкан-
ців Прикарпаття була створена та забезпечена 
речовим майном морська піхота Української 
Народної Республіки [2, с.364]. Проте поняття 
“шефство” набуло широко розповсюдження 
лише після V з’їзду Революційного комуніс-
тичного союзу молоді (далі – РКСМ) (більшо-
виків), що відбувся 16 жовтня 1922 р. [3–5]. 
З’їзд постановив “прийняти шефство над Че-
рвоним Військовим Флотом Республіки” та 

вручив представникам Червоного Флоту пра-
пор з написом: “Орлам революції – морякам 
Червоного Військовим Флоту Республіки” [6, 
с.127].  

Основними напрямами шефської роботи в 
1920-х роках були поліпшення комплектуван-
ня Робітничо-селянського червоного флоту 
СРСР, відновлення кораблів і проведення 
пропаганди серед населення щодо необхідно-
сті встановлення і будівництва флоту. Нам ві-
домо, що переважно український народ у ці 
роки надавав шефську допомогу кораблям і 
частинам Чорноморського флоту. Так, у книзі 
“Черноморский флот. Исторический очерк” 
зазначено, що “у січні 1923 р. з метою приве-
рнення уваги трудящих до флоту ЦК РКСМ і 
ПУР провели “Тиждень Червоного Флоту” ... 
У Севастополі “Тиждень Червоного Флоту” 
проводився з 15 до 21 січня 1923 року. У ці дні 
Чорноморському флоту в урочистій обста-
новці був вручений шефський прапор Україн-
ського комсомолу, а VII Всеукраїнський з’їзд 
Рад доручив ... прийняти шефство над крей-
сером “Червона Україна” і домогтися як-
найшвидшого закінчення ремонтних робіт. 

Багато робітників фабрик і заводів Укра-
їни взяли шефство над іншими кораблями, до-
помагаючи їх якнайшвидшому відновленню. 
Яскравим прикладом активної участі трудя-
щих у відродженні Чорноморського флоту 
було відновлення ескадреного міноносця “Не-
заможник” ... Цей недобудований есмінець 
був затоплений під Одесою в роки Громадян-
ської війни, потім піднятий у 1921 році і пере-
ведений до Миколаєва для добудови. Незамо-
жні селяні Оріхівського району Харківської 
області робили колективні посіви і зібраний 
урожай віддавали на відновлення бойового ко-
рабля” [6, с.128; 7, с.134]. 

У повоєнний період, фактично до початку 
1980-х років, шефська робота набула подаль-
шого розвитку. За цей час збагатився її зміст 
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та удосконалилися форми. Однією з них стало 
шефство регіонів, населених пунктів, підпри-

ємств і організацій над конкретними військо-
вими з’єднаннями, частинами та кораблями.  

 

 
 

Фото 1. Прапор, вручений селянами України ескадреному міноносцю “Незаможник” [8, с.184]. 
 

З розпадом СРСР і набуттям Україною 
незалежності повстало питання створення на-
ціонального флоту. Проте, в умовах недостат-
нього фінансування та відсутності налагодже-
ної системи забезпечення це було вкрай скла-
дно. Тому, в жовтні 1992 р. у Севастополі від-
булася нарада представників Президента 
України в областях, на якій виступив коман-
дувач ВМС України контр-адмірал Б. Кожин. 
Він довів до присутніх ситуацію навколо 
українського флоту та його роль у забезпе-
ченні територіальної цілісності і безпеки дер-
жави. Під час наради представники Президен-
та України домовилися організувати допомо-
гу ВМС України.  

24 грудня 1992 р. перший великовантаж-
ний автомобіль з продовольством до Севасто-
поля доставив заступник голови Коломийсь-
кої міськради В. Глаголюк. Через день, 
26 грудня, до штабу ВМС України прибув ва-
нтажний автомобіль з Городенківського райо-
ну Прикарпаття. Продовольство для флоту 
виділялося зі складів визначених керівником 
району колгоспів.  

Однак загальнонародний розмах надання 
допомоги ВМС України набрав у Снятинсь-
кому районі Івано-Франківщини та незабаром 
поширився на всю Західну Україну. Так, 
17 січня 1993 р. на спільній сесії Снятинської 

районної та міської рад за участю представни-
ків усіх населених пунктів, партій і громадсь-
ких організацій району та священників усіх 
конфесій було прийнято рішення про органі-
зацію шефства над кораблями і частинами 
ВМС України. Після районної сесії мітинги і 
зібрання селян на підтримку українського 
флоту відбулися в селах і на підприємствах 
району. У сільських радах, навчальних закла-
дах, церквах почали створюватися пункти по 
збору допомоги флоту. Так, згідно з рішенням 
трудового колективу Снятинський меблевий 
комбінат направив у ВМС України одноден-
ний заробіток, три вагони меблів та виготовив 
спеціальні меблі для командного пункту ВМС 
України, а Снятинське видавництво “ПрутП-
ринт” забезпечило діловодство штабу флоту 
на 1993–1996 рр. Меблі для службових кабі-
нетів командування та секретаріату команду-
вання були виготовлені Івано-Франківською 
меблевою фабрикою імені Б. Хмельницького 
та Долинським лісокомбінатом. У лютому 
1992 р. у Долинському районі був проведений 
місячник допомоги ВМС України. У березні 
1992 р. на нараді керівників Косівського і Вер-
ховинського районів Прикарпаття був створе-
ний Гуцульський фонд допомоги ВМС Украї-
ни в м. Косові, який очолила голова косівсь-
кого товариства “Просвіта” імені Т. Шевченка 
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С. Кіндря. Першою допомогою українському 
флоту наданою Гуцульським фондом став по-
дарований комплект інструментів для духово-
го оркестру штабу ВМС України та різнома-
нітні сувеніри гуцульського виробництва [2, 
с.363].  

У квітні 1993 р. у м. Сокаль Львівської 
області було створено фонд підтримки ВМС 
України, у серпні – Тернопільський, у вересні 
– Галицький при Личаківській районній раді 
народних депутатів м. Львова. До Галицького 
фонду приєдналися Золочівський і Стрийсь-
кий райони. У листопаді подібний фонд було 
створено в м. Каховка, а в грудні були встано-
влені шефські зв’язки з флотом Закарпатсь-
кою і Волинською областю. В цей час у 
м. Севастополь до 179-ї річниці з дня наро-
дження Т. Шевченка за ініціативою газети 
“Молодь України” була здійснена акція 
“Українським морякам – українську книгу”, в 
ході якої було зібрано майже 1000 книг для 
екіпажів українських кораблів [9]. 

Першу угоду про організацію шефських 
зв’язків ВМС України з областями було під-
писано 22 грудня 1992 р. у м. Севастополь ві-
це-адміралом Б. Кожиним та заступником го-
лови Запорізької обласної державної адмініст-
рації М. Горошко [10]. Незабаром, 8 січня 
1993 р. було налагоджено шефство Терно-
пільської області над ВМС України. З піднят-
тям Військово-Морського прапора на десант-
ному кораблі “Донець”, шефство над кораб-
лем взяла Донецька область з перейменуван-
ням корабля в “Донецьк”, м. Славутич взяло 
шефство над кораблем управління “Славу-
тич”, а м. Львів – над фрегатом “Гетьман Са-
гайдачний”.  

Разом з продуктами харчування і товара-
ми до ВМС України почали надходити кошти 
від створених фондів підтримки флоту. У 
зв’язку з цим віце-адмірал Б. Кожин розпоря-
дився створити гуманітарний фонд при фінан-
совому управлінні ВМС України. Всього за 
1993 р. на рахунок новоствореного фонду на-
дійшло 371,76 млн. карбованців з Івано-Фран-
ківської, Львівської, Тернопільської і Запоро-
зької областей. 

У 1994 р. до шефської допомоги націона-
льному флоту приєдналися м. Київ, централь-
ні та східні області країни. Поступово збіль-
шувались масштаби шефської допомоги. Від-
так, у 1994 р. на рахунок ВМС надійшло вже 
2 млрд. 506 млн. карбованців, у 1995 р – понад 
37 млрд. Найбільші внески зробили м. Київ – 
6 млрд. крб., Луганська обл. – 2 млрд., Львів-

ська обл. – 1,5 млрд., Івано-Франківська і Че-
рнігівська – по 1 млрд., Дніпропетровська обл. 
– 0,5 млрд. Окрім цього, завдяки шефському 
руху у ВМС України була частково вирішена 
житлова проблема та забезпечені на гідному 
рівні перші далекі походи кораблів. Напри-
клад, походи до Руану (Франція) та Норфолку 
(США) здійснювалися переважно за народні 
пожертви [11, с.33].  

Проте шефська допомога ВМС України, в 
основному матеріальна, ще не була достатньо 
організованою. До того ж необхідна була пра-
вова база шефства над флотом, яка визначала 
б конкретні цілі, порядок і масштаби. Відтак, 
виникала ситуація, коли зв’язки ВМС України 
з областями і регіонами почали складатися ще 
в 1992 р., але офіційного підґрунтя щодо їх 
організації не було. Незабаром зусилля ко-
мандувача ВМС України віце-адмірала В. Без-
коровайного і його штабу з організації шеф-
ства над флотом отримали народну підтримку 
[12]. Тому на початку вересня 1994 р. у м. Київ 
відбулася конференція “Асоціації демократи-
чного розвитку і самоврядування України”, на 
якій заслухали представника ВМС України 
стосовно стану справ на флоті. Після обгово-
рення членами Асоціації за пропозицією го-
ловуючого було прийнято звернення до Пре-
зидента України щодо надання термінової до-
помоги українським морякам у Криму [2, 
с.365]. 7 жовтня 1994 р. було прийнято відпо-
відний Указ Президента України №577/94 
“Про організацію шефства над кораблями 
Військово-Морських Сил України” [13]. Його 
поява відзначила офіційне відродження шеф-
ської роботи в країні. Цей указ став юридич-
ною базою для організації шефської роботи на 
подальші роки. Указ про шефство поставив 
шефство над флотом у ряд загальнонаціона-
льних завдань. 

Відповідно до цього Указу командуванню 
ВМС України, виходячи з принципів непору-
шної єдності народу зі своїми Збройними Си-
лами, належало створити необхідні умови для 
здійснення шефства над кораблями й іншими 
частинами та підрозділами ВМС і сприяти 
встановленню постійних шефських зв’язків з 
трудовими колективами, молодіжними уста-
новами, організаціями та громадськими об’єд-
наннями. Тому, при штабі ВМС України було 
створено координаційну раду з організації 
шефської роботи, а її керівником призначено 
полковника О. Найду [11, с.39]. 

З призначенням на посаду Командувача 
ВМС України адмірала М. Єжеля значно вдо-
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сконалено організацію шефської допомоги. У 
1997 р. Координаційна рада була перетворена 
у відділ шефської роботи штабу ВМС. За ко-
жним кораблем і військовою частиною були 
закріплені конкретні шефи, а шефські зв’язки 
між ними здійснювалися за відповідними уго-
дами [9, с.34; 2, с.366]. При цьому шефська 
допомога спрямовувалася на відновлення бо-
йової готовності кораблів і військових частин 
та вирішення житлових проблем військовос-
лужбовців [14, с.9]. Тільки в 1997 р. за шефсь-
кі кошти для військових моряків було закуп-
лено 157 квартир, а згодом, завдяки допомозі 
адміністрації м. Київ та “Укрзалізниці” в 
м. Севастополь, був побудований багатопове-
рховий будинок. У подальшому за кошти об-
ластей, організацій і установ України були 
побудовані житлові будинки в Євпаторії, Ми-
колаєві та інших гарнізонах. Загальне керів-
ництво в той час здійснювали капітан 1 рангу 
В. Бурчик, полковник О. Найда, капітани 2 
рангу А. Ільєнко, О. Неугоденко та В. Лєщен-
ко. Того ж року у складі ВМС України 
з’явилися 110-а поліклініка ВМС України, 
стоматологічна поліклініка та центральний 
військово-морський шпиталь, обладнані су-
часним медичним обладнанням [2, с.367]. 

Проте, незважаючи на позитивну діяль-
ність створеного відділу шефської допомоги, 
мали місце й негативні явища, коли шефська 
допомога лише частково надходила на кораб-
лі та військові частини. До проблемних пи-
тань також можна віднести відрахування по-
датку на додану вартість із матеріальних засо-
бів, що надавалися шефськими організаціями 
ЗС України. 

Проаналізувавши проведену шефську ро-
боту, на наш погляд, можна виявити такі осно-
вні її напрями, за якими вона здійснювалася: 

матеріально-технічне забезпечення –  на-
дання допомоги ВМС України у підтриманні 

бойової і технічної готовності кораблів, по-
кращення матеріально-технічної бази кораб-
лів і військових частин, забезпечення кораблів 
і військових частин продовольством, майном, 
паливно-мастильними матеріалами й техніч-
ними засобами;  

фізичне і військово-патріотичне вихован-
ня – проведення цілеспрямованої роботи з 
відбору та направлення призовників у підше-
фні військові частини та на кораблі, участь 
шефських делегацій у святкуванні урочистих 
подій у підшефних військових колективах, 
участь шефських делегацій у придбанні спор-
тивного інвентаря; 

соціальний захист військовослужбовців та 
осіб, звільнених у запас – вирішення житлових 
питань та працевлаштування військовослуж-
бовців, надання допомоги в організації сана-
торно-курортного лікування, відпочинку і ту-
ризму військовослужбовців підшефних війсь-
кових колективів; 

культурно-просвітницька діяльність –  
висвітлення у засобах масової інформації ма-
теріалів про шефські зв’язки між суспільством 
і ВМС України та його пропагування. 

Таким чином, з вищевикладеного можна 
зробити висновок, що при створенні ВМС 
України одна з головних ролей належала сус-
пільству. Саме з селищ і міст брав початок 
шефський рух, який згодом навколо націона-
льного флоту об’єднував всю державу. Тому 
сьогодні, коли ВМС перебувають у вкрай 
важкому стані, необхідно удосконалювати ор-
ганізацію шефської роботи в Україні. Для 
цього треба на державному рівні ретельно ви-
вчити передусім вітчизняний досвід шефства, 
визначити та обґрунтувати концептуальні 
підходи щодо його використання в сучасних 
умовах. До цієї роботи залучити державні ор-
гани всіх рівнів із широким використанням 
інформаційного забезпечення всього процесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ 

 
У статті розглянуто один з компонентів системи військового управління, від якого 

суттєво залежить розвиток військової галузі, – кадровий менеджмент. Проведено аналіз ос-
новних етапів формування та реалізації кадрового ме неджменту загалом та кадрового мене-
джменту централізованого типу зокрема. Виявлено хар актерні недоліки функціонування сис-
теми кадрового менеджменту номенклатурного типу та розглянуто особливості функціону-
вання системи кадрового менеджменту в особливий пер іод. 

Ключові слова: кадровий менеджмент, кадрова політика, кадровий потенціал, управлін-
ня кар’єрою, особливий період. 
 

Ефективність функціонування будь-якої 
системи залежить від її результативності. 
Критерій ефективності системи – це ознака, 
на підставі якої проводиться оцінювання [1, 
с.56]. За основний критерій оцінювання ефек-
тивності системи кадрового менеджменту до-
цільно прийняти ступінь спроможності суб’-
єктів системи кадрового менеджменту під-
тримувати постійну готовність військових фо-
рмувань до виконання покладених на них за-
вдань за показниками якості забезпечення кад-
рами. Ефективність функціонування системи 
кадрового менеджменту обумовлена впрова-
дженням обґрунтованих принципів кадрової 
політики, всебічним ресурсним забезпеченням 
та наявністю високопрофесійних фахівців у 
галузі кадрового менеджменту [2–3]. 

Процес удосконалення заходів кадрової 
політики та впровадження централізованих 
принципів в систему кадрового менеджменту 
має бути науково обґрунтованим, оскільки 
втілення в життя волюнтаристських рішень 
досить часто тягне за собою не тільки дискре-
дитацію заходів кадрового менеджменту (ка-
дрової роботи), невиправдані матеріальні ви-
трати, але й серйозні моральні збитки для 
особового складу та зниження ефективності 
його діяльності. 

Постановка проблеми. Кадровий мене-
джмент у Збройних Силах (далі – ЗС) України 
з початку свого існування був зорієнтований 
на застосування системи кадрової роботи 
Збройних Сил СРСР. При цьому, протягом іс-
нування нашої держави, усі заходи кадрової 

політики, заходи військового кадрового мене-
джменту мали косметичний характер і не тор-
калися системи кадрового менеджменту зага-
лом. Створення переліків посад, модернізація 
кадрової вертикалі, створення атестаційних 
механізмів, впровадження певних обмежень 
перебування на посадах та у військових зван-
нях, створення елементів ротації за посадами, 
розробка численних інструкцій, директивних 
документів не торкалися головного, систем-
ного принципу військового кадрового мене-
джменту нашої країни, що зорієнтована на 
персональне прийняття рішення командиром 
(командувачем) – це підпис наказу про при-
значення.  

Через те, що існуюча раніше система кад-
рового забезпечення ЗС України виявилась 
нездатною ефективно вирішувати питання 
пов’язані з комплектуванням Збройних Сил 
особовим складом, виникла нагальна потреба 
щодо створення нової системи управління  
персоналом ЗС України, яка б відповідала  
реаліям сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій . 
Серед вітчизняних фахівців, які досліджують 
роль і місце державного управління у сфері 
національної безпеки, кадрової політики, кад-
рового менеджменту, ефективності викорис-
тання кадрового потенціалу в ЗС України, не-
обхідно виділити праці В. Артюха, В. Богда-
новича, С. Богунова, Ю. Германа, М. Єжеєва, 
В. Іващенка, В. Кузнєцова, М. Нещадима, 
О. Поліщука, І. Романченка, О. Сакуна, А. Се-
менченка, Г. Ситника, В. Телелима, В. Хиж-
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няка, В. Вєтрова, М. Думенка, В. Машталіра 
та ін. 

Основоположниками оцінювання впливу 
рівня підготовленості командно-штабних кад-
рів органу управління на ефективність його 
функціонування за призначенням були П. Ал-
тухов, І. Афонський, І. Риболовський, А. Та-
тарченко [4]. Вони зазначали, що одним із 
найважливіших факторів, від яких залежить 
ступінь реалізації потенційних бойових мож-
ливостей військ (сил), є ефективність управ-
ління військами. “Оцінка ефективності управ-
ління допомагає виявити вплив рівня підгото-
вки особового складу органів управління на 
ефективність вирішення завдань управління, 
кількісно оцінити переваги, які можуть бути 
отримані від змін у розстановці кадрів, напра-
влення офіцерів на навчання...” [4, с.78]. 

Спільна праця І. Романченка та В. Артюха 
[5, с.12–20] присвячена удосконаленню мето-
дики оцінювання ефективності використання 
кадрового потенціалу в Збройних Силах 
України. Розроблена методика дозволяє оці-
нити ефективність використання кадрового 
потенціалу в Збройних Силах України з ура-
хуванням ієрархічності їх структури та впливу 
кваліфікованості осіб офіцерського складу на 
ступінь підготовленості військового форму-
вання до застосування. 

Нас же цікавить функціонування нової 
системи кадрового менеджменту в Збройних 
Силах України. У “Білій книзі–2008: Оборон-
на політика України” зазначається, що “Осно-
вою нової кадрової політики є створення сис-
теми кадрового менеджменту централізовано-
го типу, яка виключає суб’єктивізм у прийн-
ятті кадрових рішень та суттєво підвищує 
ефективність управління кадрами” [6, с.34]. А 
також питання застосування системи кадрово-
го менеджменту в умовах дії особливого пері-
оду, яке до цього часу залишається недослі-
дженим. 

Мета статті полягає в тому, щоб розгля-
нути основні етапи розвитку кадрового мене-
джменту в Збройних Силах України та роз-
крити особливості застосування системи кад-
рового менеджменту під час дії особливого 
періоду. 

Виклад основного матеріалу. Досвід фун-
кціонування Збройних Сил минулих років 
свідчить, що під час ведення бойових дій у 
надзвичайно широких масштабах об’єктивно 
існувала необхідність у наданні надзвичайних 
повноважень командирам і командувачам усіх 
рівнів (номенклатури призначення). Так, на-

приклад, під час війни, командирів взводів на 
посади призначали у переважній більшості 
випадків навіть не командири дивізій, а ко-
мандири полків. При цьому ведення бойових 
дій апріорі було зорієнтовано на можливість 
великих втрат серед особового складу, у т. ч. і 
офіцерів, заздалегідь потенційно допускались 
елементи низької якості військового управ-
ління, яке компенсувалося значними людсь-
кими ресурсами. Призначення військових ке-
рівників на посади більш вищих ланок здійс-
нювалося посадовими особами вищого ієрар-
хічного рівня за принципами персонального 
підбору [7, с.35]. 

Таким чином, виникла й устаткувалася 
розгалужена система ієрархічних рівнів пер-
соналізованої військової влади з кадрових пи-
тань (номенклатурний тип). При призначенні 
на посади рішення завжди було за начальни-
ком відповідної номенклатури, який мав пра-
во призначати на посади або присвоювати 
військові звання. Вислів командирів: “Я від-
повідаю за все, значить я і ВСЕ вирішую!” 
став крилатим. У зазначеній системі якість 
прийняття кадрових рішень залежала від пер-
сональної компетенції та військової культури 
командира, до сфери діяльності якого входило 
прийняття рішення; його можливості і бажан-
ня прислуховуватися до висновків атестацій-
них комісій; власного бажання щодо реаліза-
ції т. зв. “кадрових резервів”; особистої мора-
льної стійкості проти впливу соціальних 
зв’язків тощо [8, с.27]. 

Низький ступінь взаємодії кадрових орга-
нів військових організаційних структур різних 
рівнів (т. зв. “кадрові вертикалі”) призвів до 
надзвичайного ускладнення процедури пере-
міщення офіцерів поміж округами або іншими 
військовими формуваннями. Були створені 
об’єктивні умови для процвітання хабарницт-
ва та вирішення кадрових питань на рівні осо-
бистих зв’язків (тобто корупційних дій). Кад-
рова система номенклатурного типу поступо-
во розпочала провокувати системну кризу в 
масштабах держави. 

З метою вивчення стратегічних напрямів і 
перспектив кадрової політики у Міністерстві 
оборони України у 2007 році було розроблено 
і затверджено Концепцію кадрової політики у 
Збройних Силах України. Нові підходи до ка-
дрової політики, які визначалися у Концепції, 
передбачали, зокрема запровадження системи 
кадрового менеджменту централізованого ти-
пу [9]. 

Відповідно до цього у Збройних Силах 
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України з метою наближення стандартів Пів-
нічноатлантичного альянсу в кадровій політи-
ці, з 2007 по 2011 роки активно впроваджува-
лася, а в 2012–2013 роках функціонувала та 
стало розвивалася система кадрового мене-
джменту централізованого типу (система уп-
равління персоналом представлена на рис.1) 
[10], яка дозволяла в мирний час вирішувати 
завдання: 

якісного і своєчасного комплектування 
посад військовослужбовців усіх категорій; 

прозорого і відкритого управління їх 

кар’єрою; 
гарантованої реалізації висновків і пропо-

зицій командирів усіх рівнів щодо подальшо-
го службового використання підлеглих війсь-
ковослужбовців на основі всебічної об’єктив-
ної оцінки їх службової діяльності за підсум-
ками року; 

забезпечення рівних можливостей кож-
ному військовослужбовцю щодо реалізації 
особистого потенціалу, бачення перспективи 
свого кар’єрного росту. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система управління персоналом. 
 

Управління персоналом це функція ко-
мандирів (начальників), як відповідальних за 
об’єктивну оцінку підлеглих та служби пер-
соналу відповідних рівнів військового управ-
ління. Управління “людськими ресурсами” це 
завдання органів, які формують погляди та 
питання кадрової політики, тому “людськими 
ресурсами” збройних сил розпоряджаються 
державні органи військового управління – 
Міністерство оборони та Генеральний штаб, у 
функції яких входить розробка та контроль за 
реалізацією кадрової політики [11, с.22]. 

Основними елементами нової системи 
управління персоналом, що забезпечували її 
впровадження та функціонування, стали Кад-
ровий центр Збройних Сил України та кадрові 
центри видів Збройних Сил України (далі – 
кадрові центри) [12, 13]. 

Кадрові центри впроваджували нові під-
ходи в роботі з персоналом, орієнтовані на 
якісне кадрове забезпечення професійних 
Збройних Сил і спрямовані на індивідуальний 

підхід у кадровій роботі з особовим складом, 
підготовки об’єктивних і прозорих кадрових 
рішень, формування резерву кандидатів для 
просування по службі за рейтинговим прин-
ципом з урахуванням вимог типових алгорит-
мів кар’єри, ротаційних схем, паспортів посад, 
показників індивідуальної підготовки війсь-
ковослужбовців, результатів бойової підгото-
вки підрозділів (військових частин). 

Основою функціонування системи кадро-
вого забезпечення централізованого типу є 
планування подальшого службового викорис-
тання військовослужбовців за підсумками 
щорічного оцінювання результатів їх службо-
вої діяльності безпосередніми (прямими) ко-
мандирами (начальниками) та надання реко-
мендацій щодо зарахування до Резерву кан-
дидатів для просування по службі, залишення 
на займаній посаді, переміщення на рівнозна-
чну посаду із зазначенням причин, розгляду 
на атестаційній комісії на предмет відповідно-
сті займаній посаді на підставі подань та кло-

Управління персоналом 

Набір персоналу: 

моніторинг і оцінка людських ресурсів; 

визначення потреб у персоналі; 

визначення обсягу та формування резерву; 

оцінка потенціалу збройних сил та його змін. 

Відбір персоналу: 

визначення вимог посади; 

оцінка якостей персоналу; 

порівняння вимог та якостей; 

оцінка підготовленості. 

Навчання персоналу: 

профорієнтація молоді; 

відбір кандидатів; 

оцінка результатів та оцінка якості 

навчання; 

розподіл випускників. 

Розстановка кадрів: 

управління кар’єрою; оцінка результату. 
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потань посадових осіб, а також рішень спеціа-
лізованих (фахових) комісій [14]. 

За результатами щорічного оцінювання в 
кадрових органах і штабах усіх рівнів склада-
ється Список військовослужбовців, які оцінені 
до призначення на посади, переміщення по 
службі, а також розгляду на атестаційній ко-
місії щодо відповідності займаній посаді. Ці 
списки які узагальнюються у Кадровому 
центрі Збройних Сил України (кадрових 
центрах видів Збройних Сил України) разом з 
копіями оцінних карток офіцерів, які займа-
ють посади відповідної номенклатури призна-
чення.  

За результатами опрацювання у кадрових 
центрах за номенклатурою призначення скла-
даються рейтингові списки кандидатів для 
просування по службі за типовими посадами 
та існуючими спеціальностями. Складені рей-
тингові списки кандидатів для просування по 
службі за типовими посадами та існуючими 
спеціальностями розглядаються на засіданнях 
відповідних спеціалізованих (фахових) комі-
сій, яким надано право рекомендувати війсь-
ковослужбовців до призначення на вищі по-
сади. 

До роботи в цих комісіях зі складу Зброй-
них Сил України були залучені найкращі фа-
хівці за тією чи іншою спеціальністю, на яких 
покладалося завдання щодо визначення рей-
тингу кандидатів для просування по службі на 
типові посади, без втручання посадових осіб 
за допомогою програмного і математичного 
забезпечення. На підставі рішень комісій 
складався Резерв кандидатів для просування 
по службі на посади відповідної номенклату-
ри призначення в порядку визначеного рей-
тингу. 

Після затвердження Резерву кандидатів 
для просування по службі для комплектуван-
ня посад військовослужбовців, а також для 
переміщення їх по службі, призначення на 
вищі і рівнозначні посади протягом навчаль-
ного року складався План переміщення на по-
сади.  

У подальшому підставами для видання 
наказів по особовому складу про призначення 
і переміщення військовослужбовців є витяги з 
Резерву кандидатів для просування по службі 
та Плану переміщення військовослужбовців 
на посади. 

У 2010 році проведено апробацію засто-
сування вищезазначеної системи кадрового 
забезпечення централізованого типу, яка під-
креслила ряд переваг над номенклатурною 

системою кадрового забезпечення, а саме: 
оперативність вирішення питань перемі-

щення по службі; 
плановість у роботі; 
концентрація основних засобів обліку у 

видах Збройних Сил та Генеральному штабі; 
зниження міри суб’єктивізму в прийнятті 

кадрових рішень; 
постійний супровід та якісне забезпечення 

кар’єрного росту; 
постійне удосконалення та модернізація 

системи обліку з урахуванням набутого досві-
ду. 

У кадрових центрах зосередилися усі 
складові кадрового менеджменту. Було введе-
но ретельний облік всіх посад (вакантних, за-
йнятих, тих які виникають або тих, які підля-
гають скороченню тощо). Здійснювався рете-
льний персоніфікований облік усіх військово-
службовців за багатьма критеріями, включа-
ючи критерії оцінки діяльності, а також різних 
аспектів порядку проходження військової 
служби. Ретельно опрацьовувалися алгоритми 
кар’єри офіцерів за типами посад, за освітнім 
рівнем, за наявністю додаткової (курсової) 
підготовки, за віковими показниками тощо. 
Так, в основу кадрового менеджменту були 
покладені основні принципи, представлені на 
рис.2 [8, с.20]. 

Формування і реалізація кар’єри військо-
вослужбовців здійснювалися саме в Кадрових 
центрах. При її формуванні враховувалися на-
ступні основні чинники, які застосовувалися 
не ізольовано, а в системно: 

1. Результати службової діяльності вій-
ськовослужбовців. Поточна, щорічна оцінка, 
періодична оцінка (“атестування”) та вияв-
лення потенціалу для службового росту – це 
базовий кар’єрний критерій. 

2. Відповідність досвіду, рівню військової, 
цивільної освіти, наявність додаткової спеці-
альної (курсової) підготовки майбутній посаді 
призначення. У даному випадку для осіб, які 
не відповідають зазначеним критеріям, впро-
ваджувалося спеціальне стажування, ротація 
на посадах (навчання у ВВНЗ або курсова під-
готовка). 

3. Терміни перебування на посадах, які за-
ймають військовослужбовці. У різних країнах 
“граничні терміни” мають різні показники (від 
4 до 8 років), але вони не мають жорсткої ви-
значеності, а носять орієнтовний характер і 
призначені для своєрідного сигналу Кадрово-
му центру про те, що наближаються максима-
льні терміни коли Центр вже повинен забез-
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печити ротацію військовослужбовця на іншу 
посаду.  

4. Терміни перебування у військових зван-
нях. Так званий “максимальний термін пере-
бування у військовому званні” має різні діапа-
зони значень в різних країнах. Його призна-
чення – це також відповідний елемент орієн-
тиру ротаційного механізму.  

5. Виконання елементів ротації за різни-
ми типами посад (командні, штабні, адмініст-

ративні тощо). Це найскладніша процедура 
здійснення кар’єри військовослужбовця і від-
носилася до фрагменту чинника, що впливав 
на виявлення потенціалу для службового рос-
ту. Вона була призначена для здобуття досві-
ду військовослужбовцем у різних напрямках 
службової діяльності, що необхідні для пода-
льшого службового росту. У багатьох країнах 
ротація є головним елементом просування по 
службі [8, ст.32–33]. 

 

 

Рис. 2. Основні принципи кадрового менеджменту в Збройних Силах України. 
 

З даного питання проводилася робота що-
до запровадження новітніх технологій управ-
ління персоналом, зокрема паспортів посад 
військовослужбовців та алгоритмів управлін-
ня їх кар’єрою, а також здійснювалися заходи 
щодо оцінки службової діяльності військово-
службовців та підвищення ефективності їх 
атестування. Для чіткішого розуміння дії да-
ного механізму, варто дати визначення основ-
ним інструментам його реалізації.  

Паспорт посади військовослужбовця  – це 
документ, що визначає стислу характеристику 
посади та перелік вимог, які висуваються до 
кандидатів на конкретну посаду. Його засто-
совування необхідне при відборі кандидатів 
на військову службу за контрактом на посади 
військовослужбовців військовими комісаріа-
тами та командирами військових частин, а та-
кож на етапі планування кадровими органами 
переміщення військовослужбовців [15]. 

Типовий алгоритм управління кар’єрою 
військовослужбовця – це документ, що відо-
бражає основні етапи кар’єри військовослуж-
бовця (рекомендовані терміни перебування на 
посадах відповідного рівня (рекомендовані 
мінімальні терміни, етапи перспективної та 
неперспективної кар’єри), вікові показники, 
які рекомендовані для перебування на посадах 
відповідного рівня, етапи обов’язкової підго-
товки, перепідготовки або підвищення квалі-
фікації військовослужбовця, посади, які мо-
жуть бути використані для проведення ротації 
та граничні вікові показники щодо перебу-
вання на військовій службі та направлення на 
навчання, терміни перебування у військовому 
званні, які визначені чинними нормативно-
правовими документами) [16]. 

На основі типових алгоритмів управління 
кар’єрою здійснювалося індивідуальне плану-
вання кар’єри військовослужбовця із складан-
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ням індивідуального плану управління кар’є-
рою, на підставі якого здійснювалося корегу-
вання кар’єри військовослужбовця. 

Оцінна картка військовослужбовця, як 
документ відображає результати службової 
діяльності військовослужбовця за рік [14]. 
Оцінна картка включає: 

загальні відомості про військовослужбов-
ця; 

оцінку за критеріями службової діяльнос-
ті; 

текст оцінної характеристики, висновок і 
рекомендації прямого і безпосереднього нача-
льника; 

додаткову інформацію. 
Атестація – відображає реальні досяг-

нення та недоліки службової діяльності війсь-
ковослужбовця за міжатестаційний період 
[14]. Атестація складається з таких розділів: 

загальні відомості; 
текст атестації; 
перше ознайомлення особи, яка атесту-

ється;  
висновки прямих начальників; 
висновки атестаційної комісії; 
висновки прямих начальників; 
рішення особи, яка затверджує атестацію; 
заключне ознайомлення особи, яка атес-

тується. 
Безпосередній командир (начальник) 

складає атестацію на військовослужбовця за 
умови спільної з ним служби не менше 3 мі-
сяців. Якщо до початку складання атестації 
безпосередній командир (начальник) не буде 
мати тримісячного терміну спільної служби з 
військовослужбовцем, який підлягає атесту-
ванню, то вона складається заступником ко-
мандира (начальника) або старшим прямим 
начальником, який має термін спільної служ-
би з ним не менше 3 місяців. Атестація роз-
глядається на засіданні атестаційної комісії та 
затверджується командиром військової части-
ни. 

Атестування військовослужбовців прово-
дилося для забезпечення правильного добору, 
розстановки, виховання і вдосконалення під-
готовки військових кадрів шляхом об’єктив-
ного оцінювання професійного рівня, ділових 
і моральних якостей військовослужбовців, їх 
відповідності займаним посадам, визначення 
перспектив службового використання, ство-
рення резерву кандидатів для просування по 
службі. 

Атестування включало в себе дві проце-
дури: 

щорічне оцінювання службової діяльності 
військовослужбовців – це спостереження, ви-
вчення й оцінювання службової діяльності 
військовослужбовців за визначеними критері-
ями діяльності і проявами якостей. Проводи-
лося в кінці навчального року, за підсумками 
складалася оцінна картка військовослужбов-
ця. Результати щорічного оцінювання повинні 
відображати систематичне оцінювання ре-
зультатів діяльності кожного військовослуж-
бовця при виконанні ним функціональних 
обов’язків на посаді (посадах) впродовж року 
та за підсумками контрольних занять, підсум-
кових перевірок, інспектувань і ревізій [14]; 

періодичне атестування – це визначення 
перспектив подальшого службового викорис-
тання. Проводилося перед закінченням строку 
дії контракту, перед закінченням строку пере-
бування на посаді, перед закінченням військо-
вих навчальних закладів і науково-дослідних 
установ. За результатами періодичного атес-
тування складалася атестація. Періодичне ате-
стування відбувалося з обов’язковим ураху-
ванням результатів, висвітлених в оцінних ка-
ртках військовослужбовця за міжатестаційний 
період [14]. 

За підсумками щорічного оцінювання та 
періодичного атестування щодо військовос-
лужбовців приймалися відповідні кадрові рі-
шення. 

Результати функціонування кадрових цен-
трів наглядно продемонстрували переваги но-
вої системи над номенклатурною системою, 
підтвердили необхідність її впровадження та 
засвідчили можливості кадрових органів. 

Разом з тим, незважаючи на значні пере-
ваги впровадження кадрового менеджменту 
централізованого типу та застосування новіт-
ніх технологій його реалізації, колишнє керів-
ництво Міністерства оборони України та Ге-
нерального штабу Збройних Сил України 
створили умови та умисно загальмували про-
цес розвитку системи управління персоналом 
централізованого типу шляхом скасування 
нормативно-правової бази цієї системи та 
розформування у 2013 році кадрових центрів 
Сухопутних військ та Військово-Морських 
Сил Збройних Сил України. Кадровий центр 
Повітряних Сил та Кадровий центр Збройних 
Сил України розформувати не встигли. 

Вищезазначені дії призвели до поступово-
го переходу на адміністративне (ручне) 
управління кадрами, що мало явні ознаки но-
менклатурної системи кадрового забезпечен-
ня та значно збільшувало суб’єктивізм і кору-
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пційну складову при прийнятті кадрових рі-
шень. 

Очевидним стає те, що військова кадрова 
політика у Збройних Силах України напряму 
залежить від державної кадрової політики, а 
відповідно і від різноманітних факторів, що 
діють у процесі розробки та реалізації війсь-
кової кадрової політики. Такими факторами є:  

військово-політичні; 
соціально-економічні; 
морально-психологічні. 
Військово-політичні фактори залежать від 

політичного курсу держави, економічного 
стану, відносин держави з країнами, які її ото-
чують. Ці фактори грають основну роль у 
створенні збройних сил, визначенні їх чисель-
ності, структури, складу персоналу, способів 
комплектування тощо [10, с.20]. Саме ці фак-
тори суттєво вплинули на ефективність засто-
сування та реалізації головних принципів сис-
теми кадрового менеджменту. Підґрунтям для 
цього стала невиправдана агресія з боку Ро-
сійської Федерації на території нашої країни, 
що змусило керівництво держави і, зокрема 
кадрові органи діяти відповідно до ситуації та 
вимог існуючих керівних документів. Так, з 
17 березня 2014 р. у державі з моменту ого-
лошення часткової мобілізації настав особли-
вий період, який триває і зараз. 

Згідно з керівними документами, а саме: 
статті 1 Закону України “Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію” та статті 1 Закону 
України “Про оборону України” з моменту 
оголошення мобілізації чи введення воєнного 
стану в Україні або в окремих її місцевостях 
настає особливий період, під час якого наби-
рають чинності особливості проходження гро-
мадянами України військової служби у Зброй-
них Силах України [17–18]. 

З моменту настання особливого періоду 
для військовослужбовців, у яких закінчився 
строк військової служби за контрактом, війсь-
кова служба продовжується понад встановле-
ні строки на період до оголошення демобілі-
зації. Продовження військової служби оголо-
шується наказами командира військової час-
тини по стройовій частині та не дублюється 
наказами по особовому складу. 

Таким чином, особливості проходження 
військової служби в особливий період, зокре-
ма продовження понад встановлені строки дії 
контракту на період до оголошення демобілі-
зації, припинення проведення атестування 
(ст.257 Положення про проходження грома-
дянами України військової служби у Зброй-

них Силах України), просування по службі 
військовослужбовців без дотримання деяких 
вимог (призначення на альтернативній основі, 
перебування військовослужбовців у резерві, 
вислуги встановлених строків перебування на 
попередній посаді), унеможливлюють індиві-
дуальне планування кар’єри військовослуж-
бовців та складання індивідуальних планів 
управління кар’єрою військовослужбовців під 
час дії особливого періоду [19].  

Крім того, згідно з керівними документа-
ми під час дії особливого періоду (ведення 
бойових дій) номенклатура посад для призна-
чення військовослужбовців віддана у війська 
(сили), що є основою для оперативного ком-
плектування підрозділів і поповнення втрат.  

Для забезпечення швидкого й оператив-
ного комплектування (доукомплектування) 
особовим складом, кадрові рішення щодо 
призначення військовослужбовців на посади 
приймаються на підставі документів, підгото-
влених за спрощеним механізмом, який за-
тверджений начальником Генерального шта-
бу – Головнокомандувачем Збройних Сил 
України від 23.04.2015 № 300/1/С/2153. Даний 
механізм передбачає призначення військовос-
лужбовців на підставі складеної службової 
характеристики та Плану переміщення війсь-
ковослужбовців на посади відповідної номен-
клатури призначення. 

Аналіз роботи кадрових органів в особли-
вий період виявив низку проблемних питань, 
які необхідно вирішувати у стислі терміни, 
саме тому було розроблено спрощений меха-
нізм прийняття кадрових рішень. Проте, на 
даний час, такий механізм не має завершеного 
циклу, а отже, постає завдання щодо удоско-
налення механізму роботи кадрових органів в 
особливий період, який передбачатиме надан-
ня всебічної оцінки військовослужбовця у 
стислий термін. 

Сприяти цьому можуть як військово-полі-
тичні фактори (забезпечення необхідних ор-
ганізаційно-штатних змін з урахуванням но-
вих воєнних загроз, засобів, способів ведення 
озброєної боротьби, нових типів озброєння та 
військової техніки) так і соціально-економіч-
ні, які визначають можливості держави щодо 
забезпечення необхідного рівня розвитку еко-
номіки держави та відповідного рівня добро-
буту населення (планування потреби у матері-
альних та фінансових ресурсах). А також мо-
рально-психологічні фактори, які полягають у 
передбаченні можливості впливу зовнішніх і 
внутрішніх факторів на людину, посиленні дій 
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керівництва та оточення на зміцнення мораль-
но-психологічного стану колективів та кожно-
го окремого військовослужбовця [10, с.24]. 

Не менш важливою є розробка сучасних 
систем підбору та відбору персоналу придат-
ного до військової служби на конкретних за-
садах, які передбачають формування сучасних 
вимог до персоналу різних профілів діяльнос-
ті та різних рівнів управління, підбір персона-
лу з урахуванням їх професійних і психологі-
чних якостей з використанням заходів профе-
сійно-психологічного відбору [10, с.24–25]. 

Крім того, подальші дослідження розвит-
ку кадрового менеджменту централізованого 
типу в Збройних Силах України з урахуван-
ням досвіду Антитерористичної операції, пе-
редбачають внесення змін у керівні докумен-
ти, що регламентують роботу кадрових орга-
нів. 

Отже, з вищезазначеного можна зробити 
такі висновки. 

1. Система управління персоналом на 
принципах функціонування системи номенк-
латурного типу була зорієнтована на масові 
кадрові ресурси в умовах глобальних військо-
вих дій та була нездатною здійснювати кадро-
ві процеси, що спрямовані на персоналізацію 
у роботі з особовим складом та ефективне 
здійснення управління його кар’єрою, плану-
вання і використання кадрових ресурсів. 

2. Система кадрового менеджменту цент-
ралізованого типу впроваджена у Збройних 
Силах України протягом 2007–2011 років, а в 
2012–2013 роках функціонувала та стало роз-

вивалася. Функціонування зазначеної системи 
призупинено з початком ведення активних 
бойових дій на території Донецької та Луган-
ської областей та введенням у державі особ-
ливого періоду. 

Припинення проведення атестування, 
просування по службі військовослужбовців 
без дотримання деяких вимог (призначення на 
альтернативній основі, перебування військо-
вослужбовців у резерві, вислуги встановлених 
строків перебування на попередній посаді), 
унеможливлюють індивідуальне планування 
кар’єри військовослужбовців та складання ін-
дивідуальних планів управління кар’єрою вій-
ськовослужбовців під час дії особливого пері-
оду. 

3. На теперішній час вимоги Концепції 
кадрової політики у Збройних Силах України 
не відповідають вимогам сьогодення та не за-
безпечують реагування на виклики і загрози, 
які виникають у питаннях кадрового забезпе-
чення під час дії особливого періоду та веден-
ня неоголошеної (гібридної) війни з сепарати-
стами, яких всіляко підтримує Російська Фе-
дерація та потребує суттєвого корегування. 

4. Відновлення системи кадрового мене-
джменту централізованого типу у Збройних 
Силах України передбачає удосконалення ме-
ханізму застосування вже існуючої системи, 
що матиме універсальний характер, ефектив-
но функціонувати як у мирний час, так і під 
час дії особливого періоду (ведення бойових 
дій) і дозволить надавати всебічну оцінку вій-
ськовослужбовця у стислий термін.  
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У статті розглядається проблема формування оптималь ного стилю управлінської дія-

льності командира в сучасних умовах. Акцентується у вага на тому, що одні із стилів управлін-
ня мають більшу ефективність за одних умов, а інший  – за інших. Оскільки у військовій органі-
зації ситуації, з одного боку, дуже динамічні, а з іншого, неоднорідні в різних її структурних 
ланках – ідеальним можна вважати такого командира, який гнучко коригує характер своєї 
взаємодії з підлеглими залежно від конкретної ситуації. Тому за об’єктивних умов кожний ке-
рівник має певну можливість вибору потрібного типу взаємодії. 
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Однією з центральних проблем сучасної 
військової діяльності є ефективність управ-
лінської діяльності командирів. Стиль управ-
ління – це типові для командира пріоритети у 
військовому управлінні: акцентуація уваги на 
певних напрямках діяльності, вибір певних 
варіантів організаційної структури, певних 
методів, прийомів взаємодії з членами соціа-
льної групи, координації та мотивації їх війсь-
ковій праці.  

У процесі аналізу стилю управління (а та-
кий аналіз повинен постійно робити кожний 

керівник) важливо знайти відповідь принайм-
ні на чотири запитання: 1) який стиль управ-
ління домінує в даній військовій організації в 
цілому на окремих рівнях, в окремих структу-
рних підрозділах, в окремих керівників; 2) як 
впливає цей стиль управління на ефективність 
функціонування та розвитку частини (підроз-
діли); 3) які чинники обумовлюють наявність 
саме такого, а не іншого стилю управління; 
4) що можна порекомендувати для того, щоб 
оптимізувати стиль управління [1]. 

Попри всі методичні та технічні трудно-
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щі, відповіді на ці запитання дозволяють одер-
жати певну уяву про зміст і методи управлін-
ської діяльності будь-якого органу управління 
та кожного керівника. Але для інтерпретації 
цієї інформації потрібний еталон для порів-
няння – оптимальна модель стилю управлін-
ської діяльності. 

Однією з центральних і разом з тим не-
простих проблем формування оптимального 
стилю управління є пошук розумного комп-
ромісу між прагненням до всебічності, ком-
плексності контролю та регулювання основ-
них техніко-технологічних, економічних і со-
ціальних процесів в організації та необхідніс-
тю концентрації уваги на «вузлових», «клю-
чових» на даний момент проблемах. При цьо-
му, нерідко зустрічається низка типових по-
милок. 

Перша: командир витрачає свої зусилля 
на безліч обов’язків і не приділяє належної 
уваги першочерговому вирішенню тих про-
блем, від яких головним чином залежить ефе-
ктивність діяльності військового організму. 
Причинами можуть бути: 1) невміння виділи-
ти головні, ключові проблеми в певний пері-
од; 2) недостатня компетентність командира з 
головних, ключових проблем; 3) невміння ко-
мандира раціонально організовувати свою 
працю; 4) недостатня стійкість перед «зовні-
шнім» тиском (керівників вищих рівнів, під-
леглих), який відволікає командира від вирі-
шення основних завдань [2]. 

Друга: командир багато часу і уваги при-
діляє якій-небудь одній проблемі. Разом з тим 
мало уваги звертається на інші першочергові 
завдання, особливо в бойових умовах. Мож-
ливі причини: 1) невміння виділити першоче-
рговий комплекс головних завдань; 2) одно-
бічна професійна підготовка командира, яка 
орієнтує його на те, щоб насамперед вирішу-
вати «зрозумілі» завдання й уникати «незро-
зумілих»; 3) вплив уставлених управлінських 
стереотипів, що заважають командиру своєча-
сно побачити нові проблеми та змінити акце-
нти в управлінні [3]. 

Третя: командир займається тільки голо-
вними питаннями і в той же час зовсім втра-
чає контроль над всіма іншими аспектами 
життєдіяльності підрозділу. Найчастіше це 
відбувається через надмірне захоплення ко-
мандира вирішенням ключових проблем і не-
дооцінкою вимог комплексності військового 
управління. В результаті відсутності хоча б 
мінімальної уваги до проблем, які на сьогодні 
не є головними, лімітуючими діяльність орга-

нізації, на завтра неочікувано можуть стати 
саме такими і будуть вимагати дуже значних 
зусиль для їх вирішення. 

Враховуючи вищевикладене, оптималь-
ною, на нашу думку, можна вважати таку мо-
дель ділової поведінки командира, коли голо-
вна увага концентрується на ключових про-
блемах і разом з тим не втрачається контроль 
регулювання всього комплексу управлінських 
завдань. 

Залежно від домінуючих акцентів на ос-
нові сфери життєдіяльності організації, можна 
виділити низку типів керівників: 

«стратег» – головну увагу приділяє стра-
тегічному плануванню розвитку організації, 
визначенню перспективних цілей і методів їх 
досягнення; 

«диспетчер» – головну увагу приділяє 
оперативному управлінню організацією; 

«вихователь» – особливого значення на-
дає проблемам підбору, навчання, професій-
ної та військової адаптації, ділової оцінки під-
леглих; 

«патерналіст» – головну увагу приділяє 
турботам про задоволення соціально-побуто-
вих потреб підлеглих; 

«дипломат» – головні зусилля концентрує 
на зовнішніх зв’язках організації, регулюванні 
відносин з центральними органами. 

Предметом особливої уваги є певні про-
порції між функціями в управлінській діяль-
ності. Звичайно, кожний командир одночасно 
має справу і з людьми, і з техніко-військовими 
проблемами, тим більше, що останні він може 
вирішувати тільки через людей. Але одна 
справа – орієнтація на людей тільки як на за-
сіб, інструмент для вирішення «ділових» за-
вдань і, зовсім інша – відношення до людей як 
головного і найбільш цінного елементу орга-
нізації, який вимагає постійної уваги та турбо-
ти. 

Управління – це складний процес постій-
ної взаємодії між командиром і підлеглими. 
Характер такої взаємодії суттєво впливає на 
ефективність управління. Залежно від того, 
який статус займає і яку роль відіграє в цьому 
процесі кожна із сторін, можна побудувати 
декілька абстрактних моделей управлінської 
взаємодії – від абсолютної влади керівника і 
відсутності будь-якої можливості для само-
стійності, ініціативи у підлеглих, до егалітар-
них відносин співробітництва на основі узго-
дження, консенсусу, самоврядування. 

Умовно можливо виділити такі основні 
моделі управлінської взаємодії: 
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1. «Жорсткий авторитаризм». Командир 
всю владу і відповідальність концентрує у 
своїх руках. Одноосібно приймає рішення без 
будь-якої участі підлеглих. Діяльність підлег-
лих жорстко контролюється керівником. 

Численними дослідженнями виявилено 
низку умов, при яких жорсткий авторитаризм 
може забезпечувати прийнятну ефективність 
діяльності: 1) відносно невелика кількість під-
леглих; 2) низький рівень професіоналізму 
підлеглих; 3) звичка підлеглих до статусу па-
сивних виконавців; 4) дуже високий авторитет 
командира, його очевидна перевага у профе-
сійній компетентності над будь-ким із підлег-
лих; 5) дуже низький авторитет командира; 
6) «надзвичайні» обставини. 

2. «Консультативний стиль» («м’який ав-
торитаризм»). Командир всю владу та відпо-
відальність зберігає в своїх руках. Але всі 
принципові перспективні рішення приймає 
після консультацій з підлеглими. Використо-
вуються різні форми таких консультацій: об-
говорення на зборах, нарадах, збір зауважень і 
пропозицій тощо. 

Така модель не сприйнятна лише в екст-
римальних ситуаціях, коли немає часу на об-
говорення та необхідні швидкі і чіткі рішення. 
В усіх інших випадках вона, щонайменше, 
нешкідлива, а в багатьох – надзвичайно кори-
сна і плідна.  

3. «Стиль соціального архітектора» («не-
прямого авторитету»). Командир всю владу і 
відповідальність зберігає у своїх руках, але 
використовує цю владу не прямо, а завуальо-
вано, залишаючись немов би «за кадром». Він 
не стільки «командує», скільки спрямовує са-
мостійну діяльність підлеглих. Використову-
ючи різні методи, підводить підлеглих до са-
мостійної розробки та прийняття потрібних 
управлінських рішень. Для того щоб спряму-
вати самодіяльність підлеглих на досягнення 
цілей, що стоять перед організацією, керівник 
часто використовує такі прийоми: 1) своєчасно 
та докладно інформує підлеглих про перспек-
тивні і поточні цілі та завдання; 2) турбується 
про те, щоб підлеглі були зацікавлені у вирі-
шення завдань, що стоять перед організацією; 
3) створює умови для підвищення професіо-
налізму, розвитку творчої ініціативи підлег-

лих, постійно та наполегливо навчає їх опти-
мальним методам, прийомам самостійного 
вирішення службових і соціальних проблем; 
4) у процесі управлінського консультування 
вміло спрямовує творчий пошук підлеглих і 
«підводить» їх до оптимальних управлінських 
рішень; 5) турбується про створення та під-
тримання атмосфери «розкутості», «критич-
ного духу» в діловому спілкуванні, без якої не 
може функціонувати механізм формування 
оптимальних управлінських рішень знизу. 

Організаційно-управлінські відносини, 
при яких підлеглі вимушені самостійно роз-
робляти управлінські рішення, сприяють роз-
витку професіоналізму, ініціативи, творчої ак-
тивності. Це, ймовірно, найефективніший і 
перспективний стиль управлінської взаємодії. 
Але він і найскладніший для керівника, від 
якого вимагається не лише висока професійна 
майстерність, але й наполегливість, терпіння, 
витримка, педагогічна майстерність. Серйоз-
ною перешкодою для поширення такого сти-
лю є низький професіоналізм командирів та 
стійкі традиції жорсткого авторитаризму в 
управлінні. 

4. «Лібералізм». Керівник формально збе-
рігає всю повноту влади і відповідальності в 
своїх руках. Але реально цією владою він ко-
ристується мало. Намагається якомога менше 
втручатися у справи підлеглих. Схильний бі-
льше поступатися тиску підлеглих, ніж 
нав’язувати їм свою волю. Намагається уник-
нути конфліктів, конфронтації. Але в бойових 
умовах ліберальна орієнтація командира може 
суттєво знижувати ефективність управління 
[4]. 

Таким чином, одні із стилів управління 
мають більшу ефективність за одних умов, а 
інші – за інших. А оскільки у військовій орга-
нізації ситуації, з одного боку, дуже динаміч-
ні, а з іншого, неоднорідні в різних її структу-
рних ланках – ідеальним можна вважати тако-
го командира, який гнучко коригує характер 
своєї взаємодії з підлеглими залежно від кон-
кретної ситуації, використовуючи при цьому 
різні, а часом і прямо протилежні їх типи. Як 
правило, в подібних об’єктивних умовах кож-
ний керівник має певну можливість для вибо-
ру того чи іншого типу взаємодії. 
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В умовах сучасних політичних і економі-
чних реалій, коли упродовж двох останніх ро-
ків проти України з боку Російської Федерації 
фактично ведеться збройна агресія та «гібри-
дна» війна, а зусилля держави і її Збройних 
Сил спрямовані на відбиття агресії та віднов-
лення суверенітету і територіальної цілісності 
країни, першорядної ваги набуває завдання 
забезпечення воєнної безпеки держави. 

Одним із рішучих і вкрай необхідних кро-
ків у вирішенні цього важливого завдання та 
формуванні засад воєнної політики держави 
на сучасному етапі стало прийняття нової ре-
дакції Воєнної доктрини України [9]. У цьому 
документі враховано зміни зовнішньо- і внут-
рішньополітичних умов і чинників, що стали-
ся упродовж останніх років, а тому його зміст 
кардинально відмінний від тексту попередньої 
редакції. Зокрема чітко визначено противни-
ка, окреслено нові виклики і загрози воєнній 
безпеці держави. Реалізація положень оновле-
ної воєнної доктрини вимагає переосмислення 
і вирішення усієї сукупності теоретичних і 
практичних проблем, що постали перед дер-
жавою у здійсненні нею безпеково-оборонних 
функцій, Збройними Силами і великою мірою 
перед воєнною наукою, зокрема щодо доко-
рінного перегляду підходів і більшості поло-
жень теорії та практики воєнного мистецтва. 

Як показує досвід останніх воєнних кон-

фліктів, зокрема і досвід антитерористичної 
операції на сході України, сучасна війна набу-
ває нових рис, що дозволяє вести мову про 
зміну її сутності. Вона вийшла за межі того 
зіткнення сторін, в якому зазвичай провідне 
місце належить збройній боротьбі, військово-
му насильству і остаточний підсумок якого 
вирішують результати воєнних дій. Сучасна 
війна – якісно нове явище, аналіз якого вима-
гає переробки існуючих концепцій суспільно-
го розвитку й суттєвого уточнення понятійно-
го апарату. Розширення сфери безкомпроміс-
ного протиборства, його вихід за межі норм 
міжнародного права, посилення власне полі-
тичної, економічної, інформаційно-пропаган-
дистської та морально-психологічної складо-
вих у війні змінили не лише місце і роль 
збройної боротьби, а й саму сутність поняття 
«війна» [14, с.21–22]. 

Так само докорінно змінюється сутність 
поняття «зброя». Теорія війн, над розроблен-
ням якої повинні спільно працювати військові 
і цивільні фахівці, дозволить значно глибше 
зрозуміти природу і сутність зброї як інстру-
менту агресії та оборони. В якості самостій-
них і дуже ефективних видів зброї для сучас-
них і особливо майбутніх війн поряд з матері-
альними його видами (стрілецька, артилерій-
ська, авіаційна, зброя масової поразки, засоби 
радіоелектронної боротьби й інші), які мають 
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досить короткочасний характер впливу, треба 
визнати специфічні й могутні засоби економі-
чного, політичного і світоглядного рівнів про-
тиборства [14, с.22]. 

Без ґрунтовного та всебічного досліджен-
ня історичного досвіду війн і збройних конф-
ліктів, розвитку воєнного мистецтва, розумін-
ня закономірностей і тенденцій збройної бо-
ротьби, на наш погляд, виконання вищеозна-
чених функцій і завдань неможливе. Вивчен-
ня й висвітлення історичного досвіду, так са-
мо як дослідження у сфері воєнної науки, по-
требують достатньої теоретичної та методоло-
гічної бази передусім відповідний сучасним 
реаліям понятійно-категорійний апарат. Від-
значимо, що такий понятійний апарат за своїм 
призначенням і обсягом не співпадає ні з суто 
воєнною термінологією (термінологією, що 
використовується воєнною наукою), ні з по-
нятійним апаратом, що використовується в іс-
торичній чи будь-якій іншій суспільній науці, 
– він очевидно виходить за межі кожного з 
них, і з наукового погляду є явищем міждис-
циплінарним. 

Попередній аналіз дозволяє авторам стат-
ті зробити висновок, що у вітчизняній науці за 
майже чверть століття існування незалежної 
України цілісного уніфікованого термінологі-
чного «інструментарію» воєнно-історичних 
(як і суто воєнних) досліджень, на жаль, не 
створено. Більше того, не усвідомлено нага-
льну необхідність його створення. Однак пев-
ні негативні явища, породжені, на нашу дум-
ку, відсутністю чіткої термінологічної основи 
у сфері воєнної та воєнно-історичної наук і 
некомпетентністю, яка набуває загрозливих 
масштабів, спонукають до пошуку шляхів ви-
рішення цієї проблеми. 

Навіть побіжний огляд сучасних публіка-
цій з воєнно-історичної тематики, виступів 
науковців, коментарів експертів, висловлю-
вань офіційних осіб дає підстави стверджува-
ти, що доволі розповсюдженими й характер-
ними стали випадки, коли не лише неспеціалі-
сти, а й військові фахівці та професійні істо-
рики використовують хибні (неправильні) та 
недоречні категорії і терміни. Водночас, нері-
дко демонструється нерозуміння та довільне 
тлумачення сутності окремих термінів і по-
нять. На сьогодні навіть фундаментальні по-
няття воєнної та воєнно-історичної наук трак-
туються вітчизняними фахівцями по-різному, 
причому мають місце суттєві розбіжності що-
до власне назв термінів. На нашу думку, це 
призводить до зниження наукового рівня до-

сліджень і якості обґрунтування тез авторів 
публікацій. Значною мірою таке явище зумо-
влене неадекватним усвідомленням сутності 
певних понять і словосполучень, невірним чи 
нечітким розумінням дефініцій і неправиль-
ним використанням внаслідок цього термінів, 
передусім з прикметниками «воєнний» і «вій-
ськовий». 

Часто вони підмінюються один одним, що 
вносить плутанину, і це, на наш погляд, є не-
припустимим. Отже, цілком закономірно по-
стають питання: чи можливе довільне викори-
стання цих прикметників для позначення кон-
кретних понять? Чи можна вважати синоні-
мами, наприклад, такі поняття: «воєнна істо-
рія» і «військова історія», «воєнне мистецт-
во» і «військове мистецтво», «воєнна думка» і 
«військова думка» тощо? Що є критерієм для 
правильного їх позначення? Яке з них і в яких 
випадках слід вживати? Означені питання є 
достатньо принциповими і потребують науко-
во обґрунтованого вирішення. 

Актуальність постановки і важливість ви-
рішення міждисциплінарної проблеми, роз-
гляду якої присвячена ця стаття, була обґрун-
тована авторами раніше у кількох публікаціях 
[13; 14; 17; 23]. У них, зокрема наголошувало-
ся на тому, що формування єдиних поглядів 
щодо сутності та змісту основних понять во-
єнно-історичної та воєнної наук є вкрай акту-
альною й однією з найбільш значущих про-
блем сучасної вітчизняної воєнної історії та 
теорії. 

Відзначимо, що головне завдання своїх 
попередніх статей, присвячених означеному 
питанню, автори вбачали не стільки в обґрун-
туванні назв і розгляді змісту тих або інших 
понять і термінів, скільки у роз’ясненні важ-
ливості проблеми та необхідності відкритої 
наукової дискусії серед фахівців воєнної нау-
ки, історії, філософії, політології, права, мово-
знавства, термінознавства та інших галузей 
щодо уточнення понятійного апарату, термі-
нів, сутності та змісту найважливіших понять 
воєнної науки, воєнної історії та політології. 

Перші публікації авторів з цієї тематики 
побачили світ у 2003 р. [17; 23] одночасно із 
статтею відомого вітчизняного вченого, воєн-
ного історика О.Є. Лисенка, який обґрунтував 
своє бачення сутності та змісту найважливіших 
термінів, зокрема він висловив власну думку 
щодо походження і вживання термінів з при-
кметниками «воєнний» і «військовий» [20]. 

На жаль, у подальшому ця проблема май-
же не знаходила висвітлення. Заслуговує на 
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певну увагу енциклопедичний довідник «Іс-
торія війн і збройних конфліктів в Україні» 
[16]. Проте, подані у ньому поняття та термі-
ни, вважаємо, визначені недостатньо глибоко 
й чітко, іноді помилково, а тому потребують 
уточнення. 

Крім того, слід відзначити низку словни-
ків, зокрема перекладу термінів з іноземних 
мов на українську і з української на інші [1; 4; 
5; 15; 25–27; 33; 34] та наукових статей [3, 18, 
32, 35], які становлять інтерес в аспекті дослі-
дження означеного питання. Подані чи вико-
ристані в них терміни, як і запропонований 
авторами підхід, часто викликають певні пи-
тання та зауваження. 

Також можемо відзначити окремі публі-
кації, розміщені у мережі Інтернет, та обгово-
рення означених питань на Інтернет-форумах 
[6; 7; 11; 24]. Проте рівень фаховості більшос-
ті з них, м’яко кажучи, невисокий. Не прояс-
нюють ситуацію і відомості, що подаються у 
словниках української мови і словниках-
довідниках [5; 12; 15, 26; 29]. Як, на наш по-
гляд, у багатьох випадках і там зустрічаються 
помилки. 

На жаль, серйозної наукової дискусії з по-
ставленої проблеми до цього часу так і не від-
булося. До того ж залишаються нереалізова-
ними більшість авторських пропозицій, що 
спрямовані на вирішення нагальних проблем 
воєнно-історичної науки. Невирішеність про-
блеми і нові реалії спонукали авторів повер-
нутися до розгляду питання та уточнення назв 
низки термінів, врахувавши, зокрема й основ-
ні положення своїх попередніх публікацій. 

Насамперед слід хоча б у найзагальнішо-
му вигляді окреслити поняття «воєнний тер-
мін» і «воєнна термінологія». Це питання за-
лишалося поза межами попередніх авторсь-
ких публікацій, але, як показав час, без його 
розгляду важко чітко окреслити та обґрунту-
вати свою позицію щодо сутності і змісту во-
єнних (або воєнно-історичних) термінів. Про-
блемі загальної та воєнної термінології при-
свячено значну кількість праць вітчизняних і 
іноземних фахівців [2; 3; 8; 18; 19; 21; 32; 35; 
36], осмислення яких допомагає вирішити та-
ке завдання. 

За своїм визначенням термін обслуговує 
сферу наукового знання: терміном є слово або 
словосполучення, яке позначає поняття певної 
галузі знань [19, с.99]. Термінологія як систе-
мний набір термінів обмежує і вербально за-
кріплює систему понять тієї чи іншої галузі 
знання. Термінології та терміни є інструмен-

том, за допомогою якого формуються наукові 
теорії, закони, принципи, положення. На від-
міну від звичайної лексичної одиниці – слова 
або сталого словосполучення, здатного позна-
чати предмети, явища та їх ознаки – кожен те-
рмін повинен виражати лише одне поняття (у 
межах однієї, даної термінології) і, навпаки, 
кожному поняттю в системі понять даної га-
лузі знань, техніки або технології повинен 
відповідати тільки один термін. 

Воєнні терміни, як будь-які терміни, ви-
ражені окремими словами (як правило, імен-
никами) чи словосполученнями. Вони можуть 
позначати певні явища, процеси, об’єкти, пред-
мети, якості, зв’язки. Воєнний термін може 
бути поєднаний тільки з одним об’єктом реа-
льної дійсності, представленим або одним по-
няттям, або предметом (класом предметів), 
або яким-небудь числом однакових об’єктів. 
Багатозначність воєнного терміна може мати 
місце тільки при його вживанні в різних галу-
зях військової справи [8]. Підкреслимо, що у 
воєнних термінів, як правило, немає синоні-
мів; а якщо ж такі є, то вживання конкретного 
синоніму зазвичай зумовлене контекстом. Си-
стемна обумовленість воєнних термінів являє 
собою певну залежність термінів один від ін-
шого (вираз родових і видових понять, відома 
ієрархія). Воєнні терміни повинні відповідати 
ще одній вимозі – бути ясними, простими, до-
ступними для розуміння. Саме в силу цього 
багато з них створено на базі загальновжива-
ної лексики і вони мотивовані [8]. 

Воєнні терміни виступають наріжними 
елементами системи воєнних знань (воєнної 
науки) і, великою мірою, складають основу 
військової лексики. Водночас, вони переваж-
но виходять за межі останньої, часто висту-
паючи елементами, наприклад, політичної та 
правової лексики. Автори виходять з того, що 
уся сукупність воєнних термінів складає воєн-
ну термінологію, яка являє собою певну сис-
тему лексичних засобів, що позначають по-
няття воєнної науки і вживаються в сфері спе-
ціального спілкування. 

Водночас воєнна термінологія розгляда-
ється як спеціальний різновид національного 
термінознавства і вважається міждисципліна-
рною наукою, яка виникла на стику воєнної 
науки та деяких інших наук (філософії, логіки, 
політології, соціології, історії, природничих і 
технічних наук) [21], що досліджують ті чи 
інші аспекти війн (воєнних конфліктів). 

Однак вже на рівні назви означеного тер-
міну – воєнна термінологія – ми бачимо дещо 
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інший підхід. Вітчизняні науковці (фахівці 
перекладу, професійні термінологи тощо) пе-
реважно використовують термін «військова 
термінологія» [3; 4; 18; 32; 35; 36], ототожню-
ючи його із специфічною професійною війсь-
ковою і військово-технічною лексикою. Проте 
у нашому випадку ми маємо на увазі саме 
«воєнну термінологію» [13; 14], що не співпа-
дає з поняттям «військова термінологія». 

Під воєнною термінологією ми розуміємо 
сукупність загальних і спеціальних термінів, 
які використовує воєнна та інші науки, що ви-
вчають різні аспекти війни (війн, воєнних 
конфліктів), їх сутність, характер, причини, 
еволюцію, закономірності, хід, результати і 
наслідки, а також шляхи запобігання їм. Во-
єнна термінологія тісно пов’язана і перепліта-
ється з воєнно-політичною, воєнно-історич-
ною, суто військовою та військово-технічною 
термінологією. Так, на наш погляд, воєнно-
історична термінологія складає лексичну ос-
нову воєнно-історичної науки (воєнної істо-
рії). Вона охоплює сучасні та історичні (ті, що 
використовувалися колись і не вживаються 
тепер) терміни, які стосуються воєнних подій 
минулого, розвитку воєнного мистецтва, вій-
ська, озброєння та військової техніки. 

Оцінюючи стан української воєнної тер-
мінології в цілому як такий, що не повною мі-
рою відповідає сучасним вимогам, водночас, 
відзначимо ознаки певних позитивних зру-
шень у цій сфері. Про їх наявність свідчить, 
зокрема проведений авторами аналіз тексту 
нової редакції Воєнної доктрини України [9]. 
Зрозуміло, що вимоги до тексту такого важ-
ливого документу вкрай високі. Це стосується 
і масиву термінів з прикметниками «воєнний» 
та «військовий». Автори підрахували, що у те-
ксті нової редакції Воєнної доктрини викори-
стано загалом 79 різних термінів з прикмет-
никами «воєнний» («воєнна», «воєнні», «воєн-
не», «воєнно-…») та «військовий» («військо-
ва», «військове», «військові», «військово-…»). 
Зазначимо, що кількість згадуваних термінів 
групи «воєнний» (і «невоєнний») – 43, тоді як 
групи «військовий» – 36. Із загальної кількості 
8 термінів подвійні, тобто у тексті 4 пари тер-
мінів з обома прикметниками: «воєнна допо-
мога» – «військова допомога», «воєнна сфе-
ра» – «військова сфера», «воєнні дії» – «війсь-
кові дії», «воєнно-політичне керівництво» – 
«військово-політичне керівництво» . 

На наш погляд, переважна більшість тер-
мінів у тексті Воєнної доктрини науково об-
ґрунтовані, їх вжито правильно. До окремих 

термінів є певні зауваження. Так, наприклад, у 
тексті використані терміни «військово-
політичне керівництво» і «воєнно-політичне 
керівництво». Не заперечуючи існування обох 
цих термінів, підкреслимо, що вони повинні 
вживатися відповідно до контексту. У доку-
менті, на наш погляд, їх вжито неправильно: у 
першому випадку термін «військово-полі-
тичне керівництво» означає процес, вид дія-
льності [9, розділ ІІІ, п. 34]. В іншому мова 
йде про орган вищої ланки в системі управ-
ління і використовується термін «воєнно-
політичне керівництво» [9, розділ V, п. 57]. 
Вважаємо, що у тексті їх слід поміняти місця-
ми: у першому випадку правильним є викори-
стання терміну «воєнно-політичне керівницт-
во», у другому – «військово-політичне керів-
ництво». 

Зазначимо, що в українській мові прикме-
тники «воєнний» і «військовий» є прикладом 
різнокореневих паронімів (пароніми – слова, 
близькі за звучанням і написанням, але різні за 
значенням, їх ще називають «словами-сусіда-
ми») [24]. Вони, зазвичай, не можуть вважати-
ся синонімами. Деякі з них, і лише в окремих 
випадках, можна використовувати як взаємо-
замінники. 

Ключовим, що відрізняє між собою зміст 
цих паронімів, є різні, нетотожні за своєю се-
мантикою поняття, від яких вони походять і 
яких стосуються. Так, прикметник «воєнний» 
утворено від поняття «війна», а «військовий» 
походить від поняття «військо». Ця відмін-
ність позначена у більшості українських тлу-
мачних словників та енциклопедій [7; 12; 26; 
27; 29]. 

Але на погляд багатьох українських фахі-
вців, зокрема істориків і мовознавців, прикме-
тник «воєнний» на відміну від прикметника 
«військовий» має дуже вузьку сферу викорис-
тання. Головним (формальним або неформа-
льним) аргументом виступає твердження, що, 
начебто, слово «воєнний» належить до русиз-
мів і його слід уникати чи хоча б мінімізувати 
його використання. 

Розглянемо цей аспект докладніше. Оче-
видним фактом є те, що в українській мові 
прикметники «воєнний» і «військовий» не 
співпадають за своїм значенням і змістом з 
російськими – відповідно «военный» і «войс-
ковой». Врешті, це зумовлює різний обсяг по-
нять і назв з одним із них у загальному масиві 
термінів і понять. У російській мові прикмет-
ник «военный» є найбільш уживаним і посідає 
домінуюче положення у загальному масиві 
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термінів з прикметниками «военный», «войс-
ковой» і «воинский». Так, у воєнній енцикло-
педії (1976 р.) [30], з прикметником «воен-
ный» («военная», «военное», «военно-», «воен-
ные») подано 131 термінів та історичних назв 
(не враховуючи поняття «военачальник», «во-
енспец», «военторг»), з «воинский» («воинс-
кая», «воинское») – 6, з «войсковой» («войско-
вая», «войсковое», «войсковые») – 16. Близь-
кий до цього результат дає аналіз іншого, 
«свіжішого» джерела – воєнного енциклопе-
дичного словника, виданого в Російській Фе-
дерації у 2007 р. [10], де терміни і назви 
об’єктів з прикметниками групи «военный» 
разом складають 170 одиниць, тоді як групи 
«войсковой» – лише 9. Ще 10 термінів – з при-
кметниками групи «воинский». Схожу карти-
ну спостерігаємо і в спеціалізованих словни-
ках [28; 31]. Така серйозна «асиметрія» у кіль-
кості термінів з означеними прикметниками 
зумовлена тим, що в російській мові «воен-
ный» застосовується до понять, які стосують-
ся як війни, так і армії, збройних сил. А при-
кметник «войсковой», хоча і є багатозначним, 
має досить обмежену, вузьку сферу викорис-
тання, як і інший прикметник – «воинский». 

На відміну від російської в українській 
мові простежується більш чітке розмежування 
у вживанні таких прикметників: якщо він сто-
сується армії, війська, то вживається прикме-
тник «військовий», якщо ж війни – то «воєн-
ний». Отже, у російській мові «военный» до-
мінує над «войсковой», а в українській – зо-
всім інший стан, кожний з цих прикметників 
не домінує над іншим. 

Водночас, вважаємо неправомірним при-
ниження значення і обмеження обсягу вико-
ристання прикметника «воєнний» на користь 
«військовий». На наш погляд, вважати його 
русизмом, калькою з російської, а відтак запе-
речувати – немає жодних підстав. Означений 
підхід вважаємо упередженим, далеким від 
науки, що є перешкодою на шляху формуван-
ня сталої понятійно-термінологічної системи 
воєнної та воєнно-історичної науки. 

На жаль, зустрічається така вада і в офі-
ційних документах. Так, наприклад, у «Пере-
ліку наукових спеціальностей, за якими про-
водяться захисти дисертацій на здобуття нау-
кового ступеня кандидата і доктора наук, при-
судження наукових ступенів і присвоєння на-
укових звань», затвердженого наказом Вищої 
атестаційної комісії України (!) [22], наукові 
спеціальності 20.02.04 і 20.02.22 визначено 
відповідно як «військова географія» і «війсь-

кова історія». З нашого погляду, тут закладе-
но суттєву помилку. Правильними назвами 
для зазначених спеціальностей є «воєнна гео-
графія» та «воєнна історія». 

Чому «воєнна історія», а не «військова 
історія»? Відомо, що військо (у значенні 
збройні сили, армія) виступає головною, проте 
лише однією зі складових, що беруть участь у 
війні. А головним, пріоритетним об’єктом ви-
вчення воєнної та воєнно-історичної наук є не 
збройні сили, а війни (ширше – воєнні конф-
лікти, що охоплюють війни і збройні конфлік-
ти). Цілком очевидним є те, що військова іс-
торія – це історія виникнення, будівництва та 
розвитку збройних сил, їх видів, родів військ, 
військових формувань. Вона є однією із скла-
дових воєнної історії. Загалом воєнна історія 
як галузь знань поділяється на такі складові: 
історія війн, історія воєнного мистецтва, істо-
рія розвитку збройних сил, історія озброєння 
та військової техніки, історія воєнної думки. 
Крім того, до неї належать кілька спеціальних 
дисциплін як то воєнна археографія, воєнна 
археологія, воєнна статистика та ін. Воєнна 
історія посідає своє місце у системі наукових 
знань – з одного боку, вона виступає части-
ною загальної історії, з іншого – є складовою 
воєнної науки. 

До схожого висновку доходимо, розгля-
даючи поняття «воєнне мистецтво» і «війсь-
кове мистецтво». Дослідники, автори науко-
вих праць, а ще більшою мірою працівники 
зсобів масмедіа, часто-густо вживають термін 
«військове мистецтво», що, на наше переко-
нання, є помилковим. Єдино правильним є те-
рмін «воєнне мистецтво» – його зміст відно-
ситься до поняття «війна» і повинен розуміти-
ся не як мистецтво застосування військ чи дій 
військовиків, а значно ширше – як мистецтво 
(вибір та застосування форм і способів) ве-
дення війни в цілому, операцій і боїв. Загаль-
новідомо, що війни ведуться не тільки війсь-
ковими засобами і не стільки збройними си-
лами, як державами, коаліціями держав, наро-
дами, націями, соціальними, релігійними та 
іншими великими групами. А збройні сили – 
це один, хоча і найважливіший, з інструментів 
ведення війни. У війні застосовуються окрім 
збройної й інші форми боротьби, як то полі-
тична, економічна, дипломатична, ідеологіч-
на, інформаційна, психологічна тощо. Тут не-
обхідно зробити одне уточнення: якщо мова 
йде про високу підготовку, досконале воло-
діння зброєю і тактичну майстерність окремих 
військовиків чи підрозділів, то доречно вико-
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ристовувати терміни «бойове мистецтво» чи 
«бойова майстерність». 

Отже, прикметник «воєнний» має свою 
конкретну сферу використання, і його немож-
ливо замінити прикметником «військовий». 
Так само заміна прикметника «військовий» на 
«воєнний» у більшості випадків неприпусти-
ма. Не претендуючи на створення повного пе-
реліку термінів з прикметниками «воєнний» і 
«військовий», окреслимо частину з них. Так, 
правильними і науково обґрунтованими, на 
наш погляд, є такі назви термінів і понять з 
прикметниками «воєнний» («воєнна», «воєн-
ні», «воєнне», «воєнно-…»): безпека (небезпе-
ка), бібліографія, витрати, виробництво, гео-
графія, гра, договір, доктрина, документ, ду-
мка, в.-економічне забезпечення, в.-економічна 
політика, в.-економічний потенціал, в.-еконо-
мічна сфера, загроза, заходи, знання, в.-інже-
нерне мистецтво, інтервенція, в.-історичні 
комісії, в.-історична література, в.-істо-
рична польова поїздка, історія, інструменти, 
конвенція, конфлікт, конфронтація, літера-
тура, мистецтво, міць (могутність), можли-
вості, в.-морське мистецтво, в.-морський те-
атр воєнних дій, наука, в.-наукова діяльність, 
в.-наукова конференція, в.-наукова робота, 
нейтралітет, події, політика, в.-політичний 
виклик, в.-політичні відносини, в.-політичне 
керівництво, в.-політична криза, в.-політичні 
обмеження, в.-політична обстановка, в.-полі-
тичний ризик, в.-політичні рішення, в.-полі-
тична ситуація, в.-політична стабільність 
(нестабільність), в.-політичні цілі, потенціал, 
практика, програма, противник, ресурси, си-
ла, стан, в.-стратегічні обмеження, в.-стра-
тегічний паритет, в.-стратегічна рівновага, 
в.-стратегічні рішення, теорія, фактор, час 
тощо. 

Якщо ж термін (поняття) походить від 
іменника «військо» та стосується армії, зброй-
них сил, то правильним є використання при-
кметника «військовий». Його вживають у сло-
восполученнях з такими іменниками та при-
кметниками, наприклад: авіація, в.-адмініст-
ративний поділ, адміністрація, академія, ар-
тилерія, аташе, будівництво, видавництво, 
випробування, відділ, госпіталь, діяльність, 
звання, зв’язок (зв’язки), з’єднання, інститут, 
інспекція, інфраструктура, в.-інженерна спра-
ва, кадри, квиток, керівництво (керівник), ко-
легія, коло, комітет, комісар (комісаріат), 
контингент, контррозвідка, в.-лікарняна ко-
місія, медицина, в.-медична підготовка, міс-
течко, міць (могутність), в.-морська авіація, 

в.-морський флот, в.-морські сили, в.-навчаль-
ний заклад, навчання, начальник, об’єднання, 
облік, округ, організація, освіта, парад, в.-
патріотичне виховання, в.-повітряні сили, в.-
політична академія, в.-політичне училище, 
потужність, почесті, представник, педагогі-
ка, психологія, поселення, підрозділ(и), призна-
чення, присутність, присяга, радник, резерв, 
в.-санітарна служба, система охорони здо-
ров’я, служба, союзи, спеціаліст, співробіт-
ництво, в.-спортивний комплекс, статути, 
суд, в.-судові реформи, таємниця, техніка, в.-
технічне забезпечення, в.-технічна політика, 
в.-технічна перевага, в.-технічний процес, в.-
технічні рішення, в.-технічне співробітницт-
во, в.-технічна сфера, технології, тил, в.-то-
пографічна служба, в.-транспортна авіація, 
трибунал, формування, частина(и). 

Водночас мають місце і більш неоднозна-
чні та складні з погляду використання при-
кметників «воєнний» і «військовий» словоспо-
лучення. На нашу думку, окреме місце нале-
жить термінам, складовою частиною яких 
може бути як один, так і інший прикметник 
(«воєнна» – «військова», «воєнне» – «військо-
ве», «воєнні» – «військові», «воєнний» – «вій-
ськовий»), зокрема: агресія, акція, втручання, 
дії, діяльність, завод, засоби, злочинець, в.-
історичний музей, інтервенція, насильство, 
операція, підготовка, в.-політичне керівницт-
во, в.-промислова політика, в.-промисловий 
комплекс, промисловість, реформа, розвідка 
(контррозвідка), сила, споживання, сполучен-
ня, справа, статистика, сфера, термін, тер-
мінологія, управління тощо. Їх вживання, як 
правило, зумовлене конкретним контекстом і 
змістом, яке в них вкладається. 

Як приклад, наведемо роз’яснення щодо 
вживання термінів «воєнна інтервенція» та 
«військова інтервенція». У випадку, якщо ін-
тервенція із застосуванням військ (втручання 
однієї держави у внутрішні справи іншої дер-
жави своїми військами) супроводжується 
збройним насильством, збройною боротьбою, 
веденням воєнних (бойових) дій, доречним є 
термін воєнна інтервенція (або ж збройна ін-
тервенція), а в разі, якщо збройне насильство 
відсутнє, збройна боротьба не ведеться, то 
правильнішим є використання терміну війсь-
кова інтервенція. 

Інший приклад. Яке з двох понять є пра-
вильним – воєнно-історичний музей чи війсь-
ково-історичний музей? На наш погляд, якщо 
такий музей присвячений переважно історії 
збройних сил, видів збройних сил, родів військ, 
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історії військових формувань тощо, то прави-
льним буде вживання терміну військово-
історичний музей (такі музеї ще називають 
музеями бойової слави). У випадку, якщо екс-
позиції музею присвячені історії воєн, конкре-
тній війні, певній воєнно-історичній події, то, 
безумовно, такий музей слід називати воєнно-
історичним. 

Крім прикметників «воєнний» і «військо-
вий» в українській мові вживається і близький 
до них (переважно до «військовий») прикмет-
ник «воїнський», який є похідним від іменни-
ків «воїн», «воїнство» і означає «властивий во-
їну, воїнству» [26; 27; 29] для позначення яко-
стей воїна і стосунків між військовослужбов-
цями. Дехто з упорядників словників ігнорує 
це слово, перекладаючи з російської «воинс-
кий» лише як «військовий» і (або) «вояцький» 
[5, с.49; 15, с.60], що вважаємо не зовсім коре-
ктним, так само як переклад «воин» лише як 
«вояк», «вояка». Воїн (від праслов’янського 
«vojь», давньоруського і церковнослов’янсь-
кого «воинъ», у множині «вои») означає лю-
дину, що присвятила себе військовій справі, 
безпосередньо бере участь у бойових діях. 
Прикметник «воїнський», так само як іменник 
«воїн», в українській мові має самостійне зна-
чення, своє певне, хай і нешироке викорис-
тання. Його слід вживати, якщо мова йде про 
особистісні якості воїна (військовослужбовця, 
вояка, бійця), наприклад, воїнська відвага, во-
їнська доблесть, воїнська хоробрість, воїнсь-
ка честь. Часто (коли мова йде про військові 
атрибути і нагороди, певні аспекти прохо-
дження служби, відношення воїна до служби, 
міжособистісні стосунки в колективі) рівно-
цінним замінником йому виступає прикмет-
ник «військовий» («військова», «військове», 
«військові»): взаємодопомога, відзнака, геро-
їзм, дисципліна, дружба, колектив, обов’язок, 
повинність, подвиг, присяга, слава, статути; 

товариство тощо. Але повне заміщення при-
кметника «воїнський» прикметником «війсь-
ковий», а відтак витіснення першого з україн-
ської мови вважаємо неправильним. 

Отже, підводячи підсумки, наголошуємо 
на тому, що актуальність і важливість науко-
вого обговорення та вирішення поставленої 
проблеми, необхідність уніфікації та стандар-
тизації термінів вимагає від фахівців об’єдна-
ння та координації зусиль. З цією метою, на 
наш погляд, слід провести відкриту наукову 
дискусію серед вчених щодо воєнної терміно-
логії, понятійного апарату воєнної науки, во-
єнної історії та політології. Ареною цієї дис-
кусії можуть стати наукові й науково-попу-
лярні видання, зокрема часописи «Наука і обо-
рона», «Воєнно-історичний вісник», «Сторін-
ки воєнної історії України», «Військово-
науковий вісник», «Воєнна історія», централь-
ний друкований орган Міністерства оборони 
України газета «Народна армія», журнал «Вій-
сько України», а також науково-теоретичні та 
науково-практичні конференції (семінари).  

Виходячи з того, що назріла нагальна по-
треба в уточненні термінів і виробленні єди-
ного понятійно-категорійного апарату воєнної 
та воєнно-історичної наук, є сенс створити 
комісію (а згодом і авторський колектив) з 
провідних фахівців воєнної науки, воєнних іс-
ториків, філософів, політологів, юристів, мо-
вознавців, завданням якої стане підготовка та 
видання словника воєнних термінів. Водночас 
вже давно визріла потреба об’єднати зусилля 
фахівців воєнної історії для підготовки Украї-
нського воєнно-історичного енциклопедично-
го словника і розпочати роботу над Українсь-
кою воєнно-історичною енциклопедією. 

Означені завдання, на нашу думку, є 
вкрай актуальними, важливими і визначаль-
ними для подальшого розвитку вітчизняної 
воєнно-історичної науки. 
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ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ ДО ОБОРОНИ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ 
 

У статті проаналізовано історичний досвід підготовки території країни до оборони та 
виявлено закономірності її впливу на хід і розвиток ведення збройної боротьби. Завчасна під-
готовка території до оборони має на меті захист сво їх військ, мирного населення та ство-
рення перешкод на напрямках і шляхах можливого вторгнення противника. Автором зроблено 
акцент на тому, що нині втрачається сенс фортифікац ії як такої, проте зростає роль по-
двійних технологій оборонного призначення. 

Ключові слова: укріплений район, оборонні позиції.  
 

Підготовка території країни до оборони 
має на меті створення сприятливих умов для 
застосування Збройних Сил та є одним з най-
важливіших напрямів підготовки держави до 
оборони. Обсяг і характер робіт з підготовки 
території країни до оборони постійно зміню-
ється та визначається можливим характером 
збройної боротьби, розвитком озброєння та 
військової техніки.  

Метою статті є вивчення історичного до-
свіду підготовки території країни до оборони, 
аналіз і виявлення закономірностей її впливу 
на хід та розвиток ведення збройної боротьби. 

Як свідчить історичний досвід, з давніх 
часів завчасна підготовка території до оборо-
ни мала велике значення під час відбиття на-
паду противника. У найдавніші часи уздовж 
кордонів будувалися укріплення у вигляді зе-
мляних насипів і валів, дерев’яних і кам’яних 
веж, стін, фортець з метою захисту своїх 
військ, мирного населення та створення пе-
решкод на напрямках і шляхах можливого 
вторгнення противника [1, с.87]. 

У середні віки обсяг заходів з підготовки 
території до оборони значно зріс. Вона прово-
дилася на невелику глибину, в основному в 
межах прикордонної смуги, шляхом завчасно-
го будівництва фортець уздовж кордону. Про 
це свідчать збережені і дотепер на території 
України фортеці, що являють собою зразки 
фортифікаційного мистецтва того часу, зок-

рема Луцька, Острога, Кам’янеця-Подільсь-
кого, Меджибіжа, Хотина, Збаража та ін. [2, 
3].  

У XVI–XVII ст. у зв’язку зі створенням і 
широким застосуванням вогнепальної зброї 
відбулися значні зміни у розвитку воєнної 
стратегії. Докорінно змінився і характер під-
готовки території країни до оборони. З метою 
протидії маневру військ противника зводили-
ся потужніші, ніж у середні віки фортеці та 
опорні пункти, в яких рівномірно розташову-
валися війська, намагаючись прикривати не-
безпечні напрямки [3].  

Напередодні Першої світової війни зміст 
та обсяг підготовки території країни до обо-
рони значно зросли. На той час вона охоплю-
вала будівництво укріплень безпосередньо 
наближених до державних кордонів, що мали 
стримувати наступ противника значний про-
міжок часу і забезпечити автономність дій 
особового складу до трьох місяців. Так, до 
початку війни на теренах Центральної Європи 
довготривалих укріплень нараховувалось бли-
зько 200 [5]. Для забезпечення дій гарнізонів 
завчасно накопичувалися матеріальні засоби, 
будувалися залізничні та шосейні шляхи під-
везення й евакуації, обладнувалися позиції ар-
тилерійських батарей, прокладалися лінії 
зв’язку. Почали проводитися заходи в інтере-
сах забезпечення дій авіації [4]. 

Проте хід Першої світової війни показав, 
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що тогочасна революція у військовій справі 
висунула нові вимоги до підготовки території 
країни до оборони. На зміну фортецям при-
йшли укріплені райони [5, 9]. Так, тільки на 
території України на її західних кордонах бу-
ло побудовано 12 укріплених районів (Воло-
димир-Волинський, Струмилівський, Рава-
Руський, Могилів-Подільський, Кам’янець-
Подільський, Шепетівсько-Ізяславський, Ста-
рокостянтинівський, Остропільський, Корос-
тенський, Летичівський, Новоград-Волинсь-
кий, Київський). 

Будівництво подібних укріплень мало мі-
сце у багатьох країнах світу. За певних умов 
укріплені райони об’єднувалися в єдину обо-
ронну лінію. Яскраві приклади цього – “лінія 
Мажино”, “лінія Маннергейма”, “лінія Сталі-

на” та “позиція Зігфріда”. 
Назву “лінія Мажино” отримала система 

французьких укріплень на кордонах з Бельгі-
єю, Люксембургом і Німеччиною (рис.1). Во-
на була створена у 1929–1936 рр., а її удоско-
налення продовжувалося до 1940 р. Протяж-
ність лінії становила до 150 км по фронту, 
глибина головної смуги оборони – 7–10 км, а 
смуги забезпечення – 4–14 км. Всього було 
збудовано 3216 довготривалих вогневих спо-
руд із захисними приміщеннями для особово-
го складу, складами з тримісячним запасом 
боєприпасів і продовольства, а також систе-
мами життєзабезпечення. Ці споруди з’єдну-
валися між собою підземними галереями [5, 
9]. “Лінія Мажино” зводилась для протидії 
можливій агресії з боку Німеччини. 

 

 
 

Рис. 1. “Лінія Мажино” та її обхід Вермахтом 
 

Відразу після розгрому Польщі Німеччи-
на почала готуватися до війни з Францією. 
Проте керівництво Вермахту усвідомлювало, 
що прорив “лінії Мажино” в “лоб” призведе 
до значних втрат особового складу, озброєння 
та військової техніки. Тому було прийнято 
рішення наступати через Арденнську ущели-
ну на стику кордонів Бельгії, Люксембурга та 
Франції в обхід “лiнiї Мажино” з півночі і ви-
ходом ударних танкових груп у район Кале–
Дюнкерк. За цим планом, що отримав назву 
“удар серпом” німецькі війська мали відріза-
ти, оточити і знищити угруповання союзників 

на північному фланзі. Далі ударні групи мали 
повернути на південь, вийшовши у тил части-
нам, що обороняли “лінію Мажино”.  

10 травня 1940 р. німецька армія вторгла-
ся у Бельгію, Голландію i Люксембург. У цей 
момент головні сили німецьких військ завда-
ли головного удару в Арденнах, хоча цей на-
прямок вважався непридатним для дій танків. 
Прорвавши на цій ділянці слабку оборону 
противника, німецький танковий клин генера-
ла Гудерiана, обійшовши “лінію Мажино”, 
повернув на північ i 20 травня вийшов до Ла-
Маншу. Цей історичний факт засвідчив недо-
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цільність наступу на завчасно підготовлену 
оборону противника та перевагу високої мо-
більності військ над позиційною обороною. 

У 30-ті роки ХХ ст. Фінляндія на кордоні 
з Радянським Союзом підготувала укріплену 
лінію оборони – “лінію Маннергейма” (рис.2). 
Вона була споруджена у 1927–1939 рр. зага-
льною протяжністю 135 км і глибиною до 
95 км та включала смугу забезпечення, голо-
вну смугу оборони, другу і тилову смуги. 
Смуга забезпечення простягалося на глибину 
15–60 км. Головна смуга оборони мала глиби-
ну – 7–10 км. Всього було зведено понад 
2 тис. довготривалих і дерево-земляних вог-
невих споруд. Крім того, були створені склад-
ні протитанкові перешкоди загальною протя-
жністю 280 км і багатокілометрові дротові за-

городження. “Лінія” посилювалася численни-
ми природними перешкодами [5, 9]. 

Радянські війська через низку причин, се-
ред яких і недостатня підготовка керівного 
складу, штурмували лінію оборони значно 
переважаючими силами в “лоб”. Бойові дії 
розпочались 30 листопада 1939 р. і подовжу-
валися до 13 березня 1940 р. Фінські війська 
два місяці стримували наступ Червоної армії. 
Лише 1 лютого 1940 р. війська змогли прорва-
ти “лiнiю Маннергейма” ціною великих втрат 
– близько 234 тис. осіб убитими, пораненими 
й обмороженими. Хід Фінської компанії за-
свідчив, що при наступі на завчасно підготов-
лену до оборони територію неминучі великі 
втрати особового складу, озброєння та війсь-
кової техніки. 

 

 

 
 

Рис. 2. “Лінія Маннергейма” 
 

У Радянському Союзі для захисту влас-
них кордонів була створена “лінія Сталіна” – 
це назва декількох укріплених районів, які бу-
ли споруджені уздовж західного кордону 
СРСР прогом 1920–1930-х років. Її протяж-
ність майже 1 850 км. “Лінія Сталіна”, порів-
няно з “лініями Маннергейма” та “Мажино”, 
не була лінією в прямому розумінні, зокрема у 
першій половині 1930-х років було збудовано 

3 укріплені райони (Київський, Полоцький і 
Карельський), потім ще 10. Зазначені райони 
мали протяжність від 15 до 150 км. Пізніше, в 
1938–1939 рр. було збудовано ще 7 районів. 
Ця низка укріплених районів простягалася че-
рез всю територію СРСР від Балтійського до 
Чорного моря [6, 9].  

На території Німеччини навпроти фран-
цузької “лінії Мажино” у 30-х роках ХХ ст. 
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була збудована “позиція Зігфрида”(рис.3), що 
являла собою захисні, вогневі та протитанкові 
споруди. Простягалася ця позиція на 400 км 
по західному кордону Німеччини та поєдну-
вала в собі понад 18 тис. бункерів, тунелів 
тощо [5, 9]. На початку Другої світової війни 
значних боїв на “позиціях Зігфріда” не велося. 
Хоча німецькі та французькі війська перебу-
вали на своїх позиціях та були готові до рішу-
чих дій. Розуміючи, яких людських втрат мо-
жуть зазнати у ході ведення наступальних бо-
їв, жодна сторона не наважувалась перейти до 
наступу на противника, який завчасно підго-
тував територію своєї країни до оборони 
(“дивна війна”).  

 

 
 

Рис. 3 “Позиція Зігфріда” 
 

Після захоплення Франції німецькі війсь-
ка вивезли до Східної Європи всю техніку, 
зброю, боєприпаси з “позиції Зігфріда”. Деякі 
укріплення стали недієздатними. Бункери ви-
користовувалися як склади для фермерських 
інструментів.  

З висадкою Союзницьких військ на узбе-
режжі Нормандії 6 червня 1944 р. війна на за-
хідному фронті почалася знов, і для Німеччи-
ни постала нова загроза. 24 серпня 1944 р. 
А. Гітлер віддав наказ про відбудову “позицій 

Зігфріда”. Майже 20 тис. робітників, більша 
частина яких віком 14–16 років, відправились 
на відбудову та приведення у боєздатний стан 
“позиції Зігфріда”. Проте під час відбудови 
стало зрозуміло, що споруди технологічно за-
старіли і неспроможні витримати вогневий 
вплив новітнього на той час озброєння проти-
вника. Цей факт є підтвердженням того, що 
заходи підготовки території країни до оборо-
ни мають постійно вдосконалюватися та йти 
попереду розвитку озброєння та військової 
техніки.  

Одним із яскравих прикладів ефективнос-
ті завчасної підготовки території до оборони 
на теренах України є проведена у 1942–
1943 рр. Вермахтом підготовка до оборони 
Криму. Під час Керченсько-Ельтигенської 
морської десантної операції, що проводилась 
радянськими військами, організовану німць-
кими військами протидесантної оборони Кер-
ченського півострова можна вважати взірцем 
воєнного мистецтва. Так, на Керченському 
півострові протидесантна оборона німецько-
румунських військ складалася з чотирьох 
оборонних смуг: головної смуги, що проходи-
ла через м. Керч, яке було потужним вузлом 
опору м. Булганак, – висоту 103,9 і 136,0; дру-
гої смуги уздовж Турецького валу, що йде від 
м. Джабай до оз. Узунларського; третьої сму-
ги, що проходила на схід від Семи Колодязів, 
Кенегез (Мирне), Адик (Чернишевська), Обе-
кчі, Карасан; четвертої, – побудованої на Ак-
Монайському перешийку і потужно укріпле-
ної. Загальна глибина оборони противника 
становила майже 70 км. Кожна смуга включа-
ла три траншеї, обладнані майданчиками для 
кулеметів, вогневі позиції артилерії і міноме-
тів, а також багато довготривалих, дерево-
земляних вогневих споруд, сталевих ковпаків. 
Перед переднім краєм були встановлені мінні 
поля, дротові загородження й інші інженерні 
споруди і перешкоди. Перед Ак-Монайськи-
ми позиціями зведені протитанкові рови. На-
вколо Феодосії, в районі Старого Криму і Ка-
расу-базару (Білогорськ), готувалися оборонні 
рубежі [8]. 

Основні зусилля противник зосередив на 
ділянках на схід від мису Тархан, Керч, де на 
фронті протяжністю 17 км оборонялися 98-а і 
73-я німецькі піхотні дивізії. На цій ділянці 
була зосереджена основна маса засобів поси-
лення. Німецько-румунські війська постійно 
вдосконалювали оборону своїх позицій як на 
передньому краї, так і в тактичній і оператив-
ній глибині. Додатково копали траншеї, ходи 
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сполучень, встановлювали дротові й мінні за-
городження. У глибині Керченського півост-
рова особливу увагу приділяли відновленню і 
вдосконаленню Ак-Монайських оборонних 
позицій.  

Така ретельна підготовка протидесантної 
оборони не могла не вплинути на дії радянсь-
кого десанту. Так, найдраматичнішим епізо-
дом Керченсько-Ельтигенської морської деса-
нтної операції визнано бойові дії ельтигенсь-
кого десанту. Висаджений у перших числах 
листопада, десант 18-ї армії захопив плацдарм 
у районі Ельтигену, проте через потужну про-
тидію противника, який перебував на завчас-
но обладнаній території, розширити плацдарм 
радянському десанту не вдалося [10]. При 
цьому досить зазначити, що німці силами ме-
нше одного посиленого піхотного корпусу 
стримували наступ двох радянських армій до 
моменту, поки командування не прийняло рі-
шення залишити позиції через загрозу втрати 
своїх військ на північному напрямку. Підго-
товка оборони Керченського півострова засві-
дчила, що ретельно продумана та завчасно 
проведена підготовка території дозволила 
ефективно протидіяти значно переважаючим 
силам противника. 

Противник враховує систему оборонних 
рубежів, позицій при виборі напрямків голо-
вного удару. Продумана система підготовки 
території країни до оборони дозволяє не тіль-
ки передбачити його напрямок наступу, а й 
певним чином змусити противника обирати 

напрямок. У такому випадку є можливість ор-
ганізації потужного вогневого впливу на ньо-
го на маршрутах висування. Противник, як 
правило, обирає для ведення наступу не під-
готовлені в оборонному відношенні напрям-
ки, тому підготовка території не може бути 
фрагментарною. Вона має здійснюватись по 
всій протяжності кордонів і на всю глибину 
країни, враховуючи рельєф місцевості та на-
явні природні перешкоди. 

Підготовка території має здійснюватись 
постійно. Зважаючи на постійне удосконален-
ня озброєння та військової техніки, необхідно 
здійснювати моніторинг засобів ведення 
збройної боротьби, які може використовувати 
противник і постійно удосконалювати (при-
водити у відповідність) власну систему обо-
рони. 

На сьогодні втрачається сенс фортифіка-
ції, проте зростає роль подвійних технологій 
оборонного призначення. Так, під легендою 
поліпшення екологічної обстановки доцільно 
вздовж кордонів створювати лісові насаджен-
ня шириною до 3 км із заздалегідь визначени-
ми проходами в них. У степових районах під 
легендою збільшення поливних площ доціль-
но створити мережу каналів, що у воєнний час 
можуть відігравати роль протитанкових ровів. 

Таким чином, аналіз історичного досвіду 
підготовки території країни до оборони до-
зволяє встановити закономірності її безпосе-
реднього впливу на хід, розвиток і результати 
ведення збройної боротьби. 
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Стаття присвячена аналізу наукових праць сучасних в ітчизняних вчених з історії форму-

вання і функціонування структур розвідки та контрро звідки Української Народної Республіки 
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Історична наука доводить, що кожна дер-
жава, особливо на зламних етапах, якими є 
революція, зміна суспільного ладу, здобуття 
суверенітету, з метою охорони державного 
ладу, забезпечення національної безпеки, за-
хисту інтересів держави та її громадян від 
протиправних посягань з боку іноземних кра-
їн значну увагу приділяє розбудові структур 
розвідки та контррозвідки. 

У радянській історіографії, що опікувала-
ся інтересами комуністичного режиму в Укра-
їні, проблема зародження й діяльності україн-
ських національних структур розвідки та 
контррозвідки 1917–1920 рр. тривалий час за-
мовчувалася та визнавалася «ідеологічно-
шкідливою». Завдяки цьому, на початку 1990-
х років у вітчизняній історіографії був прак-
тично відсутній такий напрям наукових до-
сліджень, як студіювання історії національних 
спецслужб 1917–1920 рр. Лише з проголо-
шенням незалежності України усунено штуч-
ні обмеження та перешкоди на шляху до пі-
знання ключових подій минулого. 

Уперше проблема становлення націона-
льних спецслужб 1917–1920 рр. була поруше-
на у працях вітчизняного дослідника, органі-
затора та першого ректора Національної ака-
демії Служби безпеки України В.С. Сідака. 
Під його керівництвом при академії було за-
сновано історичний напрям, об’єктом дослі-
дження якого стало вивчення історії форму-
вання та функціонування структур розвідки та 
контррозвідки в Україні. Аналізуючи історіо-
графію національних спецслужб періоду 
Української революції 1917–1921 рр. В.С. Сі-
дак виокремлює дві групи робіт: перша – ре-

презентована творами істориків з української 
діаспори, має чітко визначену орієнтацію на 
ідею незалежності України, характеризується 
плюралізмом думок; друга – представлена до-
робком радянських дослідників, який підгото-
влений з позицій апологетики радянського 
державотворення в Україні, а відтак носить 
необ’єктивний, однобічний підхід до минуло-
го національних форм української державнос-
ті. На його думку, незважаючи на суттєві від-
мінності між згаданими групами історіогра-
фів, подальше наукове студіювання проблеми 
неможливе без урахування надбань кожної з 
них, але за умови подолання ідеологічних на-
шарувань. Саме тому В.С. Сідак здійснив тво-
рчо-критичний аналіз наукового доробку за-
значених історіографічних течій, що дало 
змогу вийти на якісно новий рівень дослі-
дження з цього питання [1, с.13–27]. 

Студіювання історіографії спецслужб 
Української Держави продовжив вітчизняний 
дослідник О.В. Тимощук, який умовно поді-
ляє її на два масиви: перший – загальноісто-
ричні та історико-правові твори, що містять 
концептуальні визначення з доби Гетьманату; 
другий – спеціальні роботи, предмет дослі-
дження яких безпосередньо пов’язаний з істо-
рією національних силових структур Україн-
ської Держави [2]. 

Аналіз новітньої вітчизняної історіографії 
української військової розвідки 1917–1921 рр. 
знаходимо у роботі дослідника С.В. Тищенка 
[3]. 

В основному погоджуючись з історіогра-
фічними підходами названих учених і врахо-
вуючи, що їх роботи також увійшли до історі-
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ографії теми, ми продовжили наукові пошуки 
у цьому напрямі [4]. 

Оскільки з’ясування стану розробки будь-
якої наукової проблеми передбачає насампе-
ред чітке виділення її основних історіографіч-
них етапів, у нашому дослідженні ми скорис-
талися періодизацією студіювання національ-
но-визвольних змагань 1917–1921 рр., розроб-
леною вітчизняним ученим В.П. Капелюшним 
[5]. Водночас зауважимо, що метою статті є 
здійснення комплексного аналізу доробку віт-
чизняних вчених з історії створення та діяль-
ності українських спецслужб 1917–1920 рр., 
публікації яких були видані у 1990-х – 2010-х 
роках і відповідно до запропонованої В.П. Ка-
пелюшним періодизації, відносяться до 
п’ятого періоду розвитку історіографії націо-
нально-визвольних змагань 1917–1921 рр. 

Повертаючись до аналізу наукового доро-
бку вітчизняних вчених з історії української 
розвідки та контррозвідки 1917–1920 рр., за-
уважимо, що умовно їх можна об’єднати у де-
кілька змістовних груп. 

Перша група охоплює джерелознавчі та 
археографічні дослідження українських спец-
служб 1917–1920 рр., аналіз яких знаходимо у 
публікації вітчизняного дослідника Д.В. Вє-
дєнєєва [6]. 

Активне введення джерел, що висвітлю-
ють історію становлення та діяльності україн-
ських структур розвідки та контррозвідки 
1917–1920 рр., до наукового обігу розпочало-
ся у другій половині 1990-х років завдяки ко-
піткій праці колективу науковців Національ-
ної академії СБ України та Галузевого держа-
вного архіву СБ України у складі В.С. Сідака, 
Д.В. Вєдєнєєва, О.А. Стадніка, О.М. Пшенні-
кова та інших. За результатами археографіч-
ного пошуку науковці протягом 1995–1999 рр. 
опублікували три збірки документів. Опри-
люднення цих джерел відіграло позитивну 
роль для дослідження історії національних 
спецслужб, з огляду на те, що переважна бі-
льшість дослідників не мала доступу до спеці-
альних архівних фондів [7–9]. 

Надалі студіювання цього напряму про-
довжили співробітники вже вищезгаданих 
установ, Інституту дослідження проблем дер-
жавної безпеки СБ України та Інституту істо-
рії України НАН України. У 2009 році колек-
тив упорядників: В.Г. Пилипчук, Т.В. Вронсь-
ка, В.О. Козенюк, О.Д. Довгань, О.М. Пшен-
ніков, О.Г. Блажко, А.В. Моргун, опублікував 
двотомний збірник нормативно-правових до-
кументів, що відображають історію станов-

лення й організації конфіденційного співробі-
тництва з органами розвідки та контррозвідки, 
надзвичайними органами й органами держав-
ної безпеки, що діяли на території України в 
період з кінця ХІХ – по кінець ХХ ст. У пер-
шому томі видання в окремому розділі «До-
кументи періоду визвольних змагань за неза-
лежність України (1917–1920 рр.)» містяться 
матеріали, що висвітлюють організаційно-
правові засади агентурної діяльності структур 
розвідки та контррозвідки Української Дер-
жави та Директорії Української Народної Рес-
публіки (далі – УНР) [10]. 

До другої групи історіографічних джерел 
відносяться роботи загального характеру, в 
яких досліджується державотворчий процес в 
Україні 1917–1920 рр., висвітлюється розви-
ток суспільно-політичної та оперативної об-
становки в країні, створення національних 
збройних сил тощо. 

Закономірно, що з появою значної кілько-
сті праць з проблем Української революції, 
виникла потреба їх історіографічного осмис-
лення, з тим щоб окреслити чіткі наукові і ме-
тодологічні орієнтири для подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Вагомий внесок у до-
слідження історіографії державотворчих по-
шуків українського народу 1917–1920 рр. зро-
били відомі українські вчені В.П. Капелюш-
ний, Л.О. Радченко, В.Ф. Солдатенко та ін. [5; 
11–12]. Тому, вважаємо, що немає необхідно-
сті повторювати результати їх наукових до-
сліджень. 

До розробок, в яких розкривається розви-
ток оперативної обстановки в Україні у 1917–
1920 рр. відносяться також наукові праці при-
свячені формуванню та функціонуванню ра-
дянських органів державної безпеки в Україні 
та їх протиборству із силовими структурами 
Української Держави та Директорії УНР. До 
цієї групи можна віднести праці О.І. Божка, 
Л.В. Бородича, Л.М. Маймескулова, А.Й. Ро-
гожина, В.В. Сташиса, В.Г. Пилипчука та ін-
ших вчених, що проаналізовані нами у попе-
редніх дослідженнях [13–18]. 

Третю групу складають праці, присвячені 
безпосередньо зародженню і функціонуванню 
українських спецслужб у 1917–1920 рр. Ґрун-
товна розробка цього напряму військово-істо-
ричних досліджень розпочалася з опубліку-
вання спільної праці В.С. Сідака та В.С. Сте-
панкова «З історії української розвідки та 
контррозвідки», у другому нарисі якої, «Спец-
служби України часів національної революції 
1917–1920 рр.», висвітлено процес становлен-
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ня й діяльності національних структур розвід-
ки та контррозвідки зазначеного періоду [19, 
с.85–201]. 

В іншій роботі В.С. Сідака «Контррозвід-
ка останнього гетьмана» значну увагу приді-
лено розгляду організаційно-штатної структу-
ри та нормативно-правових засад діяльності 
контррозвідувальних підрозділів Державної 
варти Української Держави [20]. 

У 1998 р. В.С. Сідаком опублікована фун-
даментальна праця «Національні спецслужби 
в період Української революції 1917–1921 рр. 
(невідомі сторінки історії)», написана із залу-
ченням значних архівних матеріалів та інших 
джерел [1]. У роботі комплексно охарактери-
зовано процес становлення, нормативно-пра-
вового забезпечення та діяльності структур 
розвідки та контррозвідки періоду Українсь-
кої Центральної Ради УНР (далі – УЦР), 
Української Держави, Директорії УНР та За-
хідно-Української Народної Республіки (далі 
– ЗУНР), зокрема значну увагу приділено роз-
криттю питань організаційно-штатної струк-
тури, оперативно-розшукової, розвідувальної 
та контррозвідувальної діяльності національ-
них спецслужб, а також їх кадрового забезпе-
чення. 

Дослідження окремих аспектів комплек-
тування та професійної підготовки кадрів 
українських структур розвідки та контррозві-
дки 1917–1920 рр. продовжено дослідниками 
Ю.О. Регою, Є.Д. Скулишем і Д.В. Вєдєнєє-
вим [21; 22]. 

Поряд із розвитком наукового напряму 
дослідження історії спецслужб вчені Націона-
льної академії СБ України зосередились на 
розробленні науково-методичного забезпе-
чення навчальної дисципліни «Історія розвід-
ки та контррозвідки в Україні». Така навчаль-
но-наукова продукція розглядається нами як 
освітня складова новітньої вітчизняної історі-
ографії спецслужб в Україні. Так, перший на-
вчальний посібник з історії національних 
спецслужб періоду державотворчих пошуків 
українського народу опубліковано В.С. Сіда-
ком у 1994 році [23]. 

Детальніше процес становлення спецс-
лужб української національної державності 
1917–1920 рр. висвітлено у навчальному посі-
бнику за авторством професора В.К. Тополен-
ка «Історія розвідки та контррозвідки в Украї-
ні». Варто зауважити, що цей посібник став 
першим у вітчизняній історіографії узагаль-
нюючим дослідженням з історії розвідки та 
контррозвідки в Україні і призначений безпо-

середньо для підготовки кадрів СБ України 
[24]. 

У 2010 р. авторським колективом у складі 
Д.В. Вєдєнєєва, В.Г. Пилипчука, В.С. Сідака, 
В.К Тополенка розроблено академічний курс 
лекцій з навчальної дисципліни «Історія роз-
відки та контррозвідки в Україні», котрий 
ґрунтується на кращих здобутках вітчизняної 
воєнної історіографії та джерелознавства [25]. 

Переходячи до історіографічного аналізу 
наукових праць, доцільно зазначити, що 
окремі періоди доби національно-визвольних 
змагань 1917–1920 рр., а також різні аспекти 
діяльності національних структур розвідки та 
контррозвідки представлені в працях таких 
дослідників як Л.В. Бородич, Д.В. Вєдєнєєв, 
В.В. Мараєва, О.В. Тимощук, С.В. Тищенко, 
А.І. Харук, Я.І. Шинкарук та ін. Аналіз цих 
праць дозволяє краще зрозуміти процес ста-
новлення та діяльності національних структур 
розвідки і контррозвідки в Україні 1917–
1920 рр. Тому, на нашу думку, їх слід розгля-
нути детальніше. 

Історико-правові аспекти зародження, 
розвитку та практичної діяльності внутрішніх 
і прикордонних військ, інших спеціальних 
підрозділів в умовах появи й зміцнення на те-
ренах України різних форм національної й ра-
дянської державності висвітлені в дисертації 
українського державного і політичного діяча 
1990-х років Л.В. Бородича «Внутрішні й 
прикордонні війська в Україні у 1917–1941 рр. 
(історико-правовий аспект)». Розглядаючи пе-
ріод Гетьманату, науковець доходить виснов-
ку, що в цілому, порівняно з періодом УЦР, за 
час правління П. Скоропадського у питанні 
створення правоохоронних і каральних орга-
нів було здійснено значний крок вперед. На-
самперед з метою їх формування значно акти-
вніше напрацьовувалась нормативно-правова 
база, цілеспрямовано здійснювався процес ка-
дрового й матеріально-технічного забезпе-
чення, навчання тощо. На думку дослідника, 
правоохоронна система того часу мала й нега-
тивні тенденції, що проявилося в широкому 
використанні надбань карально-репресивного 
апарату Російської імперії. Л.В. Бородич стве-
рджує, що за час існування Директорії, порів-
няно з періодом державотворення УЦР і Ге-
тьманату, з точки зору формування силових 
структур, найбільш яскраво проявилися спро-
би створити органи розвідки й контррозвідки 
військового спрямування, що було зумовлено 
об’єктивними обставинами й ситуацією на 
фронтах і в тилу країни [14, с.38–58]. 
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Вагомий внесок у дослідження історії дія-
льності українських правоохоронних органів 
зробив інший відомий дослідник О.В. Тимо-
щук. Особливий інтерес викликає його праця 
«Державна варта Української Держави» при-
свячена юридичним аспектам діяльності цьо-
го органу. Автор, у цілому позитивно харак-
теризуючи державницьку діяльність П. Ско-
ропадського, наголошує, що в сучасній істо-
рико-правовій науці в оцінках періоду УЦР і 
Директорії УНР превалює позитивний компо-
нент, але Українська Держава, зокрема її пра-
вовий статус, форма і механізм, здебільшого 
розглядається з негативної сторони [26]. 

У наступній роботі О.В. Тимощук ком-
плексно підходить до вивчення зазначеної 
проблеми. Розглядаючи діяльність таких стру-
ктурних елементів охоронної системи як під-
розділів Державної Варти МВС, воєнізованої 
адміністрації та служби безпеки голови дер-
жави, центральних установ і територіальних 
військово-охоронних підрозділів, військових 
частин особливого призначення та інших, ав-
тор доводить, що створення й успішна діяль-
ність охоронного апарату в Українській Дер-
жаві пов’язана з використанням імперської 
нормативної спадщини та кадрів [2]. 

Певні відомості щодо територіальних 
особливостей спеціальної діяльності силових 
структур періоду державотворчих пошуків 
українського народу 1917–1920 рр. містяться 
у працях з історії ЗУНР. Зокрема В. Сідак у 
своїй монографії присвятив окремий розділ 
історії зародження та функціонування струк-
тур розвідки та контррозвідки ЗУНР [1]. 

Ґрунтовним дослідженням напрямів, форм 
і методів спеціальної діяльності силових стру-
ктур ЗУНР під час українсько-польської війни 
1918–1919 рр. стала дисертація Д.Д. Футулуй-
чука «Участь жандармерії в державному буді-
вництві та захисті суверенітету ЗУНР» [27]. 

Висвітленню історичних аспектів та орга-
нізаційно-правових засад функціонування 
правоохоронних органів Директорії УНР при-
свячене дослідження Я.І. Шинкарука (колиш-
ній перший заступник начальника Управління 
МВС України в Івано-Франківській обл.). По-
рівнюючи закони Української Держави і Ди-
ректорії УНР, дослідник констатує, що зако-
нодавці УНР йшли шляхом використання 
норм, розроблених їх попередниками [28, 
с.90, 116–117]. 

Деякі аспекти агентурної роботи націона-
льних структур розвідки та контррозвідки пе-
ріоду державотворчих пошуків українського 

народу висвітлено у статтях М.С. Романова та 
О.С. Войтюка [29; 30]. 

Доволі інформативними є роботи 
Д.В. Будкова, Д.В. Вєдєнєєва, Д.В. Табачника, 
С.В. Тищенка, В.М. Шевчука присвячені істо-
рії формування та функціонування структур 
української військової розвідки 1917–1920 рр. 
Особливу увагу науковці приділяють органі-
заційно-штатній структурі військового аташа-
ту та основним напрямам діяльності військо-
вої розвідки за кордоном [31–45]. 

На особливу увагу заслуговує праця 
С.В. Тищенка, в якій узагальнено досвід функ-
ціонування розвідувальних органів в організа-
ції діяльності військових формувань УЦР, 
Української Держави та Директорії УНР у ми-
рний та воєнний період. Науковець проаналі-
зував принципи організації та планування роз-
відувальної діяльності, охарактеризував струк-
туру та способи ведення воєнної розвідки, роз-
крив позитивні та негативні аспекти розвідува-
льного забезпечення, а також підготовки осо-
бового складу для виконання бойових завдань. 
У роботі дано оцінку ефективності дій розвіду-
вальних органів, висвітлено питання соціаль-
ного захисту розвідників, наведено рекоменда-
ції щодо сучасного використання історичного 
досвіду розвідувальної діяльності військових 
формувань періоду Української революції [3]. 

На думку С.В. Тищенка, особливістю роз-
витку системи воєнної розвідки стала поява 
розвідувальних підрозділів одночасно зі ство-
ренням Армії УНР. Воєнна розвідка у 1917–
1920 рр. проводилась з метою отримання роз-
відувальних відомостей, які дозволяли ви-
ключити раптові дії противника та забезпечу-
вали готовність сил і засобів для виконання 
бойових завдань у стислий термін. За таких 
умов головними завданнями розвідки на опе-
ративно-стратегічному рівні були: своєчасне 
виявлення місцезнаходження військ против-
ника та готовності його до початку воєнної 
агресії проти України; отримання даних про 
склад, стан, характер дій військ ворога, його 
структуру та елементи бойового порядку; 
проведення заходів, спрямованих на дезорга-
нізацію дій противника, виведення з ладу його 
інженерних споруд, вогневих засобів, броне-
поїздів, кінноти і транспортних засобів; ви-
вчення морального стану ворожих військ і 
мирного населення в районах майбутніх бо-
йових дій [3, с.111, 119]. 

Ряд нових проблемних питань щодо ви-
вчення історії діяльності структур воєнної 
розвідки було поставлено у роботах Д.В. Вє-
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дєнєєва, А.І. Харука, В.В. Мараєвої, присвя-
чених історії військової авіації. Досліджуючи 
участь української авіації в національно-виз-
вольній боротьбі періоду 1917–1920 рр. нау-
ковці доходять висновку, що основним видом 
бойової діяльності військово-повітряних сил 
України в досліджуваний період була розвідка 
[35, с.33; 36, с.177; 37, с.116–119]. 

Українські вчені також висвітлюють істо-
рію становлення і функціонування національ-
них спецслужб періоду державотворчих по-
шуків українського народу 1917–1920 рр. 
крізь призму біографічних досліджень. Ці ро-
боти складають четверту групу, яка порівня-
но з кількістю публікацій, віднесених нами до 
інших груп, є малочисельною. 

Доволі інформативними дослідженнями 
вказаного напряму є роботи відомого історика 
і журналіста Я.Ю. Тинченка «Українське офі-
церство: шляхи скорботи та забуття» та «Офі-
церський корпус Армії Української Народної 
Республіки (1917–1921)». У цих виданнях ви-
світлюються персоналії керівників вітчизняних 
структур розвідки та контррозвідки [38; 39]. 

У монографії В.С. Сідака також значну 
увагу приділено відтворенню сторінок біо-
графій керівників національних спецслужб 
періоду Української революції [1]. 

Певний інтерес становить публікація коле-
ктиву дослідників В.Д. Хоменка, О.В. Скрип-
ника, І.М. Шиденка, І.В. Білоконя, В.О. Рома-
нюка «Керівники української зовнішньої роз-
відки» [40]. У цьому виданні знаходимо біо-
графії начальників українських розвідувальних 
підрозділів досліджуваного періоду: В. Коло-
совського, П. Ліпка, Б. Снігіріва, С. Греціва, 
М. Красовського, Р. Ковальського, О. Кузьмін-
ського. Проте, більшість біографічних даних 
взято з робіт Я.Ю. Тинченка та В.С. Сідака, на 
які є відповідні посилання. 

Дослідивши науковий доробок вітчизня-
них учених з історії становлення національ-
них спецслужб періоду державотворчих по-
шуків українського народу в 1917–1920 рр. 
можна сформулювати такі висновки: 

у сучасній вітчизняній історіографії укра-

їнських спецслужб 1917–1920 рр. можна вио-
кремити чотири змістовні групи: 1) джерело-
знавчі та археографічні праці; 2) роботи зага-
льного характеру, в яких висвітлюється роз-
виток суспільно-політичної та оперативної 
обстановки, зокрема розвідувально-підривна 
діяльність спецслужб іноземних держав; 
3) публікації з історії зародження та функціо-
нування структур розвідки та контррозвідки 
доби УЦР, Української Держави, ЗУНР, Ди-
ректорії УНР; 4) дослідження історико-біогра-
фічного характеру, в яких розкриваються пер-
соналії керівників українських структур роз-
відки та контррозвідки 1917–1920 рр.; 

найменш дослідженим залишається регі-
ональна історія функціонування українських 
спецслужб у 1917–1920 рр.; 

більшість вітчизняних науковців під час 
висвітлення проблеми становлення націона-
льних спецслужб періоду державотворчих 
пошуків українського народу в 1917–1920 рр. 
звертаються до праць В.С. Сідака, зокрема 
монографії «Національні спецслужби в період 
Української революції 1917–1921 рр.», котра 
містить детальну інформацію щодо діяльності 
національних структур розвідки та контрроз-
відки зазначеного періоду; 

вивчення історії становлення і функціону-
вання національних спецслужб періоду дер-
жавотворчих пошуків українського народу в 
1917–1920 рр. має практичне значення, оскі-
льки цей досвід, набутий у вкрай несприятли-
вих внутрішньо- та зовнішньополітичних 
умовах, може стати у нагоді при визначенні 
стратегії національної безпеки сучасної Укра-
їни, реформуванні вітчизняних структур роз-
відки та контррозвідки, а також для професій-
ної підготовки та національно-патріотичного 
виховання діючих і майбутніх фахівців секто-
ру безпеки України; 

Перспективним напрямом подальших до-
сліджень воєнної історіографії є аналіз науко-
вого доробку вітчизняних учених з історії фу-
нкціонування структур розвідки та контрроз-
відки Державного Центру Української Народ-
ної Республіки в екзилі. 
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У статті на основі аналізу загальної історіографії і джерельної бази розвитку військової 
освіти в СРСР і Україні виявлена та досліджена їх складова, що стосується передумов ство-
рення та процесу становлення і розвитку підготовки військових фахівців розвідувально-
інформаційних систем тактичного рівня для Збройних Сил України, введені до наукового обігу 
нові джерела. 

Ключові слова: історіографія, джерельна база, розвідувально-інформаційні системи, 
вищий військовий навчальний заклад, система підгото вки фахівців. 
 

Постановка проблеми. Нова редакція Во-
єнної доктрини України 2015 року визначила 
завдання щодо модернізації системи воєнної 
розвідки з відповідними завданнями її кадро-
вого забезпечення. Виконання завдань удо-
сконалення підготовки військових фахівців 
розвідки ускладнюється практичною відсутні-
стю наукових досліджень, які б розкривали 
процес створення і розвитку системи підгото-
вки фахівців розвідувально-інформаційних 
систем (далі – РІС) для Збройних Сил (далі – 
ЗС) України в його історичній ретроспективі. 
Проведення дослідження за темою зумовило 
необхідність визначення і вивчення його істо-
ріографії та джерельної бази як складової за-
гальної історіографічної та джерельної бази 
військової освіти. 

Огляд останніх досліджень. Автором не 
виявлено публікацій щодо досліджень історі-
ографії за напрямом підготовки фахівців роз-
відувально-інформаційних систем для Зброй-

них Сил України. Саме тому він поставив за 
мету проаналізувати історіографію та джере-
льну базу за визначеною темою. 

Виклад основного матеріалу. Автором у 
статті “Історичні передумови розвитку ком-
плексної системи підготовки військових фахі-
вців у Житомирському військовому інституті 
імені С.П. Корольова” [25] було введено уза-
гальнюючий термін “розвідувально-інформа-
ційні системи” під якими розуміються складні 
інформаційні системи, основною чи допоміж-
ною функцією яких є функція моніторингу 
(розвідки) для потреб сектора безпеки та обо-
рони держави. Цей термін характеризує пев-
ний профіль підготовки фахівців, виокремлює 
комплекс спеціалізацій підготовки військових 
фахівців у вищих військових навчальних за-
кладах (далі – ВВНЗ), серед яких: спеціалізації 
технічних видів моніторингу (розвідки) та ко-
смічних систем, що їх забезпечують; інфор-
маційної безпеки та технічного захисту інфо-



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 1(19) / 2016 65 

рмації; радіоелектронної боротьби (далі – 
РЕБ) тощо. Це дозволило із 34 ВВНЗ дисло-
кованих на території України (станом на 
1991 р.) виокремити ті, які здійснювали підго-
товку військових фахівців РІС тактичного рі-
вня. До них відносились: 

Київське вище інженерне радіотехнічне 
училище протиповітряної оборони (далі – 
КВІРТУ ППО), в подальшому Київський вій-
ськовий інституту управління і зв’язку (далі – 
КВІУЗ); Військовий інститут телекомунікації 
та інформатизації Національного технічного 
університету України “Київський політехніч-
ний інститут” (далі – ВІТІ “КПІ”); 

Житомирське вище училище радіоелект-
роніки ППО (далі – ЖВУРЕ ППО, в подаль-
шому Житомирський військовий інститут ра-
діоелектроніки імені С.П. Корольова – ЖВІРЕ; 
Житомирський військовий інститут імені С.П. 
Корольова Національного авіаційного універ-
ситету – ЖВІ НАУ); 

Військова інженерна радіотехнічна ака-
демія ППО (ВІРТА ППО, в подальшому Хар-
ківський військовий університет (далі – ХВУ; 
Харківський університет Повітряних Сил (да-
лі – ХУПС).  

Мережа ВВНЗ протиповітряної оборони 
(далі – ППО; всього 2 академії та 6 училищ, 
більшість з яких були базовими у своїх на-
прямах) взагалі була найпотужнішою складо-
вою загальної мережі ВВНЗ на території 
України, тому не дивно, що високотехнологі-
чні спеціалізації РІС були розгорнуті саме в 
них. Саме так оцінено роль і місце зазначених 
ВВНЗ у загальній системі підготовки фахівців 
ППО, що здійснено в десятій главі військово-
історичної праці колективу авторів у 1998 ро-
ці [20, с.468–497]. 

Аналіз загальної історіографії військової 
освіти свідчить про наявність трьох періодів 
накопичення історичних знань про передумо-
ви створення, процеси становлення і розвитку 
системи військової освіти України загалом: 

перший – наукові праці радянського пері-
оду та більш пізні, в яких висвітлено процеси 
розвитку системи підготовки офіцерських ка-
дрів у ВВНЗ Міністерства оборони (далі – 
МО) СРСР (переважно на території України) 
[6; 9; 14; 20; 27]; 

другий – поява публікацій і збірок матері-
алів наукових конференцій [16; 18] у незале-
жній Україні, який завершився у 2003 році 
виданням фундаментальної праці М.І. Неща-
дима [17], в якій детально висвітлена загальна 
історія розвитку системи військової освіти 

(далі – СВО) України в період 1991–2002 рр.; 
третій – наукові праці після 2003 року, в 

яких автори проаналізували процеси станов-
лення та розвитку СВО в контексті подальшо-
го реформування ЗС України. Насамперед до 
них належать праці Ф.М. Андреєва, С.В. Доб-
риніна, Г.П. Воробйова, Н.Я. Голованова, 
М.І. Паламара, В.М. Телелима, Ю.І. Приходь-
ка, та ін. [5; 7–8; 10–11; 15; 18–19; 21–26]. В 
цьому контексті дуже важливим джерелом, 
що доповнює історіографію третього періоду, 
є колективна наукова праця авторів Націона-
льного університету оборони України та ін-
ших ВВНЗ МО України “Історія військової 
освіти в Україні (1991–2011 рр.)” [13], в якій 
здійснено цілісний історичний аналіз ство-
рення, реформування та розвитку СВО Украї-
ни в контексті реформування (будівництва) та 
розвитку ЗС України.  

За тематичним змістом видані наукові 
праці кожного періоду можна об’єднати в умо-
вні групи. До наукових праць першого періоду 
доцільно включити три умовні групи видань:  

праці загальної проблематики розвитку 
системи військової освіти СРСР, зокрема мо-
нографія А.І. Каменєва [14], в якій в загаль-
ному плані висвітлено основні віхи історії під-
готовки офіцерських кадрів у СРСР (1917–
1984), переважно в частині, що стосувалась 
підготовки офіцерів тактичної ланки, дослі-
джені проблеми взаємозв’язку якості підгото-
вки військових фахівців у тих чи інших ВВНЗ 
(в різних історичних періодах) залежно від 
певних факторів (мотивації курсантів, рівня 
організації навчально-виховного процесу у 
ВВНЗ тощо); 

праці, що стосуються певних видів ЗС 
СРСР, проблем їх кадрового забезпечення та 
процесів розвитку видової мережі ВВНЗ, зок-
рема ВВНЗ ППО [20]; 

праці, що стосуються дослідження історії 
окремих ВВНЗ, визначених для аналізу 
(КВІРТУ ППО, ЖВУРЕ ППО, ВІРТА ППО). 
Стосовно історії ЖВУРЕ ППО – це праця 
Н. Я. Голованова [9], в якій автор детально ви-
світлив історію навчального закладу з 1919 по 
1976 роки (з певними обмеженнями стосовно 
профілю та особливостей підготовки курсан-
тів у повоєнний час). Цю працю суттєво допо-
внює унікальне історичне джерело – колекти-
вний рукопис ветеранів Вищої Червонопрапо-
рної офіцерської школи ППО [12], яка ще під 
назвою Курсів удосконалення командного 
складу ППО у 1933 році була відокремлена від 
базового навчального закладу. Цей рукопис 
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дозволив краще зрозуміти процеси початково-
го етапу створення навчального закладу з 1918 
року, поєднати окремі факти з розрізнених 
джерел, у т. ч. експонатів Народного музею 
Бойової слави Житомирського військового ін-
ституту, які стосувались періоду 1914–
1934 рр., що дозволило обґрунтувати спадко-
ємність науково-педагогічної школи та тради-
цій комплексної системи підготовки фахівців 
у ЖВУРЕ від офіцерських шкіл часів Першої 
світової війни. 

До наукових праць другого та третього 
періодів доцільно віднести по три тотожні 
умовні групи видань:  

праці з питань концептуальних засад роз-
витку СВО України в контексті кадрового за-
безпечення будівництва та розвитку ЗС Укра-
їни [9; 18–19; 23; 26]; 

монографії, в яких комплексно дослідже-
но питання створення, становлення та розвит-
ку СВО України та дисертації за суміжними 
темами підготовки військових фахівців для ЗС 
України [16]; 

праці окремої тематики з визначених на-
прямів підготовки військових фахівців і від-
повідних ВВНЗ (ВНП ВНЗ) [5–7; 10–11; 15; 
21–22; 24–25]. 

У наукових працях першої групи обох пе-
ріодів досліджено проблеми розвитку СВО 
України переважно з двох напрямків. По-
перше, як складову кадрового забезпечення 
ЗС України та їх окремих компонентів, зокре-
ма праці [8; 16; 18]. По-друге, в контексті ін-
теграції СВО в загальнодержавну систему 
вищої освіти України [23].  

Основою другої групи та другого періоду 
історіографії за темою дослідження є моно-
графія М.І. Нещадима [17], у першому розділі 
“Історія військової освіти: національний до-
свід” якої висвітлено передумови створення 
національної військової освіти, узагальнено 
процеси створення та становлення системи 
військової освіти України в період 1991–2002 
рр. У монографії були визначені історичні пе-
ріоди становлення військової освіти в незале-
жній Україні та якісні перетворення, що від-
бувалися в цих періодах: перший – (1991–
1993); другий – (1994–1996); третій – (1997–
2002). Зрозуміло, що верхня межа третього 
періоду була визначена терміном закінчення 
монографії, що надалі було уточнено в колек-
тивній праці дослідників за програмою НДР 
“Історія” (друга група третього періоду) [13], 
яка стала результатом глибоко осмислення 
процесів розвитку СВО.  

Основу третьої групи другого та третього 
періодів історіографії є видання, що присвя-
чені історії окремих ВВНЗ (переважно до їх 
ювілейних дат) [5–7; 11; 15; 21], в яких локалі-
зовано значний масив безпосередньої історіо-
графічної бази дослідження. Усього до 15 ви-
дань, у т. ч.: 5 монографій та історичних нари-
сів ХУПС (В.Н. Кубарєва, В.Б. Бицька, 
Ф.М. Андрєєва, С.В. Добриніна), 2 – КВІРТУ 
(А.С. Кучерова, Н.В. Бойка, Р.Г. Лазути, 
Ю.О. Саричева та ін.), 1 – ВІКНУ (колективу 
авторів); 2 – ЖВІ НАУ (Ю.М. Супрунова). 
Однак і в цих працях окремо і системно підго-
товка військових фахівців РІС (за виключен-
ням [21; 25]) практично не розглядалася.  

Окрему групу праць історіографії за те-
мою дослідження становлять наукові праці 
іноземних авторів, які стосуються СВО Укра-
їни або питань підготовки фахівців РІС у про-
відних країнах (для можливості проведення 
порівняльного аналізу). 

Джерельну базу дослідження склав ком-
плекс опублікованих та неопублікованих ма-
теріалів, які віддзеркалюють передумови ство-
рення системи підготовки фахівців РІС і про-
цес створення, становлення та розвитку самої 
системи.  

Використані в роботі джерела можна 
умовно розділити на декілька груп залежно 
від способу використання, форми віддзерка-
лення історичних подій та походження. По-
шук, відбір та аналіз джерельної бази дослі-
дження визначили такі групи джерел: 

архівні джерела, основна частина яких зо-
середжена в Галузевому державному архіві 
Міністерства оборони (далі – ГДАМО) Украї-
ни, серед яких переважно нормативно-правові 
документи органів державного і військового 
управління у галузі військової освіти. Виріша-
льну роль на початковому етапі створення 
СВО України відіграли постанови Кабінету 
міністрів України від 1992 і 1997 рр. [1–2] та 
накази Міністра оборони України від 1992 і 
1994 рр. [3–4];  

окремі робочі матеріали поточного збері-
гання Департаменту військової освіти та нау-
ки (далі – ДВОН) МО України, передусім від-
криті матеріали навчально-методичних зборів 
керівного складу ВВНЗ ЗС України; 

науково-методичні праці з різних питань 
організації навчально-виховного процесу та 
наукової роботи, що дозволили проаналізувати 
підходи, особливості та проблеми організації 
навчально-виховного процесу у визначених 
ВВНЗ для певного періоду їх розвитку; 
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публікації в друкованих засобах масової 
інформації (далі – ЗМІ) стосовно визначених 
ВВНЗ (ВНП ВНЗ); 

текстові, фото- та відеодокументи з фон-
дів Народного музею Бойової слави ЖВІ та 
інших ВВНЗ; 

текстові, фото- та відеодокументи з осо-
бистого архіву автора; 

рукописні історичні хроніки, отримані від 
ветеранських організацій КВІРТУ; 

електронний ресурс, який розглядається 
окремо та складається з: 

нормативно-правових документів Кабіне-
ту міністрів України, МОН та МО України у 
галузі військової освіти, які не зберігаються в 
ГДАМО; 

публікації в електронних версіях ЗМІ сто-
совно визначених ВВНЗ (ВНП ВНЗ); 

історичні розділи офіційних сайтів ВВНЗ 
(історичні довідки, хроніки, альбоми); 

зафіксовані текстові, фото- та відеодоку-
менти на неофіційних сайтах випускників ви-
значених ВВНЗ тощо. 

При цьому пошук, відбір та аналіз джерел 
проведено з використанням сучасних інфор-
маційних технологій, що дозволило поєднати 
окремі розрізнені факти (особливо в контексті 
передумов розвитку системи підготовки фахі-
вців РІС), виявити невідповідності в окремих 
офіційних історичних документах. 

Насамперед у роботі були використані 
джерела нормативного характеру, вивчення 
яких дозволило визначити роль держави та ос-
новні напрями державної політики, у рамках 
яких здійснювався процес становлення та роз-
витку СВО України. Виходячи з теми дослі-
дження джерела нормативного характеру поді-
ляються на нормативно-правові документи 
державного і галузевого рівнів. Першу групу 
представляють закони України, Укази Прези-
дента України та постанови Кабінету міністрів 
України у галузі вищої освіти та військової 
освіти; іншу групу – спільні накази Міністерс-
тва оборони України і Міністерства освіти та 
науки України, накази, директиви, розпоря-
дження Міністерства оборони України визна-
ченого періоду з питань підготовки військових 
фахівців.  

Документи першої групи зосереджені пе-
реважно в електронному ресурсі органів дер-
жавного управління, документи ж другої гру-
пи – у фонді 3697 (Управління справами Міні-
стерства оборони України) ГДАМО України, 

де автором загалом особисто відібрано та 
опрацьовано 25 справ. У цілому, джерела но-
рмативного характеру достатньо чисельні та 
різноманітні, що дозволяють визначити зако-
номірності проведення заходів, спрямованих 
на створення, становлення і розвиток СВО 
України та визначених ВВНЗ. 

Чисельну групу джерел за темою дослі-
дження представляють публікації у військо-
вих і регіональних ЗМІ, які є одночасно і до-
статньо інформативними і, разом з тим, міс-
тять досить багато неточної та неструктурова-
ної інформації. 

Загальна кількість історіографічних праць 
та інших джерел, що були автором відібрані та 
досліджені складає близько 250 найменувань. 
Зрозуміло, що для комплексного й об’єктив-
ного дослідження процесів створення, станов-
лення та розвитку системи підготовки фахівців 
РІС (починаючи з передумов і визначення ме-
режі ВВНЗ, в яких до 1991 року проводилась 
підготовка фахівців РІС), необхідно було ви-
вчити увесь масив історіографії та джерельної 
бази стосовно військової освіти, але інформа-
ція, що безпосередньо стосувалась підготовки 
фахівців РІС фрагментарно міститься тільки в 
окремих статтях та історичних нарисах з ви-
значених ВВНЗ, а також в окремих документах 
нормативного характеру та публікаціях ЗМІ. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити 
такі висновки. 

1. Встановлено, що за умов системного 
та достатньо повного висвітлення загальних 
питань розвитку системи військової освіти 
України, окремих напрямів підготовки війсь-
кових фахівців (монографія М.І. Нещадима, 
заключні звіти з НДР “Історія”, “ПЕРСПЕК-
ТИВА-ВО”, монографії і наукові статті 
Ю.М. Прокоф’єва, О.В. Бойка, В.Г. Радецького, 
В.М. Телелима, С.А. Жукова, М.І. Паламара, 
Ю.І. Приходька та автореферати дисертацій за 
суміжними темами), історіографія підготовки 
фахівців РІС практично відсутня, за винятком 
видань, що присвячені історії визначених 
ВВНЗ, в яких тільки фрагментарно розгляда-
ється підготовка фахівців РІС. 

2. Джерельна база, за умови її системати-
зації, в сукупності актуалізованих і потенцій-
них джерел, разом з історіографічними пра-
цями, дозволяє дослідити становлення та роз-
виток системи підготовки військових фахівців 
РІС тактичного рівня для Збройних Сил Укра-
їни. 
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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-
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(Закінчення, початок у вип. 1, 2, 3 і 4 цього збірника за 2015 рік) 
 

Вранці 11 серпня 1960 р. міністр оборони 
США Томас Гейтс зустрічався в Білому домі з 
президентом Дуайтом Ейзенхауером і вищими 
американськими воєначальниками, щоб допо-
вісти їм свої пропозиції щодо координації 
планів застосування стратегічних ядерних сил 
при завданні масованого одночасного удару по 
“китайсько-радянському блоку”, спланованого 
протягом перших 24-х годин після початку 
війни. Т. Гейтс запропонував, щоб командувач 
Стратегічного авіаційного командування (далі 
– САК) був призначений на посаду “директора 
зі стратегічного цільового планування” і 
отримав право від імені Об’єднаного комітету 
начальників штабів (далі – ОКНШ) складати 
“Національний список стратегічних цілей” 
(далі – НССЦ) і “Єдиний інтегрований опера-
тивний план” (далі – ЄІОП). Міністр оборони 
загалом підтримав позицію командування вій-
ськово-повітряних сил (далі – ВПС) США, 
згідно з якою оперативне командування всіма 

ядерними силами США необхідно покласти 
на САК. Однак при цьому Т. Гейтс заявив, що 
розвиток оперативних балістичних ракетних 
сил, зокрема ракетних підводних човнів “По-
ларіс”, призвів до нагальної потреби в розроб-
ці інтегрованого плану визначення цілей і на-
несення удару по них, який повинен замінити 
існуючу систему спільного цільового керівни-
цтва, оперативні плани роздільного команду-
вання і періодичні наради щодо координації 
спільних дій. Його пропозиція мала також за 
мету ліквідувати дублювання зусиль щодо 
знищення 200–300 цілей, що повинно було 
призвести до скорочення потреби в озброєн-
нях. 

Зустріч перейшла в гостре двогодинне об-
говорення. Адмірал Арлей Берк, начальник 
військово-морських операцій, звернувся до 
президента зі словами: “Це не компроміс. Ця 
пропозиція являє собою радикальне відхилен-
ня від минулої практики. Я побоююсь, що 
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відповідальність і повноваження на розробку 
єдиного оперативного плану будуть передані 
одному командувачу, і ОКНШ втратить конт-
роль за операціями на початку широкомасш-
табної війни”. 

А. Берк заявив, що ОКНШ повинен збере-
гти за собою “не тільки головну відповідаль-
ність за надання ресурсів у ході широкомасш-
табної війни, але і засоби розробки основних 
планів і контролю над ними”. На його думку, 
передача НССЦ і ЄЮП у відання САК підірве 
авторитет ОКНШ, обмежить можливість ви-
бору варіантів для командувачів об’єднаних 
збройних сил США, посіє тривогу серед сою-
зників США по НАТО і дозволить САК мати 
виключний вплив при визначенні силових рі-
внів і схем розгортання збройних сил, витрат 
на воєнні потреби, а також потреб в атомній 
зброї та її розподілі. Координація повинна до-
сягатися за рахунок розподілу завдань завдан-
ня відповідного удару – “без будь-яких конк-
ретних деталей” – між об’єднаними команду-
ваннями, включаючи САК, а ОКНШ повинен 
координувати зусилля щодо здійснення цих 
завдань. А. Берк порадив не приймати остато-
чного рішення до тих пір, доки запропонована 
процедура не пройде гідної перевірки, а 
ОКНШ не надасть ретельної оцінки запропо-
нованому Т. Гейтсом варіанту. 

Голова ОКНШ генерал ВПС Натан Тві-
нінг зустрів доповідь А. Берка “в штики”. Він 
заявив, що протягом десяти років неодноразо-
во і невдало намагався покращити координа-
цію планування застосування ядерних озбро-
єнь. При цьому всі зусилля кожного разу на-
ражалися на позицію командувача ВМФ, який 
непохитно відмовлявся приводити свої сили 
спеціального призначення, основою яких є 
авіаносці, або плани нападу відповідно до 
планів, розроблених Об’єднаним командуван-
ням. І ось тепер А. Берк хоче, щоб вперше 
НССЦ і ЄЮП розроблялися тільки на експе-
риментальній основі, думаючи, що процес 
розробки документів вдасться саботувати. 

Президент Д. Ейзенхауер пожурив Н. Тві-
нінга (на думку А. Берка, “у досить м’якій фо-
рмі”) за його обвинувачення на адресу коман-
дувача ВПС і заявив, що “з цього питання бу-
ло виявлено занадто багато емоцій”. А це, ска-
зав Д. Ейзенхауер, “не є ефективним способом 
вирішення серйозних воєнних проблем і не є 
ознакою того, що добрі люди дійсно спромо-
жні збиратися разом і розробляти рішення в 
інтересах всієї нації”. Потрібно дійти згоди 
про необхідність “жорсткого планування”, яке 

не повинно розглядатися як “достатнє для пе-
рекладання завдань завдання відповідного 
удару з ОКНШ на командувачів окремих видів 
збройних сил”. “Все це повинно бути, – заявив 
президент, – на абсолютно інтегрованій осно-
ві. Це потрібно відпрацювати. Першочерговий 
удар має бути одночасним, і в ньому повинні 
бути задіяні ядерні сили як ВМФ, так і ВПС, 
бо якщо ми залишимо осторонь від плану ве-
ликі сили, то зруйнуємо всю концепцію відпо-
відного удару, який має пріоритет над усім 
іншим”. На думку Д. Ейзенхауера, єдине пи-
тання полягало в тому, хто повинен розробля-
ти такий план. Президент погодився з позиці-
єю Т. Гейтса стосовно того, що логічно дору-
чити це завдання САК і схвалив ідею про під-
готовку попередніх документів НССЦ і ЄІОП 
згідно з пропозицією міністра оборони, але 
одночасно підтримав докази А. Берка про те, 
що ОКНШ повинен розглядати завершені 
плани і надавати свої рекомендації щодо мож-
ливості продовження їх використання. Як за-
явив Д. Ейзенхауер, остаточне рішення пови-
нно бути прийнято до грудня 1960 року, оскі-
льки він не хоче залишати свого наступника 
“сам на сам” із жахливістю можливої нескоо-
рдинованості дій збройних сил США. 

Протягом двох тижнів у м. Омасі новий 
Об’єднаний штаб планування ударів по стра-
тегічних цілях (далі – ОШПУСЦ), який очо-
лював командувач САК генерал Томас С. Пау-
ер, вів напружену роботу, в якій також брали 
участь надані для допомоги багато офіцерів 
САК. Робота координувалася згідно з “Націо-
нальною політикою планування і нанесення 
ударів по стратегічних цілях” (далі – 
НППНУСЦ), що була раніше розроблена 
ОКНШ і затверджена Т. Гейтсом. Ця програма 
ще й досі засекречена, однак вона, судячи з 
усього, передбачала розробку плану, “який бу-
де забезпечувати оптимальну інтеграцію всіх 
сил для удару по цілях мінімального списку”. 
У цьому списку на перше місце визначалися 
радянські ядерні об’єкти, слідом за якими 
йшли “основні центри військового і держав-
ного управління першочергової важливості”. 
НППНУСЦ також передбачало 90% імовірно-
сті серйозних руйнувань щонайменше поло-
вини всіх промислових об’єктів у промисло-
во-населених районах СРСР. Передбачалося, 
що коефіцієнт ураження цілей у кожному разі 
буде становити не менше 75%. До листопада 
ОШПУСЦ підготував перший “Національний 
список стратегічних цілей” і перший “Єдиний 
інтегрований оперативний план” (далі – ЄІОП). 
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У недавно розсекречених матеріалах ВМС 
США розкриваються цілі, які є змістом цих 
планів. 

ОШПУСЦ обрав для завдання ядерного 
удару 2600 об’єктів з 4100 стратегічних цілей, 
дані про які були у американських військових. 
Згідно з планом передбачалося забезпечити 
коефіцієнт ураження цілей на рівні 97% по 
перших 200 передбачених епіцентрах ядерних 
вибухів і на рівні 93% – по наступних 700 епі-
центрах, тобто значно більше, ніж було запла-
новано НППНУСЦ. Для досягнення високих 
рівнів ураження передбачалося завдання чи-
сельних ударів із застосуванням озброєнь з 
великою потужністю вибуху по багатьох 
“окремих ціляхˮ. При цьому лише незначна 
увага приділялася розробленню “Загального 
плану…ˮ на основі цілей, ураження яких мог-
ло б забезпечити досягнення поставлених вій-
ськових завдань США. 

Найважливіше те, що ЄІОП не був пов’я-
заний ні з принципом удару у відповідь, ні зі 
стратегією попередження. Як зазначив А. Берк, 
“протидіюча сила отримує більш високий 
пріоритет, ніж необхідно для плану завдання 
відповідного удару, і більш низький пріоритет, 
ніж необхідно для плану завдання першого 
удару”. На думку адмірала, для кожного з мо-
жливих варіантів, що розглядаються, необхід-
но розробити окремі плани, які розмежували б 
цілі, розміщені на території СРСР і дружніх до 
нього держав. 

А. Берк використав найрізноманітніші ка-
нали, щоб довести тривогу командування 
ВМС до президента Д. Ейзенхауера, який на 
початку листопада направив в Омаху свого 
радника з науки професора Гарвардського уні-
верситету Джорджа Б. Кістяковського. Остан-
ній також дійшов висновку, що розроблені 
ОКНШ і ОШПУСЦ “критерії руйнувань і ди-
рективи для фахівців в області військового 
планування призведуть до непотрібного і не-
бажаного багатократного знищення”. Дж. Кіс-
тяковський зазначив, що при підготовці планів 
висловлювалось багато свавільних міркувань, 
а схвальні методи комп’ютерного розрахунку 
ОКНШ у деяких випадках давали “оптимісти-
чні, райдужні картини”. Сам по собі ЄІОП, 
складений на основі тези про можливість і не-
обхідність застосування “фону із безлічі ядер-
них бомб і система їх доставки до цілей”, ба-
зувалися на використанні надмірної кількості 
озброєнь. Як заявив Дж. Кістяковський, “за-
стосування чергових сил, імовірно, є виправ-
даним, але цього не можна сказати про сили, 

передбачені для задіяння при завданні наступ-
них ударів із застосуванням ядерних ударів 
потужністю в декілька мегатонн, щоб знову, 
вчетверте або вп’яте вбити тих, хто вже й так 
мертвий”. 

Дж. Кістяковський доповів свої оцінки 
президенту США вранці 25 листопада. Як 
Д. Ейзенхауер пізніше зізнався своєму поміч-
нику по військово-морським силам капітану 
Піту Ауранду, висновки Дж. Кістяковського 
“вирвали мене з обіймів диявола”. Надмірна 
кількість цілей, не економне планування уда-
рів і не виправдана стратегія багатократного 
знищення здивували і вжахнули його. 
Дж. Кістяковський – вчений, який в даному 
разі не представляв інтереси будь-яких заціка-
влених служб, допоміг президенту осмислити, 
що ЄІОП може бути раціональним інструмен-
том для контролю за ядерним плануванням і є 
лише джерелом ескалації вимог щодо воєнної 
могутності.  

Д. Ейзенхауер задався питанням, чи кра-
щою стратегією є залишити ядерні підводні 
човни “Поларіс” у резерві і надати САК “лише 
одну, а не десять можливостей” ураження ко-
жної із цілей, використовуючи потім сили 
“Поларіс” для “підчистки того, що не дороб-
лено” за допомогою розвідувальних супутни-
ків? Як Д. Ейзенхауер заявив П. Ауранду, для 
залякування необхідно негайно встановити 
межі (рівні ) завдання ураження. 

Наприкінці листопада А. Берк підготував 
аналіз потенційних проблем ЄІОП для гене-
рала Лемнітцера, який у вересні змінив Н. Тві-
нінга на посаді голови ОКНШ. Хоча план в 
цілому був прийнятий, писав А. Берк, мали 
місце проблемні питання, які вимагали уваги, 
і серед них – висока гарантія критеріїв достав-
лення і пошкоджень, а також передбачення 
надмірного радіоактивного зараження місце-
вості. Доповідь була передана Д. Ейзенхауеру 
27 листопада, тобто через два дні після брифі-
нгу, проведеного Дж. Кістяковським [2, с.63]. 

Будучи шокованим і роздратованим рів-
нем багаторазового ураження, передбаченого 
ЄСОП, президент розумів, що його намагання 
встановити обмеження зазнали невдачі. “На-
ціональний список стратегічних цілей” був на 
29% більший, ніж перелік, затверджений ко-
місією Хікні, і всі обмеження вибору цілей бу-
ли усунені збільшеним дублюванням ядерних 
засобів для досягнення високого ступеня га-
рантованості ураження цілі. Але на цей час 
було пізно переглядати НССЦ, і навіть А. Берк, 
незважаючи на його обґрунтування відносно 
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ЄІОП, міг погодитися із зауваженнями і рете-
льно перевірити завершений проект плану на 
моделях. 2 грудня ОКНШ погодив ЄСОП-62 
без зауважень, і Д. Ейзенхауер передав своєму 
наступнику завершений план у формі “Опера-
тивного ядерного плану держави на 1962 фі-
нансовий рік” і критичні зауваження щодо 
нього. 

Хоча рівень багатократного ураження, 
введеного ЄСОП, обумовлений прихильністю 
САК до отримання максимальної віддачі від 
використання наявних сил і засобів, схвально 
розглядалося збільшення кількості ядерних 
боєприпасів і засобів доставки. Адміністрація 
Г. Трумена і адміністрація Д. Ейзенхауера сві-
домо заохочували збільшення стратегічних 
ударних сил. Тенденція до надлишку наприкі-
нці президентського терміну Д. Ейзенхауера 
ускладнювалася дублюванням, яким супрово-
джувався перехід від бомбардувальників до 
ракет. Коли Д. Ейзенхауер покинув Білий дім, 
САК мав у своєму розпорядженні 538 бомба-
рдувальників Б-32, 1292 – Б-47, 119 – Б-58 та 
1094 літаки-заправники. На території США 
були розгорнуті 12 МБР “Атлас”; у Велико-
британії розмішувалися 60 МР “Тор”; в Італії 
йшло розгортання 30 МР “Юпітер”, були від-
писані угоди про їх розгортання і в Туреччині. 
Окрім 14 підводних човнів “Поларіс”, кожний 
з яких ніс на борту по 16 ракет, було погодже-
но виробництво ще 650 ракет “Атлас”, “Ти-
тан” і “Мінітмен”. Перший із підводних чов-
нів класу “Поларіс”, “Джордж Вашингтон”, 
вийшов на бойове чергування в листопаді 
1960 року. 

Збільшення кількості ядерних боєприпасів 
здійснювалося ще швидшими темпами. 
Д. Ейзенхауер ніколи не вживав заходів щодо 
скорочення виробництва боєприпасів, призна-
чених для стратегічного нападу, незважаючи 
на зростаючу впевненість у тому, що держава 
володіє більше, ніж достатньою ударною по-
тужністю. Він також залишався прихильником 
застосування тактичної ядерної зброї в ситуа-
ції обмежених конфліктів, де це диктувалося 
бойовими обставинами, не бажав, щоб їх 
“можливостями” “нехтували”, незважаючи на 
зростаючі сумніви щодо можливості “стриму-
вання в рамках будь-якої обмеженої війни, або 
запобігання її переростанню і в широкомасш-
табну війну” за умови застосування таких 
боєприпасів.  

Як результат тактичні ядерні засоби, поді-
бно патронам, накопичувалися до вимоги, як і 
ядерні боєприпаси ППО, і були широко роз-

осереджені, щоб уникнути їх знищення. У пе-
ріод 1958–1960 рр. ядерних запасів у США 
стало втричі більше, і за два роки їх кількість 
зросла з 6 тис. до 18 тис. одиниць. На думку 
США, зростання ядерних засобів обумовлю-
валося потребою протистояти зростаючій ра-
дянській ядерній загрозі.  

У 1962 р. за редакцією маршала В.Д. Со-
коловського вийшла книга “Воєнна стратегіяˮ. 
Пізніше, в 1963 і 1968 роках вона була пере-
глянута і являла собою найбільш повну ра-
дянську заяву про характер ядерної війни. З 
погляду західних військових експертів даний 
документ можно було порівняти можливо 
тільки з працями М. Фрунзе “Єдина воєнна 
доктринаˮ і “Фронт і тилˮ. Книга В.Д. Соко-
ловського являла собою синтез праці багато-
чисельних радянських військових фахівців, 
підсумком роботи військових академій, Гене-
рального штабу ЗС і інформацій у журналах з 
грифом “Для службового користування”. У 
ній проаналізовано зміни радянської політики, 
яку навряд чи можно назвати поглядом з під-
тримки теорії стримування. Хоча в ній не вка-
зуються точні сценарії, за якими може здійс-
нитися ядерна війна, в ній викладено параме-
три, що стосуються стратегії, оперативного 
мистецтва, тактики і розгортання військ(сил). 
Війна з використанням ракетно-ядерної зброї 
забезпечить значну мобільність для швидкого 
переміщення військ (сил). Нового значення 
набули такі чинники, як раптовість і початко-
вий період війни [4, с.6–7, 19]. 

Радянський підхід щодо ядерної зброї по-
ставив перед західною обороною якісно нове 
завдання, ніж у перші повоєнні десятиріччя. 
До тих пір, поки американські ядерні сили 
очевидно переважали радянські сили, амери-
канська доктрина диктувала такий сценарій, 
по якому пішов би ядерний конфлікт. Однак 
після того, як радянський ядерний та інший 
воєнний потенціал зрівнявся з силами НАТО, 
а в деякому відношенні і перевершив їх, ра-
дянський Генштаб виявився спроможним ви-
значати свій власний сценарій такого конфлік-
ту. Такий конфлікт являв собою не тільки між-
континентальний обмін ядерними ударами, 
але й сухопутну наступальну операцію, яка 
може проводитися в високих темпах, з вико-
ристанням звичайних озброєнь, підтримува-
тися ядерними ударами, тривалістю від декі-
лькох тижнів до декількох місяців [4, с.26]. 

Президент США та його військові радни-
ки, особливо вище командування ВПС, вва-
жали своїм найпершим обов’язком забезпечи-



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 1(19) / 2016 73 

ти захист від загрози ядерного удару против-
ника. На той час, коли закінчувалися повно-
важення Д. Ейзенхауера на посаді президента, 
САК протягом майже десятиріччя готувалося і 
відпрацьовувало дії не тільки на випадок “ма-
сованої розплатиˮ, але й для “масованого пре-
вентивного ударуˮ. Розмір ядерних сил США 
звичайно диктувався завданням знищення ра-
дянських ядерних сил, могутність яких не рід-
ко значно завищувалася через неточні розві-
дувальні дані. 

Генерал Томас Пауер, усвідомлюючи об-
межені можливості САК як в отриманні розві-
дувальних даних щодо цілей, так і в прове-
денні повторних тривалих бомбардувальних 
операцій з високих і середніх висот у повітря-
ному просторі СРСР, непохитно стояв на по-
зиції прихильності стратегії “оптимального 
поєднання”. Коли стратег-аналітик РЕНД Уі-
льям Кауфманн взимку 1961 р. прибув у штаб 
САК щоб провести брифінг з досліджень кон-
трсили, Т. Пауер відреагував роздратованою 
телеграмою начальнику штабу ВПС Уайту з 
метою довести, що аргументи У. Кауфманна 
не повинні відкидати сучасного або майбут-
нього напрямку думки ВПС [4, с.64]. 

На початку вересня Макнамара завершив 
визначення стратегічної позиції США, до якої 
входила концепція другого удару контрсилою і 
дещо подібне стратегії “часткової економії”, 
яку тривалий час розхвалювали фахівці РЕНД. 
Як заявив Макнамара, держава повинна бути 
готовою відповісти на раптовий напад, по-
перше, завданням удару по базах радянської 
бомбардувальної авіації, ракетних шахтах та 
інших об’єктах, яка належать до ядерних сил 
Дальньої дії, для зниження радянської могут-
ності і обмеження шкоди, що може бути за-
вдана Сполученим Штатам Америки уразли-
вими енськими силами другого ешелону, і, по-
друге, збереженням у захисних спорудах резе-
рвних сил, достатніх для знищення, при необ-
хідності, населених пунктів, спеціальним ке-
рованим способом. 

Макнамара відтермінував кінцеве стриму-
вання, обґрунтувавши тим, що воно не перед-
бачало значного обмеження шкоди і не могло 
достатнім чином запобігти радянському напа-
ду на союзників США. Разом з тим, він відхи-
лив і завдання щодо підтримання “сил повно-
го гіршого удару”. Досягнення цієї цілі, на ду-
мку Макнамари, вимагає від нації витрат бі-
льших, ніж вона може виділити, беручи до 
уваги невідкладність інших оборонних по-
треб, при цьому Радянський Союз потрапить у 

неприпустиме для себе становище, викликаю-
чи, таким чином, ризик гонки озброєнь. Ще 
більш важливим припущенням було те, що 
Радянський Союз міг з найменшими для себе 
втратами звести ці зусилля нанівець, забезпе-
чивши свої МБР захисними укриттями і роз-
осередивши їх, а також розгорнувши велику 
кількість ПЛАРБ. 

Для того, щоб пристосувати ЄСОП до но-
вої стратегічної позиції, в 1961 р. для “ЄСОП-
63” була розроблена низка директив, що пе-
редбачали розподіл системи оптимального по-
єднання цілей на її компоненти. Відібраними 
трьома категоріями виділення стали удоско-
налені варіанти пріоритетів “Браво”, “Ромео” і 
“Дельта”, встановлені в 1950-і роки: радянські 
стратегічні ядерні сили; інші військові об’єкти 
(включаючи командні пункти ППО і звичай-
них військ); промислово-житлові об’єкти.  

Залишаючись прихильником зниження 
втрат, ЄСОП постійно вимагав виділення до-
даткових сил і засобів, незважаючи на нама-
гання Макнамари ввести обмеження, особли-
во виходячи з того, що ВПС залишались впев-
неними в прагненні держави мати можливість 
першого удару, щоб “скоротити втрати США 
та союзників до рівнів, допустимих у світі іс-
нуючих обставин та альтернативних варіан-
тів”. У кінцевому підсумку, хоча були введені 
варіанти вибору цілей і нападу, ЄСОП зали-
шався ймовірніше планом можливостей, а не 
планом завдань, незмінно пропонуючи вико-
ристання більших сил і засобів, ніж необхідно 
для знищення певних категорій цілей, і ніколи 
не включав менше ніж “тисячі” ядерних заря-
дів. Протягом більше, ніж двох десятиріч 
ЄСОП залишався опорою вимог до стратегіч-
них сил і домінував в уявленнях США про ве-
дення і планування ядерної війни. 

Таким чином, з вищевикладеного можна 
зробити такі висновки. 

1. Рішення Д. Ейзенхауера розробити 
НССЦ і ЄСОП, головним чином, стало реак-
цією на організаційні, а не стратегічні труд-
нощі. Роздратований і занепокоєний приват-
ними та публічними протиріччями між керів-
никами видів збройних сил, він мав твердий 
намір ввести єдність, і до кінця так і не зрозу-
мів глибокого значення суперечок про ядерну 
стратегію і вибір цілей, які постійно виникали 
в ОКНШ протягом останніх трьох років його 
перебування на посту президента. Він усвідо-
млював реальну потребу в покращенні коор-
динації та управління, щоб звести бомбарду-
вальники і ракети в єдиний ударний кулак, не 
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ставлячи під загрозу літаки та їх екіпажі, але 
не передбачив майбутніх наслідків передачі 
механізму коордиції під юрисдикцію САК. Це 
рішення відображало й впевненість, “вперше 
висловлену в роки правління Трумена, в тому, 
що доки президент США зберігає право вирі-
шального голосу щодо ядерного оперативного 
планування, незалежно від ступеня його ве-
дення, залишається суто підпорядкованою 
функцією. Перший пробний пуск ракети “По-
ларіс” з підводного човна в зануреному поло-
жені, був проведений тільки в липні 1960 р. У 
листопаді, коли Ейзенхауер став цікавитися, 
чи може “Поларіс”, як заявляють ВМС, стати 
альтернативою САК і засобом обмеження 
розміру ядерних сил флоту, системи, спромо-
жної значно доповнити або замінити інші си-
ли, ще не існувало. 

Стратегія другого удару, якої дотримува-
лися аналітики РЕНД і частина штабу ВПС, 
мала такі ж проблеми з точки зору технології 
та існуючих можливостей.  

ОКНШ, діючи на середньому рівні ство-
рення ядерної стратегії, за головний обов’язок 
мав перспективний розгляд сил і стратегії 
США, відносно чого члени ОКНШ нерідко не 
могли дійти згоди. Довгострокове планування 
для ядерних сил було сферою ще більш жорс-
тких суперечок між представниками різних 
видів збройних сил. Фактично, довгострокові 
концепції рідко розглядалися в ОКНШ. За-
мість цього вони обговорювалися і розробля-
лися тільки у видах збройних сил, де вони 
вперше з’являлись, а також поза межами Пен-
тагона і в Конгресі. 

2. Створення ЄСОП, яке підняло стратегі-
чне й оперативне ядерне планування до рівня 
національної політики, являло собою перемо-
гу короткочасних інтересів над довгостроко-
вим плануванням. Зокрема це рішення ефек-
тивно нейтралізувало значні намагання ОКНШ 
перенацілити ядерну стратегію США з плану-
вання сил і можливостей на “альтернативний 
підхід”. Альтернативні переліки цілей для 
удару розплати, які готувалися для ОКНШ, 
вимагали лише частки ударних сил, і повинні 
були зосередитися на мінімальних втратах, 
необхідних для вирішення визначених воєн-
них завдань. 

Ядерна стратегія США з самого початку її 
створення значною мірою визначалася обов’-
язком захищати своїх союзників по НАТО в 
Західній Європі, враховуючи післявоєнну мо-
гутність Радянського Союзу, який добився в 
1945 році тріумфальних перемог у Західній 

Європі та на Далекому Сході. Наприкінці 
1940-х років на противагу перевазі Радянсько-
го Союзу в Європі щодо звичайних озброєнь 
ядерною стратегією США в основу оборонної 
політики була поставлена ядерна зброя. Піз-
ніше ця стратегія вилилася в офіційну докт-
рину США під назвою “ядерний щит” [4]. 

3. Президент та інші посадові особи влад-
ної структури США, що мали відношення до 
прийняття рішення щодо ядерної зброї та яде-
рного планування, могли кардинально зміню-
вати орієнтацію ядерної стратегії в будь-якому 
напрямку. Разом з тим на вищому військово-
політичному рівні це нездійсненно через об-
меження в реформуванні всієї системи ядер-
ної стратегії. Деякі зміни можливі, але вони 
повинні проводитися поступово і дуже пові-
льно. Структура створення стратегії, характер 
існуючої стратегії, системи озброєнь і розме-
жування прав відповідальності, які були хара-
ктерні для уряду США та ОКНШ, серйозно 
обмежують рішення, які можуть прийматися 
на вищому політичному рівні керівництва 
держави. 

Обов’язок захищати державу від раптово-
го нападу належить воєнному керівництву 
збройних сил. Постійна націленість на об’єкти 
потенційного противника тріади засобів для 
завдання ядерного удару, незважаючи на полі-
тику стримування США, як і гарантії успіху 
ядерної стратегії, можуть підкреслити особли-
ву важливість, що приділяється цьому завдан-
ню. Спроби обмежити розміри американсько-
го ядерного арсеналу постійно наражалися на 
заперечення різних структур. Разом з цим, ко-
жен президент США в післявоєнний час по-
винен був враховувати те, що ядерна війна на-
віть з випереджувальним ударом могла стати 
трагедією для своєї нації і цей критерій по-
стійно був стримуючим фактором для кожно-
го президента в будь-якому конфлікті: будь то 
Західний Берлін чи радянські ракети на Кубі. 

4. Стратегія досить чутлива до ситуації і 
не може розглядатися без врахування історич-
них подій і розвитку технологій. З появою но-
вих типів радянських ракет, що перейшли на 
тверде паливо, стало неможливо швидко ви-
явити, коли відбудеться запуск і з якої саме 
пускової установки. У зв’язку з цим стало ва-
жче визначати по яких об’єктах противника 
має бути завданий відповідний удар. Отже, 
технологія була головним фактором, що об-
межував ступінь гнучкості плану завдання 
ядерного удару в 1960-х роках. Слід визнати, 
що стратегічні ядерні сили США ніколи не 
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мали ні спроможності перенацілювати свої 
ракети, ні достатньої влучності, що дозволяла 
б чітко обрати і визначати цілі (об’єкти). 

Різниця, яку проводять між стратегією 
ядерного стримування та стратегією ядерної 
війни, є штучною. Найважливіша різниця в 
поглядах на історію ядерної стратегії США 
полягатиме між попередньо визначеними ве-
ликомасштабними рішеннями і гнучкою, “за-
цикленоюˮ стратегією, що допускає зміни. 

Згідно з поглядами США, важливо було 
зрозуміти, що ядерна зброя не є кінцевою і 
однозначною метою їх зовнішньої політики. 
Спроби стримати і змінити американську яде-
рну стратегію вимагають використання полі-
тичних можливостей, які президенту і мініст-
ру оборони необхідні для вирішення інших 
проблем. Розподіл відповідальності за ядерну 
стратегію між членами уряду і відбувається 
таким чином. У моделі прийняття рішення 
ядерна стратегія розглядається на чотирьох рі-
внях її сформованої структури. Три рівні – по-
літичне рішення лідерів, стратегічне пануван-
ня і оперативне планування – відомі з самого 
початку атомної епохи, четвертий рівень про-
грами – введений у 1960-х роках, у результаті 
реформ, проведених Р. Макнамарою. 

Верхній рівень структури ядерної страте-
гії – це політичні рішення лідерів: президента, 
його головних радників у Раді національної 
безпеки, державному департаменті і міністер-
стві оборони. Програмний рівень американсь-
кої ядерної стратегії включав підготовку узго-
дженого бюджету міністерства оборони і пла-
ну озброєнь, а також підготовку щорічних або 
періодичних доповідей з ядерної політики. 

На відміну від перших двох рівнів, які 
знаходяться під контролем цивільних, третій 
рівень ядерної стратегії – стратегічного ядер-
ного планування як процесу створення зага-
льних концепцій застосування ядерної зброї 
під час війни – є прерогативою військових. На 
рівні стратегічного ядерного планування осо-
бливо важлива роль стратегічної теорії. 

Найнижчий рівень ядерної стратегії – це 
оперативне ядерне планування, тобто рівень 
практичного вирішення завдань. Він передба-
чає розробку планів проведення операцій під 
час війни і рішень визначених завдань: визна-
чення епіцентру ядерного вибуху, виду озбро-
єнь, способів і систем до доставлення ядерно-
го боєприпасу, радіусу дії та часу на ураження 
цілей. Відповідальність за оперативне плану-
вання дій ядерних сил США завжди поклада-
лася на об’єднане і спеціальне командування і, 

головним чином, на Стратегічне авіаційне ко-
мандування (САК). У серпні 1960 р. ці за-
вдання покладені на знову створений Об’єдна-
ний штаб стратегічних сил і планування при 
адміністративному контролі головнокоманду-
вача САК. Залежно від виду збройних сил роз-
роблявся певний стратегічний план. 

Для того щоб добре зрозуміти мету і ре-
зультати реформ Макнамари, необхідно їх 
проаналізувати на фоні структур стратегії при 
Г. Трумені й Д. Ейзенхауері, знайти причину 
набуття ними елементів протиріччя, які 
Р. Макнамара намагався подолати. 

5. В еру ядерної політики президент 
Г. Трумен неохоче сприйняв ідею ядерної 
зброї як основного засобу американської обо-
рони. Першим внеском Г. Трумена в галузі 
ядерної стратегії був розподіл функцій стра-
тегічного ядерного планування у вищому по-
літичному ешелоні. Так, у 1948 р. він дозво-
лив Національній раді безпеки дозволити вій-
ськовим розробляти план застосування ядер-
ної зброї, зберігши за президентом право ви-
рішувати особисто коли, де і як вона може 
бути використана. 

Другим внеском Г. Трумена було те, що 
протягом 1949–1952 рр. він тричі схвалював 
збільшення потужностей ядерної промисло-
вості, спроможної, при деякій модифікації, 
модернізації і змінах в існуючій інфраструк-
турі, забезпечити виробництво такої кількості 
ядерної зброї, якої вимагала кожна нова полі-
тична адміністрація США. 

Третім внеском Г. Трумена і його адміні-
страції був політичний контекст ядерної стра-
тегії. Вихідною позицією американської воєн-
ної стратегії в післявоєнні роки була впевне-
ність, що ґрунтувалася на досвіді двох світо-
вих воєн, у нерозривному зв’язку долі Сполу-
чених Штатів з Європою і, що захист Європи 
– це захист свободи й основних інтересів 
Америки. Ставши членом Північноатлантич-
ного союзу (НАТО), Сполучені Штати взяли 
на себе обов’язки щодо захисту своїх євро-
пейських союзників. 

6. Д. Ейзенхауер був набагато далекогля-
днішим від Г. Трумена в поглядах на зовнішню 
політику, воєнне мистецтво та потенційні 
можливості ядерної зброї. У той час як 
Г. Трумен розглядав атомну бомбу як засіб 
залякування і крайній захід, Д. Ейзенхауер по-
вністю поділяв думку, що вона повинна бути 
необхідною частиною американського воєн-
ного потенціалу. 

Він краще Г. Трумена був поінформова-
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ний про стратегічні плани ОКНШ і постійно 
намагався ознайомлювати своїх військових 
радників з власними ідеями щодо проблем за-
стосування ядерної зброї Сполученими Шта-
тами як у великих, так і в малих конфліктах. 
Д. Ейзенхауер добився розширення стратегії 
застосування ядерної зброї, яку Г. Трумен 
прийняв неохоче. Д. Ейзенхауер надав такти-
чній ядерній зброї та її застосуванню важли-
вого значення. Д. Ейзенхауер також викори-
стовував ядерну стратегію як крайній захід, 
на вищому політичному рівні – як інструмент 
своєї зовнішньої політики. Д. Ейзенхауер був 
першим американським президентом, який 
безпосередньо зіткнувся з можливістю руйні-
вного і навіть фатального для держави ядер-
ного удару. І нарешті, влітку 1960 р. Д. Ейзен-
хауер створив постійно діючу систему і стру-
ктуру для підготовки офіційного списку цілей 
та інтегрованого “Плану загальної ядерної 
війниˮ, який став основою для першого Єди-
ного інтегрованого плану дій. 

7. Коли Р. Макнамара у січні 1961 р. очо-
лив міністерство оборони, то йому залишила-
ся важка спадщина. Р. Макнамара не мав до-
свіду в питаннях оборони в період після Дру-
гої світової війни, але він був впевнений, що 
дуже швидко зможе розібратися в цій про-
блемі. З ентузіазмом він став впроваджувати 
порядок і логіку в своєму міністерстві, у т. ч. і 
в ядерній стратегії, яка на той час, на його по-
гляд, була безконтрольною. При цьому він 
продемонстрував ясність поглядів, далекогля-
дність і нові методи управління, створивши 
сильну команду з людей, які, подібно йому 
самому, не мали досвіду у вирішенні найваж-
ливіших стратегічних питань, але вже мали 
можливість продемонструвати високий інте-
лектуальний рівень і уміння керувати. Багато з 
них були фахівцями своєї справи й усіх їх 
об’єднували рішучість і бажання виправити 
помилки, провали в політиці Д. Ейзенхауера. 

Протягом першого року свого перебуван-
ня в Пентагоні Р. Макнамара рішуче перегля-
нув ядерну стратегію США з точки зору і 
структури, і змісту. Він визначив принципи 
єдиної програми, згідно з якою повинні бути 
приведені всі розділи програм, розроблені ро-
дами військ. Головною, на думку Р. Макна-
мари, була відмова від ідеї випереджувально-
го удару, яка виникла в роки правління 
Г. Трумена і Д. Ейзінхауера. 

Р. Макнамара передбачив необхідність 
виділення частини стратегічних сил США як 
резерву на випадок примушування або тиску, 
або як засобу запобігання радянському удару 
по американських містах у разі війни. Ідея 
створення резервів не вважалася доцільною в 
роки правління Д. Ейзенхауера.  

8. Наявність підводних човнів і розміщен-
ня ракет у пускових шахтах зробили ідею ре-
зерву ще суттєвішою. Ядерні сили, передба-
чені програмою, яку адміністрація Дж. Кен-
неді успадкувала від адміністрації Д. Ейзен-
хауера, припускали швидкий одночасний за-
пуск. Ракети “Мінітмен-1” призначалися для 
одночасного запуску по 50 одиниць. Окрему 
ракету не можливо було перенацілити швид-
ше, ніж за 24 години, не забезпечувалось точ-
не попадання і знищення окремої наміченої 
цілі при існуючій мегатонній потужності ра-
кет і боєголовок і влучності попадання до долі 
морської милі. 

В цілому, підготовка до першого удару, 
на думку Р. Макнамари, вимагала такого на-
рощування збройних сил, якого США не мог-
ли собі дозволити, а небезпека нападу при 
цьому однаково зберігалася. 

Незважаючи на загальновідомі офіційні 
заяви про відмову від першого удару, адмініс-
трація Дж. Кеннеді насправді і готувалася до 
першого удару, і займалася розробкою нових 
стратегічних ракет, що забезпечили б наяв-
ність такої можливості на деякий час. Однак 
замість того, щоб зосередитися на очевидній 
перевазі першого удару, у 1961 р. Р. Макна-
мара і Дж. Кеннеді, побоюючись гонки озбро-
єнь, вирішили уповільнити програму підгото-
вки передбачену до нього. Протягом усього 
терміну перебування на посту міністра оборо-
ни Р. Макнамара щорічно переглядав оцінку 
необхідного рівня озброєнь відповідно до но-
вих даних розвідки про радянські стратегічні 
сили.  

Тільки президент, враховуючи своє ста-
новище в ланці централізованої структури 
управління і контролю над ядерними силами, 
міг вирішувати, як необхідно вести ядерну 
війну. На його думку, протягом 1960-х років 
президент, при бажанні, міг вести спланова-
ну ядерну кампанію за допомогою резервів. 
Фактично президент мав більше можливос-
тей обмежувати і контролювати дії ядерних 
сил. 
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Постановка проблеми, її наукове та прак-
тичне значення. Визначення та подальше уто-
чнення ролі та місця Сил спеціальних опера-
цій (далі – ССпО) Збройних Сил України (далі 
– ЗС України), розвиток теорії та практики їх 
застосування, проведення спеціальних опера-
цій (далі – СпО) в цілому має опиратися на 
вже виконані історичні дослідження щодо 
еволюції теорії та практики спецоперацій 
збройних сил країн світу. Проведений авто-
ром аналіз результатів доступних наукових 
досліджень та низки інших джерел дає підста-
ви вважати, що ці питання займають значне 
місце у загальній проблематиці досліджень, 
пов’язаних з силами спецоперацій ЗС США. 
Зазначене дозволило сформулювати мету і 
завдання пропонованої нижче роботи . Відпо-
відно, її мета полягає у вивченні існуючих 
підходів до структури та змісту теорії спецо-
перацій, а також аналізу проведених спецопе-
рацій збройними силами США. Зазначена ме-
та досягається виконанням низки послідовних 
завдань, а саме збору та систематизації досту-
пних джерел з обраної тематики, їх аналіз та 
визначення підходів зарубіжних і вітчизняних 

авторів, результатів їх досліджень з підготов-
ки та проведення спецоперацій ЗС США у по-
воєнний період.  

Виклад основного матеріалу. Найбільша 
історіографія досліджень щодо еволюції теорії 
та практики спецоперацій ЗС США після за-
кінчення Другої світової війни представлена в 
роботах американських дослідників, які умов-
но можна поділити на два основних періоди: 

Перший період охоплює 1945 – середину 
1980 рр., що характеризується відновленням 
та розвитком формувань спеціального при-
значення, проведенням ними спецоперацій на 
різних рівнях (від тактичного до стратегічно-
го) як під час застосування ЗС США, так і під 
час проведення Сполученими Штатами спе-
цоперацій (та аналогічних їм за змістом опе-
рацій) поза межами застосування ЗС цієї краї-
ни. На заключному етапі цього періоду спо-
стерігається початок створення власне ССпО. 

Другий період охоплює середину 1980-х 
років і закінчується початком 2010 р. Його ха-
рактерними ознаками є остаточне створення 
ССпО, набуття ними можливостей проводити 
широкий спектр спецоперацій, виокремлення 
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ССпО в окреме функціональне командування, 
активне проведення спеціальних операцій як 
одного з основних засобів забезпечення наці-
ональної безпеки США та реалізації націона-
льних інтересів цієї країни. 

Власне трансформацію підрозділів спецп-
ризначення й аналогічних їм формувань США, 
а також еволюцію проведення ними спеціаль-
них операцій у період 1938–1988 рр. дослі-
джував Р. Беамонт (R.A. Beaumont). Його ро-
боти мають описовий характер як самих опе-
рацій, так і створення та розвитку підрозділів і 
частин спецпризначення та інших формувань, 
які залучалися до проведення спецоперацій 
[1]. Бредлі Малколм (Brailey Malcolm) у своїй 
дослідницькій діяльності зробив акцент на 
питання трансформації ССпО в сучасних 
конфліктах, зміну поглядів на їх застосування, 
завдання та тактику дій [2]. 

Враховуючи те, що в період після Другої 
світової війни одним із основних завдань для 
формувань спецоперацій було визначено ор-
ганізацію повстанського руху та боротьбу з 
повстанцями, стало цілком логічним прове-
дення наукових досліджень щодо участі ССпО 
в цій діяльності. Прикладом зазначеного є на-
укові пошуки В. Лакуейра (W. Laqueur) та 
Р. Аспрея (R.B. Asprey) [3; 4]. 

Класичним варіантом дослідження власне 
теорії та практики спецоперацій є робота 
В. Макравена (W.H. McRaven), що ґрунтуєть-
ся на аналізі низки реально проведених спе-
цоперацій. Крім широкого розгляду практич-
них аспектів проведення спецоперацій, в ро-
боті цього автора простежуються спроби сфо-
рмулювати окремі елементи теорії спецопера-
цій. Заслугою автора є введення в обіг низки 
дефініцій щодо теорії СпО. Хоча слід зазначи-
ти, що його підходи до спецоперацій охоплю-
вали переважно складову «направлених дій» 
(direct actions) [5]. 

Однією з перших спроб систематизувати 
інформацію щодо еволюції спецоперацій є 
наукові пошуки Е. Лютвака (E. Luttwak). Його 
коло інтересів охоплювало більш широкий 
проміжок часу – з початку Другої світової 
війни, під час якої активно застосовувалися 
структури з ознаками майбутніх ССпО (військ 
спецпризначення, «командос» тощо) та закін-
чуючи 1980 р. (тобто терміном, який відносно 
близький до закінчення першого повоєнного 
періоду еволюції ССпО). Його бачення засто-
сування військ спецпризначення знаходиться 
в контексті та рамках традиційних конвенцій-
них війн (конфліктів високої інтенсивності), а 

власне спецоперації зазначений дослідник 
описує як воєнні дії, що проводяться спеціа-
льно створеними та підготовленими силами в 
межах території противника [6]. 

Більш ранніми дослідженнями була дія-
льність М. Фута (M.R.D. Foot), який завершив 
розгляд проблематики спецоперацій подіями 
війни у В’єтнамі (і то лише станом на кінець 
1960-х років). Також цей автор дав своє ви-
значення сутності спецоперацій, сформулю-
вав їх деякі характерні риси та звернув увагу 
на можливість досягнення стратегічного ефе-
кту в результаті ефективного проведення спе-
цоперацій [7]. 

Отже, цілком очевидно, що для американ-
ських дослідників спецоперації мали науко-
вий інтерес насамперед у контексті пошуку 
адекватних засобів протидії загрозам націона-
льним інтересам США. Також у цьому ж кон-
тексті в 1980-і роки мало місце значне поси-
лення уваги іноземних дослідників до ролі 
спеціальних операцій на стратегічному рівні. 
Одночасно тривало переосмисленням власне 
терміну «спеціальні операції», який набув 
більш широкого рівня трактування. Характер-
ним прикладом його розширеної інтерпретації 
є фахові дискусії під час проведення симпозі-
уму «Роль спеціальних операцій у стратегії 
США на 80-ті роки», проведеного в 1983 р. 
Організаторами цього заходу стали Центр на-
ціональної стратегічної інформації, Центр до-
слідження національної безпеки при Джордж-
таунському університеті та Університет наці-
ональної оборони. Зокрема дослідники Моріс 
Тагвел (M. Tugwell) і Девід Чартерс (D. Char-
ters) (Центр конфліктології університету в 
Брусвіку) запропонували відмовитися від об-
меженого розуміння терміну «спеціальні опе-
рації», яке передбачало лише застосування в 
тій чи іншій формі військової сили. На думку 
цих експертів, необхідно відокремити спецо-
перації від традиційних бойових дій (із засто-
суванням звичайних озброєнь) з огляду на та-
кі чинники:  

спецоперації за своєю сутністю є не стіль-
ки військовими, скільки «політичними опера-
ціями», під час яких для досягнення націона-
льних цілей часто доводиться вдаватися до 
специфічних (нетрадиційних) форм застосу-
вання військової сили у вигляді дій форму-
вань ССпО;  

одним із головних принципом проведення 
спецоперацій слід вважати раціональне (еко-
номне) використання сил, що вимагає реалі-
зації ними таких властивостей, як раптовість, 
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швидкість дій, локалізація зони операції;  
спецоперації неможливі без суттєвої роз-

відувальної підтримки під час їх підготовки та 
проведення;  

використання прямої збройної сили в спе-
цопераціях має бути вибірковим, а бажано – 
обмеженим або взагалі виключатися.  

З огляду на наведені чинники, зазначені 
автори запропонували своє бачення концепції 
спецоперацій (стратегічного рівня): «Спеціа-
льні операції – це вузькомасштабні раптові 
та/або законспіровані операції нетрадиційно-
го характеру з високим ступенем ризику, що 
здійснюються для досягнення важливих полі-
тичних або воєнних цілей зовнішньої політи-
ки. Ці операції характеризуються скритніс-
тю і гнучкістю проведення, вибірковим за-
стосуванням насильства і контролюються на 
вищому урядовому рівні. У конкретних ситу-
аціях використовуються як військові, так і 
невійськові сили, включаючи потенціал розвід-
ки» [8]. 

Зміст спецоперацій, особливості їх підго-
товки та проведення, аспекти розвитку ССпО 
також були охоплені в роботі Колліна Грея 
(Cоlin Gray), який звернув увагу на стратегіч-
ний характер застосування ССпО та можли-
вість завдяки їх залученню до операцій еко-
номити значні сили [9; 10].  

Весь час існування підрозділів спецприз-
начення в ЗС США супроводжувався їх акти-
вною участю у веденні інформаційного про-
тиборства. Це питання отримало своє висвіт-
лення в роботі М. Мітчела (M.E. Mitchell) за-
значеного спрямування, в якій доведено доці-
льність залучення ССпО до проведення інфо-
рмаційних операцій та їх значну ефективність 
[11]. 

Дослідження історіографії щодо еволюції 
теорії та практики спеціальних операцій у 
США дозволяє звернути увагу на те, що аме-
риканські підходи до спеціальних операцій і 
“прихованих акцій” включають широке вико-
ристання потенціалу інформаційно-психоло-
гічного впливу. Зокрема полковник ЗС США 
Мелвін Крізел у свої працях запропонував ва-
ріант можливих форм інформаційно-психоло-
гічного впливу як різновиду спеціальних опе-
рацій в контексті стратегії забезпечення наці-
ональної безпеки країни:  

публічна інформація – як форма фактично 
урядової пропаганди, що розрахована на ро-
зуміння з боку іноземної аудиторії сутності 
проведення США своєї політики. На його ду-
мку, порівняно з іншими методами інформа-

ційно-психологічного впливу публічна інфо-
рмація максимально вільна від різного роду 
маніпуляцій; 

публічна дипломатія – використання про-
грам міжнародного інформаційного, науково-
го та культурного обміну тощо з метою ство-
рення сприятливого зовнішньополітичного 
клімату для здійснення подальших необхід-
них заходів урядом США (у т. ч., при необ-
хідності, військового характеру). Діяльність, 
наприклад, інститутів Національного фонду 
США в підтримку демократії та інших анало-
гічних неурядових організацій може служити 
одним з конкретних прикладів реалізації за-
значеної концепції публічної дипломатії. В 
межах зазначеного для отримання симпатій 
громадської думки і впливових лідерів (орга-
нізацій) зарубіжних країн в інтересах США 
особливе значення має встановлення контак-
тів на неурядовому рівні, минаючи офіційні 
інстанції. В практиці діяльності керівництва 
США особливо важливою була публічна дип-
ломатія при спробах США впливати на дикта-
торські та авторитарні режими;  

інформаційно-психологічні операції  – як 
логічне доповнення до політичних і економі-
чних санкцій США у тих випадках, коли вони 
не спрацьовують (не дають бажаного резуль-
тату) та/або виникає небажана перспектива 
використання з боку США власне військових 
засобів. Інформаційно-психологічні операції 
при цьому спрямовані також і на дружні та 
нейтральні сили, підтримка або лояльність 
яких щодо подальших дій США є суттєвою. 
Прикладом успішного проведення компонен-
тів інформаційно-психологічних операцій є 
ситуація навколо Панами у 1989 р., коли 
США досягли необхідного їм рівня стриманої 
реакції більшості латиноамериканських урядів 
на операцію «проти генерала А. Норьєги»;  

інформаційно-психологічна війна – цілес-
прямоване використання всіх наявних засобів, 
починаючи від класичної «політичної пропа-
ганди» до «ідеологічної обробки» населення 
«недружніх» («ворожих») по відношенню до 
США держав.  

Цікаво, що дослідники, які не мають без-
посереднього відношення до структур забез-
печення національної безпеки (або силових 
структур) США, переважно розглядають спе-
ціальні операції не лише в рамках застосуван-
ня ЗС США (для проведення власне військо-
вих операцій), а в контексті інструментарію 
для забезпечення реалізації інтересів США на 
міжнародному рівні. Зокрема в дослідженнях 
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С. Мак-Інеса (C. McInnes) увага акцентрується 
на змінах умов для застосування ЗС США в 
сучасному світі, в яких складова спеціальних 
операцій має об’єктивні причини для зростан-
ня [12]. 

У дослідженнях П. Хаснера (Р. Hassner) 
обґрунтовано тезу стосовного того, що війсь-
ково-політичне керівництво США на тепері-
шній час намагається уникнути сценаріїв кла-
сичного збройного протиборства, особливо 
великомасштабної війни. Відповідно, виникає 
питання пошуку альтернативних інструментів 
силового впливу. Тому дослідник акцентує 
увагу на теорію т. зв. «керованого» воєнного 
конфлікту. Події 1990-х років дозволяють ви-
ділити п’ять його ключових ознак, у т. ч. ке-
роване поширення воєнних дій; їх спрямова-
ність не на все суспільство, а лише на полі-
тичне керівництво (еліти) противника; мінімі-
зація втрат; мінімалізація ризиків для західних 
країн; відмова від концепції повного розгрому 
противника. Відповідно, автор робить висно-
вок, що ССпО є одним із найактуальніших ін-
струментів для виконання наведених вище за-
вдань [13]. 

Із зазначеними підходами 1990-х років 
погоджується інший дослідник з питань спе-
ціальних операцій Дж. Коллінс (J. Collins), 
який також робить акцент на досягнення пе-
ремоги (у т. ч. щодо розгрому противника, 
руйнування його потенціалу тощо) за умови 
мінімальних втрат серед цивільного населен-
ня та господарських об’єктів, а також відсут-
ності у ряді випадків потреби захоплення те-
риторії противника. На перший план він ста-
вить завдання змусити противника втратити 
стратегічний контроль над ситуацією. При 
цьому автор робиться висновок про зростання 
ролі спеціальних операцій під час досягнення 
цілей збройного протиборства [14]. 

У дослідженнях американської компанії 
«Ренд» помітне місце займають питання за-
стосування ССпО як «хірургічного інструмен-
ту», «сили вибору» в боротьбі з міжнародним 
тероризмом, а також поширенням зброї масо-
вого ураження. У цих дослідженнях детально 
розглядаються питання еволюції контртеро-
ристичних операцій в фактично «наступальні 
контртерористичні операції» за участю ССпО 
[15]. 

Заслуговують на увагу й підходи Річарда 
Меєрса (Richard Myers), який розглядав пи-
тання застосування формувань Сил спеціаль-
них операцій ЗС США у вирішенні завдань 
виявлення, недопущення та припинення теро-

ристичних загроз на власній території США, 
зокрема, в рамках операції «Noble Eagle», а 
також в форматі діяльності спеціального фор-
мування ССпО ЗС США для підтримки захо-
дів боротьби з тероризмом (Counter-Terrorism 
Campaign Support Group) [16; 17]. 

Окремим напрямом у проведенні спецо-
перацій все більше постають операції щодо 
захоплення та/або знищення ключових лідерів 
противника/військових злочинців/ватажків 
терористичних організацій/членів терористи-
чних груп, особливо в період після вересня 
2001 року. При цьому слід розуміти, що такі 
операції мають низку особливостей, почина-
ючи від потреби в значному розвідувальному 
забезпеченні та закінчуючи специфічними 
умовами дій для підрозділів ССпО, напри-
клад, у віддалених районах місцевості в різ-
них географічних умовах, на територіях країн, 
що не перебувають у стані війни з США, від-
сутності достатніх правових підстав для таких 
дій тощо. Ці питання знайшли своє відобра-
ження в роботах М. Білінгслеа (Marshall 
Billingslea), Р. Дрона (R.J. Drone), В. Ферела 
(W.H. Ferrell) [18–20]. 

Окреме місце посідають підходи щодо 
участі підрозділів ССпО в операціях, які було 
прийнято відносити до міжнародних миро-
творчих операцій. Зокрема, своє бачення що-
до залучення ССпО до виявлення та затри-
мання військових злочинців на території ко-
лишньої Югославії дослідив та оприлюднив 
Р. Невман (R.J. Newman), а під час подій у 
Сомалі – Дж. Селескі (J.D. Celeski) [21; 22]. 
К. Діксон (K.D. Dickson) звертає увагу на роль 
ССпО щодо підготовки та організації застосу-
вання підрозділів збройних сил (сил безпеки) 
дружніх для США країн [23]. 

Події в Афганістані та Республіці Ірак на 
початку ХХІ ст. надали значної інформації 
для досліджень ролі та місця ССпО під час 
проведення операцій на території цих країн. 
Багато дослідників, зокрема Т. Шенкер 
(T. Shanker), Р. Скарбороух (R. Scarborough), 
С. Херш (S. Hersh) у висновках із своїх дослі-
джень зазначають, що ці операції взагалі ста-
ли ССпО-центричними та певною мірою – 
моделлю для ведення майбутніх збройних 
конфліктів [24–26].  

Фахівці Дослідницької служби Конгресу 
США традиційно досліджували питання під-
готовки та проведення спецоперацій у кон-
тексті забезпечення національної безпеки 
США та переважно – саме на стратегічному 
рівні [27]. 
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Слід зауважити, що в США мали місце й 
системні наукові дослідження щодо розвитку 
власне теорії спецоперацій. Зокрема члени 
спеціальної робочої групи щодо розробки те-
орії спецоперацій, що функціонувала на базі 
Університету спеціальних операцій у 2011 р. 
здійснили спробу сформулювати в цілісному 
вигляді теорію спеціальних операцій (у межах 
завдань застосування ЗС США). Цікаво, що за 
оцінками зазначеного наукового колективу, 
станом на 2011 р. у ЗС США чіткої та повної 
теорії спецоперацій ще не існувало, мова 
йшла лише про її елементи та необхідність 
розробки зазначеної теорії на новому якісно-
му рівні. Зазначеними дослідниками було роз-
роблено та сформульовано їх бачення струк-
тури такої теорії, відпрацьовані пропозиції 
щодо наповнення її змісту, характеристики 
ССпО, вимоги до самих формувань ССпО, 
перспективні завдання тощо [28]. 

Разом з тим, автором встановлено, що не-
зважаючи на вищенаведені декларації фахів-
ців Університету спеціальних операцій Ко-
мандування ССпО ЗС США, спроби розгля-
дати теорію спецоперацій мали місце і в ін-
ших дослідженнях, наприклад Р. Спулака 
(Robert Spulak) та Дж. Турнлей (Jessica 
Turnley) [29; 30]. 

Окремої уваги заслуговують праці авторів 
щодо ССпО, позиції яких мають автобіогра-
фічне забарвлення в результаті їх особистої 
участі в підготовці та проведенні спецопера-
цій. При цьому воєначальники вищого рівня 
розглядають ССпО переважно в межах вико-
нання завдань угрупованнями військ (сил), 
керівництво якими вони здійснювали. Разом з 
тим, автори, які проходили службу безпосере-
дньо в формуваннях ССпО (або спецпризна-
чення тощо) намагаються описувати питання 
підготовки та проведення спецоперацій умов-
но кажучи «з середини» самих організаційних 
структур [31; 32]. 

Іноземні англомовні автори, які походять 
з інших країн (не із США) у своїх досліджен-
нях акцентують увагу на питаннях еволюції 
спеціальних операцій ЗС США в контексті тієї 
частини досвіду, яка може бути врахована для 
розвитку, підготовки та застосування націона-
льних формувань ССпО. Так, наприклад, Ма-
лколм Брейлей (Malcolm Brailey) у роботі 
«The Transformation of Special Operations 
Forces in Contemporary Conflict: Strategy, Mis-
sions, Organisation and Tactics» обґрунтував 
чинники зростання ролі ССпО, дослідив тен-
денції їх розвитку, проаналізував значну кіль-

кість підходів до власне визначення спеціаль-
них операцій та ССпО тощо [33]. 

Загалом роботи вищезазначених авторів 
дозволяють сформулювати тезу про те, що 
спецоперації активно використовувалися ке-
рівництвом США як інструмент (засіб) досяг-
нення військово-політичних та інших цілей у 
період після закінчення Другої світової війни і 
до теперішнього часу включно. З 1947 р. їх 
готувало та проводило переважно міністерст-
во оборони США та Центральне розвідуваль-
не управління (далі – ЦРУ) за участю інших 
спецслужб та органів державного управління 
федерального рівня.  

Фактично, спеціальні операції поступово 
перетворилися в стратегічний інструмент не 
лише військової, але й зовнішньополітичної, 
фінансової та економічної діяльності з боку 
керівництва США. До речі, країни Заходу ак-
тивно практикували проведення спецопера-
цій, дуже часто при неодмінній участі США 
як «старшого партнера».  

У 1980-ті роки західні військові експерти 
вважали найімовірнішим використання таких 
різновидів спецоперацій: 

акції захоплення найважливіших об’єктів 
при веденні бойових дій із застосуванням зви-
чайних озброєнь (наприклад, під час Фолкле-
ндської війни);  

проведення операцій т. зв. «воєнізовани-
ми формуваннями», що формально не нале-
жать до збройних сил (за аналогією з висад-
кою сил повстанців у Затоці Свиней, Куба);  

протиповстанські заходи (від економічної 
допомоги проамериканським силам і підгото-
вки кадрів до організації їх дій та безпосеред-
нього керівництва ними); 

т. зв. «спеціальні миротворчі акції», тобто 
спецоперації, що проводяться під прикриттям 
миротворчих операцій або під гаслом підтрим-
ки стабільності і порядку в тій чи іншій країні;  

військові акції по звільненню осіб, які по-
трапили в полон до терористів або опинилися 
в становищі заручників. 

Поряд з власне спецопераціями, важли-
вим компонентом реалізації національної по-
літики в США стали «приховані акції» (в ін-
ших джерелах зазначаються як «таємні акції» 
або «таємні операції»), які де-факто мають 
ознаки спеціальних операцій, а тому повинні 
розглядатися спільно з ними. За визначенням 
експерта у сфері воєнної розвідки Роя Годсо-
на, «приховані акції – це спроби уряду вплину-
ти на іншу державу або будь-яку територію 
без позначення власної присутності».  
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Керівник Інформаційного центру націо-
нальної стратегії (США) Ф. Барнетт зазначає, 
що «приховані акції» в практиці діяльності 
військово-політичного керівництва США є 
одним із різновидів спеціальних операцій при 
реалізації «транснаціональної політики». Як 
приклад він наводить практику «невійськового 
руйнування радянської імперії», яка протягом 
багатьох років передбачала організацію «еро-
зію довіри до КПРС з боку населення та сти-
мулювання протиріч між різними категорія-
ми радянського суспільства».  

Вищенаведена історіографія з даного пи-
тання дозволяє в узагальненому вигляді сфо-
рмулювати мету проведення спецоперацій в 
умовах мирного часу: 

підрив або руйнування політичного, еко-
номічного тощо та власне воєнного потенціа-
лу країни (коаліції, союзу країн, регіону);  

завчасне створення оперативно-тактичних 
умов для проведення спеціальних операцій (у 
т. ч. власне баз ССпО) на території країн світу 
для подальших дій;  

зрив перспективних науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт з цивільної і 
військової тематики, випробувань особливо 
важливих зразків озброєння та військової тех-
ніки (далі – ОВТ);  

деструктуризація, виведення з ладу, захо-
плення важливих об’єктів (економіки, банків-
ської системи, інформаційної структури, ор-
ганів управління). 

При цьому протягом періоду, що дослі-
джується, на формування (структури) спецо-
перацій (спецпризначення) ЗС США поклада-
лися наступні основні завдання:  

організація антиурядових виступів, повс-
танських рухів для дестабілізації обстановки у 
визначеній країні та/або силової зміни її уря-
ду; 

направлені дії проти лідерів недружніх 
або ворожих країн;  

боротьба з тероризмом;  
протидія розповсюдженню зброї масового 

ураження, її компонентів і технологій вигото-
влення;  

підготовка та формування повстанських 
загонів;  

ведення розвідки;  
здійснення направлених акцій (диверсій, 

нальотів тощо); 
розміщення та накопичення у визначених 

районах зброї і засобів матеріально-технічного 
забезпечення (далі – МТЗ) для подальших 
спеціальних операцій; 

інформаційного протиборства (руйнуван-
ня, модифікації або викрадення інформації чи 
затримки в її проходженні, участі в інформа-
ційних операціях, ведення психологічних 
операцій, поширення дезінформації тощо);  

визволення заручників, евакуація грома-
дян своєї держави з-за кордону;  

організації та проведення прихованого 
або відкритого саботажу діяльності органів 
державного та військового управління проти-
вника;  

В умовах кризової ситуації (збройного 
конфлікту) на ССпО ЗС США додатково по-
кладалися такі завдання:  

збір розвідувальних відомостей в інтере-
сах дій угруповань збройних сил на театрі во-
єнних дій (далі – ТВД);  

виведення з ладу або захоплення важли-
вих військових і промислових об’єктів;  

порушення комунікацій, систем держав-
ного та військового управління, МТЗ;  

корегування ракетно-авіаційних ударів і 
вогню артилерії;  

здійснення рейдів у тилу противника для 
знищення або захоплення важливих об’єктів, 
документів, зразків ОВТ, деморалізації особо-
вого складу військ (сил) і місцевого населен-
ня. 

Крім західних країн, проблематика ССпО 
ЗС США традиційно була предметом уваги на 
пострадянському просторі. Зокрема в Росій-
ській Федерації найбільший інтерес щодо 
проблематики спеціальних операцій стосовно 
ЗС США мають праці таких дослідників, як В. 
Квачков, Ю. Дроздов, А. Колобов та О. Коло-
бов. Так, наприклад, дослідники Нижнього-
родського університету А. Колобов та О. Ко-
лобов роблять акцент на значну політичну та 
фінансово-економічну складові спеціальних 
операцій, тобто трактують спеціальні операції 
у більш повному розумінні, значно ширшому 
традиційного бачення у «військових рамках». 
На думку цих авторів, до найбільш резонанс-
них самостійних (переважно поза межами 
проведення операцій ЗС США) спецоперацій 
стратегічного характеру, які здійснювалися на 
високому рівні міжвідомчої взаємодії можна 
віднести:  

організацію та проведення державного 
перевороту в Ірані – спецоперації «Аякс» 
1953 р. (у результаті якої в Ірані було усунуто 
від влади національного лідера країни 
М. Мосадика);  

повалення уряду Гватемали в 1954 р. – 
операцію «Ельдіабло», яка дозволила повер-
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нути «бананову республіку» у лоно «вільного 
світу»;  

проект «МК-УЛЬТРА» (протягом 50-х – 
початку 60-х років ХХ ст.), у межах якого 
зроблено системну спробу отримання «конт-
ролю за умами» у багатьох країнах світу;  

операцію «Фенікс» 1968 р. (спрямована на 
знищення керівних кадрів Національного 
фронту звільнення Південного В’єтнаму та 
відповідно встановлення контролю над тери-
торією країни);  

операцію «Іран-контрас», що проводилася 
в середині 70-х – на початку 80-х років ХХ ст.; 

операцію щодо знешкодження лідера 
міжнародної терористичної організації «Аль-
Каїда» Усами бен Ладена (2011 р.) [34]. 

Проте в Російській Федерації є багато до-
сліджень, що охоплюють проблематику спе-
ціальних операцій тактичного рівня. На думку 
автора, основним чинником зазначеного є не-
достатні можливість отримання доступу до 
англомовних джерел різного походження та 
складності з їх перекладом. 

Активний розвиток ССпО ЗС США спо-
нукає військово-політичне керівництво дер-
жав активно вивчати досвід США та розроб-
ляти відповідні заходи протидії. В цьому кон-
тексті заслуговують на увагу висновки нача-
льника Генерального штабу ЗС РФ Валерія 
Герасимова щодо нових викликів та необхід-
ності перегляду форм і способів ведення бо-
йових дій. На його думку, акценти протиборс-
тва переміщуються у напрямку комплексного 
застосування невійськових заходів (політич-
них, економічних, інформаційних, гуманітар-
них тощо) з широким залученням протестного 
потенціалу населення. Ці заходи значно допо-
внюються власне військовими заходами при-
хованого характеру, передусім діями ССпО. 
Відповідно, нівелювати перевагу противника 
в збройному протиборстві дозволяють асиме-
тричні дії, до яких автор відносить викорис-
тання ССпО та внутрішньої опозиції з одно-
часним комплексним інформаційним впливом 
для створення постійно діючого фронту на 
всій території держави-противника [35]. 

Досить системними в РФ є дослідження 
В.В. Квачкова, який на підставі аналізу досві-
ду проведення спеціальних операцій, у т. ч. ЗС 
США одним із перших на науковому рівні об-
грунтував поняття «спеціальний метод веден-
ня війни» та «спеціальні дії збройних сил» 
стосовно реалій сьогодення [36; 37].  

Особливе місце в дослідженнях російсь-
ких авторів займають питання спеціальних 

операцій у загальному контексті системи за-
ходів реалізації національних інтересів США. 
Так, Юрій Дроздов досить широко розглядає 
застосування підрозділів ССпО США та мо-
делювання дій ССпО та відповідні заходи 
протидії їм у радянський період історії [38; 
39]. 

Значний інтерес мають дослідження, що 
проводилися в СРСР та пізніше в Російській 
Федерації щодо концепцій і доктрин застосу-
вання ЗС США, еволюції їх воєнного мистец-
тва в різні етапи історії в період після 1945 р. 
Такі роботи дозволяють визначити еволюцію 
концептуальних і доктринальних поглядів 
американського військово-політичного керів-
ництва у воєнній сфері та, відповідно, погляди 
на застосування формувань спеціальних опе-
рацій (спеціального призначення) під час реа-
лізації національних інтересів США. Відпові-
дно, етапи розвитку воєнного мистецтва США 
можуть бути одним з варіантів визначення 
періодизації питань теорії та практики спеціа-
льних операцій [40]. 

На підставі аналізу англомовних першо-
джерел зазначені автори визначають етапи 
розвитку воєнного мистецтва у США у після-
воєнний період: перший – 1945–1953 років, 
другий – 1950-х років, третій – 1960-х років, 
четвертий – початку 1970-х років. Відповідно, 
кожному етапу відповідала низка концепцій і 
доктрин, що обумовлювали вимоги до підго-
товки та проведення спецоперацій, розвитку 
та застосування відповідних структур. 

Для нас мають інтерес підходи Н.Є. Бу-
зини та В.І. Шатька, які в своїх дослідженнях 
запропонували бачення етапів становлення 
сил спеціальних операцій. На їх думку, можна 
виділити чотири основних етапи еволюції те-
орії та практики спеціальних операцій, засто-
сування сил СпП, у т. ч. третій – це етап акти-
вного застосування сил СпП, їх трансформа-
ція в ССпО у період з 1939 р. до початку 1990-
х років, а четвертий – етап розвитку теорії та 
практики застосування ССпО з початку 90-х 
років ХХ ст. Згідно з поглядами зазначених 
авторів, підставою для наведеної періодизації 
можуть бути етапи розвитку засобів збройно-
го протиборства, а також зміни на погляди 
щодо застосування власне спеціальних спосо-
бів дій під час збройного конфлікту або поза 
його межами [41]. 

Головне розвідувальне управління Ген-
штабу ЗС СРСР упродовж всього післявоєн-
ного періоду приділяло значну увагу питан-
ням розвитку та застосування ССпО (СпП) 



ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Воєнно-історичний вісник 1(19) / 2016 84 

країн – імовірних противників. При цьому з 
метою максимального охоплення споживачів 
розвідувальної інформації матеріалами з пер-
шоджерел здійснювався переклад та опублі-
кування офіційних документів ЗС США з да-
ного питання [42; 43]. 

Відомчі видання РФ (насамперед МО та 
ВВ МВС РФ) у питаннях досліджень спеціа-
льних операцій ЗС США акцентують увагу на 
виявленні їх особливостей і слабких місць, а 
також на визначенні форм і способів протидії 
їм у контексті протидиверсійної тематики 
[44–47].  

Деякі автори, наприклад, Б. Богдан зосе-
реджують увагу на тактичному рівні дій під-
розділів СпП, але це також дозволяє розкри-
вати особливості проведення спеціальних 
операцій в цілому [48]. 

До речі, на думку автора, надмірне захоп-
лення дослідників протидиверсійною темати-
кою дій ССпО ЗС США на пострадянському 
просторі призвело до фактичної втрати уваги 
до питань еволюції спеціальних операцій в 
контексті реалізації стратегій «м’якої сили». 
Також частина авторів у країнах колишнього 
Радянського Союзу в своїх публікаціях акцен-
тують увагу на описовому характері застосу-
вання ССпО.  

Що стосується пошуків українських нау-
ковців, то слід звернути увагу на праці, 
пов’язані з аналізом місця та ролі формувань 
ССпО в контексті визначення обрисів майбу-
тнього збройного протиборства. Зокрема 
О.А. Ільяшов досліджував еволюцію структур 
і завдань збройних сил, у т. ч. ССпО та, відпо-
відно, їх вплив на війни, які прийнято відно-
сити до четвертого-шостого покоління. У на-
веденому дослідженні увага звертається на 
оперативний і стратегічний рівні завдань, які 
мали вирішувати війська спеціального при-
значення у війнах т. зв. 5-го покоління, а та-
кож на вимогу до збройних сил протистояти 
активному застосуванню з боку противника 
незаконних збройних формувань під егідою 
ССпО. Як бачимо, події в нашій державі 2014–
2016 років у повній мірі підтверджують зазна-
чені тези О.А. Ільяшова. У дослідженнях да-
ного автора звертається увага на еволюцію 
військ спеціального призначення в сили спе-
ціальних операцій для участі у війнах 6-го по-
коління, визначення для них нових завдань 
(боротьби з тероризмом, звільненні заручни-
ків, пошуково-рятувальних заходів та евакуа-
ції громадян, участі в інформаційних операці-
ях, миротворчих місіях тощо). Робиться ви-

сновок, що ССпО можна розглядати фактично 
як третю основну силу (або складову) зброй-
них сил провідних країн світу (після ядерних 
сил та сил загального призначення), здатну 
суттєво впливати на остаточний результат 
збройного протиборства. Як інша характерна 
ознака еволюції спецоперацій розглядається 
теза, що в сучасному світі спеціальні операції 
все більше проводяться до початку власне 
збройного протистояння та після його закін-
чення, а ефективне застосування ССпО здатне 
у деяких випадках не допустити виникнення 
«класичного» збройного конфлікту взагалі 
[49]. 

Значне місце питанню еволюції теорії та 
практики спеціальних операцій приділяють у 
своїх дослідженнях Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Бист-
ряков, А.І. Семука. Вони досліджували пи-
тання місця та ролі спецоперацій та власне 
ССпО в системі заходів забезпечення націо-
нальної безпеки США. Ними виявлено особ-
ливості еволюції організаційних структур 
військ спецпризначення та близьких до них 
формувань у ЗС США, встановлено періоди-
зацію зазначених заходів, створення Коман-
дування ССпО як окремої компоненти в стру-
ктурі ЗС США, питання розвитку складоих 
елементів ССпО, у т.ч. у складі регіональних 
командувань, а також особливості проведення 
окремих спеціальних операцій [50; 51]. 

Серед інших українських дослідників слід 
звернути увагу на роботу Т.А. Васько та В.І. 
Ткаченко, в якій також висвітлюються питан-
ня застосування ССпО ЗС США в 1980–1990 
роках [52]. 

Вищі військові навчальні заклади та нау-
ково-дослідні установи ЗС України зробили 
свій внесок у дослідження проблематики 
ССпО в період після Другої світової війни. В 
цьому контексті провідними структурами ста-
ли Національний університет оборони Украї-
ни імені Івана Черняховського та Централь-
ний науково-дослідний інститут ЗС України 
[53–55]. 

Слід також зазначити, що в нашій державі 
мали місце і дисертаційні дослідження, в яких 
проблематика ЗС США зазначеного спряму-
вання знайшла своє місце. Зокрема В.А. Кобко 
проводив дослідження та описував питання 
підготовки спецоперацій під час війн і лока-
льних конфліктів після закінчення Другої сві-
тової війни. Також ним було відзначено об-
меженість (щонайменше на час проведення 
наведеного дослідження) систематизованого 
матеріалу щодо бойового застосування сил 
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спеціального призначення, а також загально-
військових частин за таких умов. Крім того, 
дослідником було обґрунтовано доцільність 
комплексного дослідження методів підготовки 
та проведення спеціальних операцій, визначе-
ні деякі особливості спеціальних операцій та 
уявлення щодо їх сутності. Хоча слід зазначи-
ти, що у висновках за результатами дослі-
дження спеціальні операції розглядаються ав-
тором значною мірою в контексті протиповс-
танської діяльності [56; 57]. 

Іншим науковим дослідженням зазначено-
го спрямування у нашій державі стала дисер-
тація Н.М. Молдавчук, в якій також питання 
проведення спецоперацій переважно розгля-
даються в контексті розвитку форм і способів 
протиповстанської боротьби під час війн і ло-
кальних конфліктів після Другої світової війни. 
Значну увагу приділено питанням дій сил СпП 
проти іррегулярних формувань противника, 
особливостям їх дій під час спецоперацій, роз-
криваються деякі принципи, форми та способи 
дій ССпО на різних етапах операції. Хоча ав-
тор дослідження терміни «спеціальна опера-
ція» та «спільна операція» часто ототожнює. 
Ним роблено спробу здійснити класифікацію 
спеціальних операцій, в основу якої покладено 
характер дій військ (сил), що залучаються: роз-
відувально-диверсійні спеціальні операції, роз-
відувальні спеціальні операції, диверсійні спе-
ціальні операції, інформаційні спеціальні опе-
рації, психологічні спеціальні операції тощо. 
Також у дослідженні стверджується, що прак-
тикою бойових дій під час збройних конфлік-
тів була вироблена нова форма оперативних 
дій – сумісна спеціальна операція [58].  

У попередніх працях автора цієї статті та-
кож окреме місце займали питання теорії та 
практики підготовки та проведення спеціаль-
них операцій ЗС США [59–63]. 

Висновки. Таким чином, вивчення історіо-
графії з даного питання дозволяє стверджува-
ти, що більшість дослідників зазначеної тема-
тики вважають, що головною формою засто-
сування військ (сил) зі складу ССпО ЗС США 
є спеціальна операція. Під цим терміном ро-
зуміється комплекс заходів щодо бойового за-
стосування частин і підрозділів ССпО та ін-
ших формувань в інтересах реалізації політи-
ки держави: спеціальна розвідка, прямі акції, 
психологічні операції, контртерористичні дії, 
надання військової допомоги, пошуково-
рятувальні дії в тилу противника тощо. 

Одночасно тенденції розвитку форм і спо-
собів ведення воєнних дій протягом дослі-

джуваного періоду свідчать, що: 
значно збільшився обсяг завдань, які ви-

рішуються частинами і підрозділами ССпО, у 
т. ч. щодо реагування на асиметричні загрози; 

розширився вплив спеціальних операцій 
на хід урегулювання кризових ситуацій та 
збройних конфліктів; 

застосування військ (сил) в кризових ситу-
аціях (операціях) набуває міжвидового харак-
теру, у повній мірі це стосується також і ССпО; 

завдяки комплексному застосуванню 
ССпО у поєднанні з іншими заходами з’явля-
ється можливість досягти певних воєнно-полі-
тичних цілей, припинити конфлікт на ранній 
стадії виникнення (або взагалі не допустити 
його виникнення), а при необхідності – спря-
мувати його розвиток у бажаному напрямі; 

частини і підрозділи ССпО, з їх здатністю 
до вибіркового ураження цілей та мінімаль-
них втрат, що завдаються цивільному насе-
ленню, можуть використовуватися у випад-
ках, коли застосування звичайних збройних 
сил є неможливим та/або недоцільним; 

спрямованість спеціальних операцій хара-
ктеризується змінами від забезпечення класи-
чних видів воєнних дій до їх проведення як 
самостійних операцій; 

зміни форм і способів ведення воєнних 
дій і зростання ролі спеціальних операцій під 
час вирішення завдань у кризових ситуаціях і 
воєнних конфліктах зумовили активний роз-
виток сил і засобів для їх проведення. 

На думку експертів, необхідно відокреми-
ти спеціальні операції від традиційних бойо-
вих дій із застосуванням звичайних озброєнь. 
Ця відмінність обумовлена такими фактора-
ми: СпО є не лише власне класичними воєн-
ними, а для досягнення політичних цілей до-
водиться вдаватися до специфічних форм за-
стосування збройної сили насамперед дій 
ССпО; головним принципом СпО є раціона-
льне використання та економія сил, що перед-
бачає такі їх характеристики, як раптовість, 
швидкість, локалізація зони операції; СпО 
вимагають системної розвідувальної підтрим-
ки під час їх підготовки та ведення; викорис-
тання прямої збройної сили в СпО має бути 
вибірковою і, бажано – обмеженою або взага-
лі виключатися.  

Американські підходи до концепції СпО 
на стратегічному рівні після певної еволюції 
розглядають спеціальні операції як вузькома-
сштабні раптові та/або приховані операції не-
традиційного характеру з високим ступенем 
ризику, що здійснюються для досягнення ва-
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жливих політичних або воєнних цілей зовні-
шньої політики. Ці операції характеризуються 
прихованістю і гнучкістю проведення та кон-
тролюються на вищому державному рівні. У 
конкретних ситуаціях використовуються як 
військові, так і невійськові сили, включаючи 
потенціал спеціальних служб.  

Спеціальні операції розглядаються як 
операції, які проводять спеціально організова-
ні, навчені та озброєні сили для досягнення 
воєнних, політичних, економічних чи інфор-
маційних цілей нетрадиційними засобами у 
ворожих, зайнятих противником чи політично 
нестабільних районах.  

Порядок підготовки, форми і способи дій 
ССпО в операції «Непохитна свобода» в Аф-
ганістані командування ЗС США публічно на-
звало «новою стратегією» їх бойового засто-
сування, універсальною для проведення поді-
бних операцій в інших регіонах світу.  

Упродовж 2011 року в Лівії був проведе-
ний комплекс операцій різного рівня: на пер-
шому етапі – інформаційна операція, спеціа-
льні операції спецслужб західних країн щодо 

«надання військової допомоги»; на другому 
етапі – оперативне розгортання військ (сил); 
повітряна наступальна операція; систематичні 
бойові дії ВМС НАТО; пошуково-рятувальні 
та інші спеціальні операції; інформаційна 
операція; наземна операція, що не мала яскра-
во виражених ознак операції, проведеної на-
ступальними угрупованнями наземних військ 
(сил), а була аналогом спецоперації, апробація 
якої була проведена в Афганістані за десять 
років до подій в Лівії. 

За поглядами західних передусім амери-
канських експертів, масоване завдавання ви-
сокоточних ракетно-авіаційних ударів, систе-
мне проведення заходів інформаційного 
впливу, комплексні дії формувань ССпО (в 
основному щодо підготовки, оснащення та 
координації дій повстанців) у майбутньому 
стануть основним змістом воєнних конфлік-
тів. При всіх варіантах впливу на противника 
завжди залишається необхідність проведення 
«хірургічних» силових та інших прихованих 
дій, часто у такому вигляді, коли слід прихо-
вати джерело походження загрози. 
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АРДЕНСЬКІ НАСТУПАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ВЕРМАХТУ 1940 ТА 1944 РОКІВ 
 

У статті зроблено спробу компаративного аналізу Арденських наступальних операцій 
1940 та 1944 років, здійснених збройними силами Німеччини проти західних союзників по Ан-
тигітлерівській коаліції. Автори розкривають природу та характер цих воєнно-стратегічних 
операцій як «бліцкригу». У першому випадку (операція «Гельб») у 1940 році як успішної стра-
тегічної операції, що вирішила долю Західної Європи на користь Третього Райху, а в іншому – 
(операція «Вахта на Рейні») як такої, що мала локальний успіх і не була доведена до стратегі-
чної перемоги.  

Ключові слова: бойові дії,операція «Гельб», операція «Вахта на Рейні», наступальна опе-
рація, група армій «А», Вермахт, Арденни, бліцкриг,  компаративний аналіз. 
 

Для сучасної постреволюційної України, 
яка опинилася у складному соціально-полі-
тичному та міжнародному становищі через 
глобальну соціокультурну кризу доби пост-
модерну, коли Україна стала об’єктом неоім-
перського геополітичного реваншу з боку пу-
тінської Росії, яка цинічно анексувала Крим у 
2014 році та розв’язала «гібридну» війну на 
сході України, окупувавши частину Донбасу, 
вкрай важливо осмислити уроки Другої світо-
вої війни. 

На думку авторів компаративний аналіз 
успішних для німецького Вермахту наступа-
льних операцій в Арденах у 1940 та 1944 ро-
ках дає гносеологічну можливість воєнно-
стратегічних роздумів щодо сучасного геопо-
літичного та воєнно-стратегічного протисто-
яння між незалежною Україною та путінсь-
кою Росією, яка прагне неоімперського рева-
ншу та поневолення українського народу. 

Актуальність подібних історичних тем, на 
жаль, збільшилась для нашої держави за 
останні декілька років, через латентну агресі-
єю, яку проводить Російська Федерація відно-
сно України. В останні роки Збройні сили (да-
лі – ЗС) України були змушені проводити як 
оборонні, так і наступальні воєнні дії, часто 
проти добре озброєного і більш численного 
противника. У той же час, яскраві історичні 
приклади проведення успішних наступальних 

операцій показують, що перемога можлива 
навіть при кількісній перевазі противника. Ми 
вимушені розглядати операції саме Вермахту, 
оскільки саме ці збройні сили показали при-
клад успішних оперативно-тактичних насту-
пальних та оборонних дій протягом 6 років 
проти численніших, а в окремих випадках на-
віть якісніше озброєних армій союзників. Зна-
чною складовою такого успіху Вермахту є 
робота Генерального штабу, який мав давні 
традиції злагодженої роботи, які створюва-
лись ще при Мольтке-Старшому. 

Метою даної статті є спроба компаратив-
ного аналізу Арденських наступальних опе-
рацій, здійснених збройними силами Німеч-
чини у 1940 та 1944 роках проти західних со-
юзників. Сам по собі опис обох операцій зу-
стрічається досить часто, але спроба їх компа-
ративного аналізу у вітчизняній військово-
історичній літературі ще не зустрічалась. 

Планування операції «Гельб» 
План німецького вторгнення у Францію, 

затверджений у жовтні 1939 р., після перемо-
ги над Польщею, що мав назву «Гельб» («Жо-
втий»), в загальних рисах повторював план 
Шліффена. 

В основі вказівок А. Гітлера від 9 жовтня 
1939 р. Головне командування сухопутних 
сил (далі – ОКХ) прагнуло завдати підсиле-
ним правим крилом німецької армії удар у на-
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прямку на Голландію та північну Бельгію і 
розбити там англо-французькі сили, разом із 
бельгійською та голландською арміями. Ця 
сильна флангова група, що створена у складі 
армійської групи «Н» та групи армій «Б» (ко-
мандуючий – генерал-полковник фон Бок) і 
розгорталась у нижній течії Рейну та північ-
ному Ейфелі. Група армій «Б» складалась із 

трьох армій, мала досягти вирішального успі-
ху. Загалом у склад угруповання північного 
флангу входило 30 піхотних дивізій і більша 
частина рухомих з’єднань (9 танкових і 4 мо-
торизованих дивізії). Таким чином, тут було 
зосереджено майже половину із загального 
числа (102) дивізій, що знаходились на Захід-
ному фронті. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема проведення операції «Гельб» у 1940 р. 
 

У той час, коли на долю армійської групи 
«Н» випало завдання вивести Голландію з 
війни, три армії групи армій «Б» мали здійс-
нити наступ північніше та південніше Льєжа і 
далі через північну Бельгію. При цьому тан-
кові з’єднання мали завдання відіграти вирі-
шальну роль під час прориву ворожих позицій 
на широкому фронті [1]. 

 

 

 

Фото 1. Важкий французький танк B1bis покидає  
територію фірми FCM, травень 1940 р. 

 

29 жовтня 1939 р. перша директива, вида-
на 19 жовтня, була змінена, і тепер Голландію 
мали залишити у спокої. Ймовірно це було 
зроблено за пропозицією ОКХ. 

Група армій «Б» мала тепер завдавати 
удару двома арміями (4-ю і 6-ю) у першому та 
двома арміями (18-ю і 2-ю) у другому ешелоні 
по обидва боки від Льєжа. Пізніше Голландія 
все ж таки була знову включена в зону бойо-
вих дій, причому вивести її з війни тепер мала 
18-а армія. 

Операція групи армій «Б», метою якої бу-
ло досягнення рішучого успіху, мала бути 
прикрита з південного флангу групою армій 
«А». Ця група складалася з двох армій (12-ї та 
16-ї), що нараховували у своєму складі 22 ди-
візії (без мобільних з’єднань), мала завдавати 
удар через південну Бельгію та Люксембург. 
Вона розгорталась у Південному Ейфелі та 
Гунсрюке. 

12-а армія, рухаючись уступом вліво, мала 
супроводжувати наступ групи армій «Б» з ме-
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тою подальшого просування забезпечити її 
фланг від ворожих дій. 

16-а армія після маршу через Люксембург 
мала повернути на південь, щоб забезпечити 
глибокий фланг усієї операції, зайнявши обо-
рону, що проходила в основному безпосеред-
ньо північніше західного флангу лінії Мажіно 
між Сааром і Маасом, східніше Седану. 

Перед групою армій «Ц», що складалася з 
двох армій і 18 піхотних дивізій, ставилось за-
вдання охороняти «Західний вал» від люксем-
бурзького до швейцарського кордону. 

У резерві ОКХ залишалось ще 17 піхот-
них і 2 моторизовані дивізії. 

Метою цієї операції, згідно пункту 1 ди-
рективи про розгортання від 19 жовтня, у роз-
ділі «Загальні наміри», був «… розгром по 
можливості більших сил французької армії та 
її союзників і одночасно захоплення по мож-
ливості більшого простору на території Гол-
ландії, Бельгії та північної Франції як плацда-
рму для успішного ведення повітряної та мор-
ської війни з Англією і як широкої смуги за-
безпечення для Рурської області». 

У пункті 2 цієї директиви ОКХ визначило 
як найближче задання наступ, який мав відбу-
ватися під керівництвом командуючого сухо-
путними силами, для обох груп армій: 
«… сковуючи голландську армію, розгромити 
якомога більшу частину бельгійської армії в 
районі прикордонних укріплень і швидким 
зосередженням якомога більших – особливо 
мобільних – з’єднань створити передумови 
для безперервного продовження наступу ве-
ликим угрупованням північного флангу і для 
швидкого заволодіння морським узбережжям 
Бельгії» [10]. 

У зв’язку з вищенаведеною зміною дире-
ктиви, що надійшла 29 жовтня, ОКХ розши-
рило завдання для групи армій «Б», змінивши 
формулювання «Загальних намірів» таким 
чином: «змусити якомога більші сили фран-
цузької армії прийняти бій на території півні-
чної Франції та Бельгії і розбити їх, створив-
ши тим самим сприятливі умови для продов-
ження війни на суші і в повітрі проти Англії 
та Франції». 

У пункті «Угруповання сил і завдання» 
ОКХ поставило перед групою армій «Б» таку 
ціль: «знищити об’єднані сили союзників у 
районі північніше Соммі і вийти на узбереж-
жя Ла-Маншу» [10]. 

Групі армій «А» залишалась таке ж за-
вдання оборонного характеру – прикривати дії 
групи армій «Б», але вона була дещо розши-

рена. 12-а армія, що діяла на правому фланзі, 
мала тепер швидко форсувати Маас у районі 
Фуме і південніше нього і завдати удару через 
укріплену французьку прикордонну зону в за-
гальному напрямку на Лаон. 

Краще пояснити оперативний план, що 
лежав в основі обох директив, можна таким 
чином. Сильний правий кулак мав розгромити 
сили англо-французької армії, які, за даними 
німецької розвідки знаходились у Бельгії, у 
той час як слабша ліва рука мала прикривати 
цей удар. Метою операції відносно територіа-
льних завдань був вихід до узбережжя Ла-
Маншу. Як саме мали розвиватись події після 
першого удару, із цих директив нам дізнатись 
не вдалося [1]. 

 

 
 

Фото 2. Генерал Гайнц Вільгельм Гудеріан. 
 

Г. Гудеріан у своїх мемуарах згадує: «Го-
ловне командування сухопутних сил під нати-
ском Гітлера збиралось знову використати 
старий план – так званий «План Шліффена» 
1914 р. Це було швидше і простіше, але не мі-
стило нічого нового. Через це дуже скоро ду-
мка почала працювати в іншому напрямку. 
Якось у листопаді 1939 р. Манштейн попро-
сив мене зайти до нього. Він виклав мені свої 
погляди відносно наступу великими бронета-
нковими силами через Люксембург і південну 
частину Бельгії на «лінію Мажіно» біля Седа-
ну з метою прориву цієї укріпленої ділянки, а 
потім і всього французького фронту. Манш-
тейн попросив мене розглянути його пропо-
зицію з точки зору фахівця з бронетанкових 
військ. Після детального вивчення карт і ба-
зуючись на особистому знайомстві із тими мі-
сцями під час Першої світової, я зміг підтвер-
дити, що операція, яку він планує, може бути 
втілена в життя. Єдиною умовою, яку я міг 
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поставити, було використання у цьому насту-
пі достатньої кількості танкових і моторизо-
ваних дивізій, а краще за все – усіх!» [3]. 

Після цього Е. фон Манштейн склав до-
повідну записку. Затверджена і підписана ге-
нерал-полковником фон Рундштедтом, 4 гру-
дня 1939 р. ця доповідна була направлена в 
ОКХ, але там її не затвердили. 

 

 
 

Фото 3. Генерал Еріх фон Манштейн. 
 

Пропозиції Е. фон Манштейна докорінно 
змінювали план ОКХ і містили такі міркуван-
ня: 

1) Метою наступу на заході мала бути 
рішуча перемога на всьому театрі воєнних дій. 
Намагання добитись часткової перемоги, що 
лежало в основі директив ОКХ, не було ви-
правдане ні з політичної (порушення нейтра-
літету трьох країн), ні з військової точки зору. 
Ударна сила німецької армії на континенті 
врешті-решт є вирішальним фактором. Мар-
нувати її на досягнення обмежених цілей не є 
допустимим, якщо врахувати хоча б такий 
фактор, як Радянський Союз. 

2) Головний удар у майбутній наступа-
льній операції повинна завдавати група армій 
«А», а не група армій «Б». Якщо б удар, як 
планувалося, завдавала група армій «Б», вона 
б зустріла підготовленого ворога, на якого до-
велося б наступати фронтально. Такі дії мож-
ливо б і мали успіх, але могли бути зупинені 
на Соммі. 

Добрі шанси на успіх мала б група армій 
«А» при умові завдання нею несподіваного 
удару через Ардени (де ворог не очікував на-
ступу танків через складні умови місцевості) у 
напрямку вниз по течії Соммі, щоб відрізати 
перекинуті у Бельгію сили союзників від  
Соммі з півночі. Тільки таким чином можна 
було ліквідувати весь північний фланг ворога 

у Бельгії, що могло створити передумови для 
остаточної перемоги у Франції. 

3) Але у діях групи армій «А» міститься 
не тільки головний шанс, але і головна небез-
пека для німецького наступу. Якщо союзники 
будуть діяти правильно, вони спробують уни-
кнути несприятливого для них закінчення би-
тви у Бельгії, відійшовши за Сомму. Одночас-
но вони можуть кинути усі наявні у їх розпо-
рядженні сили для контрнаступу на широкому 
фронті проти південного крила німецького 
фронту з метою оточення головних сил німе-
цької армії у Бельгії або південніше Нижнього 
Рейну. Хоча від французького командування і 
не можна було очікувати такого сміливого 
рішення, і союзники Франції, можливо, ви-
ступили б проти цього, але все ж це не можна 
було не враховувати [1]. 

Група армій «А», що мала завдати у цій 
операції головного удару, мала б отримати 
три армії замість двох, хоча якщо зважати на 
ширину фронту, то у лінії групи армій «Б» 
могло діяти більше дивізій. Одна армія, як бу-
ло заплановано, мала завдати удар через пів-
денну Бельгію та Маас, потім рухатись у на-
прямку на нижню течію Соммі, щоб вийти в 
тил ворога, який діяв перед групою армій «Б». 
Інша армія мала діяти у південно-західному 
напрямку із завданням удару по силам ворога 
у випадку їх зосередження для контрнаступу 
на німецькому південному фланзі в районі за-
хідніше річки Маас.Третя армія за планом ма-
ла діяти північніше лінії Мажіно на ділянці 
Сірк-Музон (східніше від Седану), забезпечу-
вати глибокий фланг усієї операції. 

У зв’язку із зміною напрямку головного 
удару, необхідно було включити до складу 
групи армій «Б» ще одну армію, яка через не-
достатню ширину фронту наступу мала уві-
йти в прорив пізніше. Крім неї групі армій ма-
ли придати великі танкові з’єднання. 

Після тривалої «паперової війни» із ОКХ 
та численних дискусій, врешті-решт за вказів-
кою А. Гітлера 20 лютого 1940 р. була видана 
чергова директива, що передбачала: 

1) Завдання удару двома танковими кор-
пусами (19-й під командуванням генерала Гу-
деріана та 14-й під командуванням генерала 
Вітерсгейма) у напрямку на Маас між Шарле-
вілем і Седаном, та формування Маасу на цій 
ділянці. 

2) Остаточне підпорядкування штабу 2-ї 
армії (які раніше знаходилась у складі групи 
армій «Б») групі армій «А» і передача у його 
розпорядження сил, що необхідні для форму-
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вання ще однієї армії. У такий спосіб було за-
безпечено швидке введення її у прорив, щой-
но ширина полоси наступу дозволить це у ре-
зультаті повороту 16-ї армії на південь. 

3) Підпорядкування 4-ї армії (яка раніше 
знаходилась у складі групи армій «Б») групі 
армій «А», щоб надати їй маневр у напрямку 
на нижню течію Соммі. 

Як бачимо, ця директива ОКХ повністю 
відповідала позиції, яку відстоював штаб гру-
пи армій «А». Напрямок головного удару усієї 
операції було перенесено на південний фланг, 
причому використовувалась уся ширина фро-
нту району, що розташовувався північніше 
лінії Мажіно, разом із існуючою там розвине-
ною транспортною інфраструктурою. Не див-
лячись на це, група армій «Б» з її трьома армі-
ями залишалась достатньо сильною для успі-
шного виконання нею завдань у північній 
Бельгії та Голландії. 

Група армій «А» тепер отримала змогу 
завдати раптового удару по ворогу через Ар-
дени та Маас у напрямку на нижню течію 
Соммі. Завдяки цьому вона могла відрізати 
шляхи до відступу силам противника, що дія-
ли у північній Бельгії. Також стало можливим 
завдати успішного контрудару по військам 
противника, коли б той перейшов у контрна-
ступ великими силами проти німецького пів-
денного флангу [1]. 

Загальний хід цієї операції досить добре 
відомий широкому загалу. Натомість, пропо-
нуємо вашій увазі уривок із мемуарів генерала 
Г. Гудеріана, який був у самому центрі основ-
ного напрямку операції групи армій «А». Цей 
уривок досить живо описує перебіг подій з 
моменту початку наступу на кордоні до пере-
прави через р. Маас, що було важливим ета-
пом на шляху до Ла-Маншу: «… 9 травня 
1940 р. у другій половині дня, о 13:30, пролу-
нав сигнал бойової тривоги. О 16:00 я зали-
шив Кобленц і надвечір прибув на командний 
пункт корпусу, у Зоннергоф біля Бітбургу. 
Війська стояли, як було наказано, у бойовій 
готовності вздовж кордону між Ванденом та 
Ехтернахом. 

10 травня о 5:35 я з 1-ю танковою дивізі-
єю, що була зосереджена у районі Валлен-
дорф, перейшов кордон Люксембургу в Мар-
теланж. Авангард 1-ї танкової дивізії прорвав 
прикордонні укріплення, встановив зв’язок із 
повітряним десантом полку «Велика Німеч-
чина», але просунувся на території Бельгії 
лише на незначну глибину, оскільки цьому 
перешкоджали сильно пошкоджені дороги. 

Зруйновані ділянки доріг в умовах гірської мі-
сцевості не можна було обійти. За ніч дороги 
були відновлені, 2-а танкова дивізія вела бої за 
Стреншан, 10-а танкова дивізія просувалась 
через Абе-ла-Нев назустріч французьким вій-
ськам (2-а кавалерійська дивізія та 3-я колоні-
альна піхотна дивізія). Штаб корпусу пере-
йшов у Рамбрух, що східніше Мартеланж. 

 

 
 

Фото 4. Підрозділ штурмових гармат перетинає 
 голландський кордон. Травень 1940 р. 

 

11 травня у другій половині дня були 
пройдені заміновані ділянки вздовж бельгій-
ського кордону. До середини дня почала на-
ступ 1-а танкова дивізія, яка мала танки у 
першому ешелоні та наступала на укріплені 
позиції, що були зведені по обидва боки від 
Нешато, які оборонялися арденськими єгеря-
ми з бельгійських прикордонних військ та 
французькою кавалерією. Після коротких боїв 
з невеликими втратами позиції противника 
були прорвані і Нешато взятий. 1-а танкова 
дивізія швидко організувала переслідування, 
захопила Бертрі і до сутінок досягла Дуйона, 
де французам вдалося протриматись ще одну 
ніч. Дві інші дивізії наступали без затримок, з 
невеликими боями, 2-а танкова дивізія взяла 
Лібрамон. 10-а танкова дивізія зазнала при 
Аде-ла-Нев невеликих втрат; 10 травня у боях 
при Сен-Марі загинув командир 69-го піхот-
ного полку підполковник Елерман [3]. 

У ніч на 11 травня командуючий танко-
вою групою Е. фон Клейст наказав терміново 
повернути 10-у танкову дивізію на Лонгві для 
забезпечення лівого флангу групи, оскільки 
надійшла інформація, що з цього міста вису-
вається французька кавалерія. Я просив утри-
матись від цього, враховуючи, що відволікан-
ня третини моїх сил для забезпечення флангу 
від можливого нападу кавалерії противника 
може зірвати форсування р. Маас і тим самим 
зірвати увесь успіх операції. Щоб уникнути 
цих труднощів, викликаних незрозумілим 
страхом перед кавалерією, я направив 10-у 
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танкову дивізію паралельною дорогою, що 
проходила північніше за визначений для неї 
раніше шлях руху, через Рюль на ділянку 
р. Семуа, Кюньон, Мортеан із завданням про-
довжувати наступ. Загроза припинення насту-
пу та зміни його напрямку у перший час була 
подолана. Командування групи відмовилось 
від свого наміру. Французька кавалерія так і 
не з’явилась. 

 

 
 

Фото 5. Важкі броньовані радіомашини Sd.Kfz.263  
(8-Rad) зі складу 38-го батальйону зв’язку  

2-ї танкової дивізії Вермахту форсують водну  
перешкоду. Бельгія, травень 1940 р. 

 

Піхотний полк «Велика Германія» ввечері 
був виведений з бою і переданий у розпоря-
дження корпусу. Штаб корпусу вночі знахо-
дився у Нешато. 

12 травня о 5:00 я виїхав з першим еше-
лоном мого штабу через Бертрі, Фе-ле-Венер, 
Бельво на Буйон, який о 7:45 був атакований і 
швидко захоплений 1-м піхотним полком під-
полковника Балка. Міст через р. Семуа був пі-
дірваний французами, проте танки могли 
вбрід форсувати річку на різних ділянках. Са-
пери дивізії невідкладно почали наводити но-
вий міст. Переконавшись у доцільності при-
йнятих рішень, я переправився через річку і 
пішов за танками у напрямку Седану, але був 
змушений знову повернутись у Буйон, оскіль-
ки з’ясувалося, що дороги заміновані. У пів-
денній частині міста мені довелося пережити 
перший наліт авіації противника на район на-
ведення мосту 1-ї танкової дивізії. Міст, на 
щастя, залишився непошкодженим, загорілось 
лиш декілька будинків [3]. 

Потім я поїхав через ліс у 10-у танкову 
дивізію, що прорвала оборону противника на 
ділянці Кюньон та Ербемон. На шосе, вздовж 
якого наступала дивізія, я став свідком бою 
розвідувального батальйону за прикордонні 
укріплення; безпосередньо за розвідниками 
наступала піхота, яку вів хоробрий командир 

бригади полковник Фішер, за піхотою рухався 
командир дивізії генерал Шааль. Швидке про-
сування дивізії, чиї офіцери знаходились у бо-
йових порядках, справляло прекрасне вра-
ження. Укріплення, що розташовувалися в лі-
сі, вдалося захопити протягом короткого часу; 
наступ продовжувався через Ла-Шапель на 
Базей та Балан. Я міг спокійно повернутись у 
Буйон на командний пункт корпусу. 

Полковник Нерінг, начальник штабу, 
влаштувався тим часом у готелі «Панорама», з 
вікон якого відкривався прекрасний краєвид 
на чудову долину р. Семуа. Моє місце було зі 
смаком обладнане в ніші з трофеями мислив-
ців у загальному робочому приміщенні. Ми 
почали працювати над наявними завданнями. 
Але раптом один за іншим пролунали декіль-
ка вибухів: знову літаки! Але цим справа не 
обмежилась: загорілась автоколона із засоба-
ми ближнього бою, вибухівкою, мінами та 
ручними гранатами. Вибухи лунали один за 
одним. Гігантська голова кабана, що висіла 
наді мною, зірвалась зі стіни і мало не вбила 
мене; інші трофеї також полетіли вниз, скло у 
вікні, що виходило на долину, біля якого я си-
дів, розбилося вщент і її рештки пролетіли 
прямо над моєю головою. Працювати у цьому 
місці стало неможливо і ми вирішили перейти 
в інше. Ми вибрали невеликий готель на під-
йомі північніше Буйона, де знаходився штаб 
1-го танкового полку. Під час огляду готелю 
командир з’єднання авіації ближньої дії гене-
рал фон Штуттергейм, який був присутній 
там, звернув мою увагу на те, що будинок 
розташований на відкритій місцевості. І дійс-
но, поки ми з ним розмовляли, з’явилась еска-
дрилья бельгійських літаків і скинула бомби 
на розташування танків. Втрати були мініма-
льні, але довелося згодитись із застереження-
ми Штуттергейма і ми вирішили просунутись 
ще далі на північ, до наступних населених 
пунктів – Бельво і Нуар-фонтен. 

Але ще до початку цього другого переїзду 
за мною прилетів літак «Шторх», який мав 
доставити мене у штаб групи генерала Клейс-
та для отримання наказу. У штабі я отримав 
наказ почати наступ через р. Маас на наступ-
ний день – 13 травня о 16 год. Мої 1-а і 10-а 
танкові дивізії мали бути зосереджені на цей 
час на вихідних позиціях, але 2-а танкова ди-
візія, яка зустріла труднощі на р. Семуа, звіс-
но, не встигала зосередитись. 

Я доповів про цю обставину, яка була ду-
же важливою, враховуючи невелику чисель-
ність всього угруповання, що вело наступ. Ге-
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нерал фон Клейст наполягав на його наказі, і я 
вимушений визнати, що було б доцільніше по-
чати наступ прямо з маршу, не чекаючи повно-
го розгортання. Наступний наказ був ще більш 
неприємним: генерал фон Клейст і генерал 
авіації Шперле, не знаючи про мою домовле-
ність з Лерцером, вирішили провести концент-
рований наліт бомбардувальників перед почат-
ком артилерійської підготовки. Це могло зірва-
ти увесь мій план наступу, оскільки тривале 
придушення артилерії противника вже не за-
безпечувалось. Я різко запротестував і попро-
сив відновити мій початковий план, на якому 
базувався увесь наступ. Але генерал фон 
Клейст відхилив і це моє прохання, і я на тому 
ж «Шторху», але вже з іншим пілотом вилетів 
у свій корпус. Мій молодий пілот стверджував, 
що він точно знає місцезнаходження посадко-
вої смуги, з якої я вилетів, але у сутінках він не 
знайшов її, і ми дуже швидко опинилися над 
Маасом і над французькими позиціями. Я мав 
досить неприємне відчуття, знаходячись у не-
озброєному беззахисному «Шторху», а потім 
швидко зорієнтувався і наказав пілоту летіти 
на північ. Згодом ми зна-йшли посадкову сму-
гу і все обійшлося благополучно [3]. 

Після прибуття на командний пункт кор-
пусу я із великою старанністю взявся за роз-
робку наказів і розпоряджень. У нас було об-
маль часу, і тому для пришвидшення роботи 
ми використовували накази, які були розроб-
лені ще під час штабного навчання у Коблен-
ці, забирали їх з папок із справами, змінювали 
дату та час, і потім відправляли у війська. Ці 
накази точно відповідали дійсній обстановці. 
В 1-й та 10-й танкових дивізіях вчинили так 
саме, що значно пришвидшило і спростило 
видання наказів.  

Увечері 12 травня 1-а і 10-а танкові дивізії 
тримали контроль над північним берегом 
р. Маас та історичним містом-фортецею Се-
даном. Ніч була використана для руху у вихі-
дне положення й обладнання вогневих пози-
цій корпусної артилерії та артилерії танкової 
групи. Головний удар завдавала 1-а танкова 
дивізія, посилена піхотним полком «Велика 
Німеччина», корпусною артилерією та важ-
кими артилерійськими дивізіонами обох диві-
зій, що діяли на флангах. Через це 2-а та 10-а 
танкові дивізії у перший день наступу мали 
лише по два легких артилерійських дивізіони. 
Ця слабкість флангів в артилерійському від-
ношенні мала бути врахована при веденні бо-
йових дій обох дивізій 13 травня. 

13 травня командний пункт корпусу пе-

рейшов у Ла-Шапель. 
Зранку 13 травня я вирушив спочатку на 

командний пункт 10-ї танкової дивізії щоб пе-
ревірити, як війська розгорнулись у вихідне 
положення. Потім, проїхавши через частково 
заміновані ділянки місцевості, яку водії ма-
шин мого штабу зачищали від мін і, проско-
чивши через артилерійський вогонь францу-
зьких укріплень, я прибув у 2-у танкову диві-
зію в Сюньї. Передові підрозділи цієї дивізії 
досягли французького кордону. В середині 
дня я був уже в штабі корпусу, який до цього 
часу вже повністю перемістився у Ла-Шапель. 

О 15:30, не дивлячись на вогонь францу-
зької артилерії, я попрямував на передовий 
спостережний пункт 10-ї танкової дивізії для 
того, щоб спостерігати за артилерійською під-
готовкою та діями авіації. На шляху до цього 
пункту я був вимушений перетнути зону, яка 
знаходилась під обстрілом французької арти-
лерії. Бій почався о 16 год. з артилерійської 
підготовки, що була досить значною у наших 
умовах. Із особливою напругою я чекав появи 
авіації. Літаки з’явились точно у визначений 
час, і моє здивування було великим, коли я 
побачив, що ескадрильї пікіруючих і звичай-
них бомбардувальників, що діяли під при-
криттям винищувачів, атакували противника 
саме так, як ми домовились із Лерцером на 
штабній грі. Або генерал фон Клейст схаме-
нувся, або наказ про зміну порядку наступу не 
дійшов до місця призначення. Так чи інакше, 
але авіація діяла за тими методам, які, на мій 
погляд, були найвигіднішими для нашого на-
ступу, і я видихнув із полегшенням. 

Тепер мені було потрібно слідкувати за 
наступом піхоти через Маас. Форсування річ-
ки вже мало бути завершене, і я попрямував у 
Сен-Манж, а звідти через Флуен до заплано-
ваного пункту переправи 1-ї танкової дивізії. 
На першому ж штурмовому човні, що потра-
пив мені на очі, я переправився через річку. 
На іншому березі я зустрівся з розумним і 
сміливим командиром 1-го піхотного полку 
підполковником Валком, який знаходився там 
разом зі своїм штабом. Мене зустріли фразою: 
«кататись на човні по Маасу заборонено». Це 
я колись зробив таке зауваження на підготов-
чих штабних заняттях, коли міркування де-
яких молодих офіцерів здалися мені занадто 
легковажними. Тепер вони змогли правильно 
оцінити обстановку [3] . 

Наступ 1-го піхотного полку та зліва від 
нього піхотного полку «Велика Німеччина» 
проходив, як на інспекторському огляді в на-
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вчальному таборі. Французька артилерія була 
майже повністю придушена під постійними 
ударами пікіруючих бомбардувальників. Бе-
тоновані споруди на березі Мааса виведені з 
ладу вогнем протитанкових і зенітних гармат, 
кулемети противника придушені нашою важ-
кою зброєю та артилерією. Піхота наступала 
на абсолютно відкритій місцевості, що являла 
собою широку галявину, але, не дивлячись на 
це, втрати були дуже незначними. До сутінків 
вдалося глибоко вклинитись у смугу укріп-
лень противника. Війська отримали наказ 
продовжувати наступ всю ніч, і я був впевне-
ний, що вони виконають цей надзвичайно ва-
жливий наказ. До 23:00 вони захопили Ше-
веж, частину лісу Марфе та прорвали перед-
ній край оборони французів західніше Вадле-
нкур. Охоплений радістю та гордістю, я по-
прямував на командний пункт корпусу в лісі 
Ла-Гарен. Я виїхав вкрай вчасно для того, щоб 
якраз попасти під ще один наліт авіації проти-
вника дорогою в Ла-Шанель; прибувши на 
командний пункт, я засів за перегляд донесень 
від дивізій, що діяли на флангах…» [3]. 

Отже, з вищенаведеного видно, що про-
рив через Ардени проходив майже як на ма-

неврах і не створював для німецьких військ 
жодних труднощів. Німецькі танкові з’єдна-
ння, що прорвались через Ардени, розбили 
ослаблені та нечисленні французькі загони, 
які прикривали цю ділянку. Дивізії групи ар-
мій «А» ризикованим маневром дуже швидко 
обійшли англо-французькі війська, що всту-
пили в Бельгію, притиснули їх до моря та 
змусили до капітуляції. Німці не мали чисель-
ної переваги над союзниками, а за кількістю 
танків навіть поступалися (2800 машин проти 
3000). Крім того, наступ групи армій «А» ву-
зьким фронтом у напрямку Ла-Маншу міг би 
швидко поставлений під сумнів, якби союзни-
ки організували правильний контрудар. Але 
низькі бойові якості французької армії, пасив-
ність союзного командування та неправильна 
оцінка ним обстановки, разом з нераціональ-
ним використанням угруповання англо-
французьких військ призвела до катастрофи. 
10 травня 1940 р. розпочався німецький на-
ступ, а вже 15 травня капітулювала Голландія, 
коли ворожими повітряними десантами був 
захоплений ряд її стратегічно важливих пунк-
тів. Наступного дня пав Брюссель, а 28 травня 
капітулювала Бельгія [9]. 

 
Список використаної літератури 

 

1. Манштейн Э. фон. Утерянные победы. – М.: АСТ; СПб Terra Fantastica, 1999. 
2. Лиддел-Гарт Б.Х. История Второй мировой войны. – М., 1976. 
3. Гудериан Г. Воспоминания солдата. – Смоленск: Русич, 1999. 
4. Брэдли О.Н. Записки солдата. – М.: ИИЛ, 1957. 
5. Блюментрит Г. Фельдмаршал фон Рундштедт. Войсковые операции групп армий «Юг» и «За-

пад». 1939–1945. – М., 2005. 
6. Васильченко А. Танковый ас №1 Михаэль Виттман. – М.: Эксмо, 2010. 
7. Барятинский М. Танковый блицкриг. – М.: Коллекция; Яуза; Эксмо, 2009. 
8. История Второй Мировой войны. – М.: Воениздат, 1974.  
9. Соколов Б.В. 100 великих войн. – М.: Вече, 2001. 
10. Роковые решения Вермахта / З. Вестфаль, В. Крейпе, Г. Блюментрит, Ф. Байерлейн, К. Цейтцлер, 

Б. Циммерман, Х. Мантейфель. – М.: Воениздат, 1958. 
 

(Початок, закінчення в наступному номері) 
 

Отримано: 6.02.2016 р. 

 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 1(19) / 2016 97 

 

УДК 355.48:355.327.3 
Андрух О.О., полковник, начальник Центрального управ-
ління продовольчого забезпечення ЗС України Тилу 
Збройних Сил України (м. Київ) 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ  
КОРАБЕЛЬНИМИ УГРУПОВАННЯМИ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті розкрито й узагальнено досвід організації протиповітряної (протиракетної) оборони 
кораблів Великобританії у Південній Атлантиці під час англо-аргентинського конфлікту 1982 року. По-
казано дії британського корабельного угруповання на рубежах протиповітряної оборони, а також та-
ктичні прийоми та результати використання різних засобів ураження повітряного противника.  

Ключові слова: протиповітряна оборона, протиракетна оборона, англо-аргентинський конф-
лікт 1982 р., ешелонування системи ППО. 

 
В аспекті дослідження цієї теми зазначи-

мо, що протиповітряна оборона (далі – ППО) 
сил флоту – це комплекс заходів і бойових дій 
з відбиття нападу повітряного противника, 
прикриттю сил у морі та пунктах базування, а 
також берегових об’єктів флоту від ударів з 
повітря. ППО здійснюється силами флоту са-
мостійно й у взаємодії з силами і засобами 
ППО інших видів збройних сил. Основу ППО 
складають зенітні вогневі корабельні й бере-
гові засоби, а також винищувальна авіація 
військово-морських сил (далі – ВМС). Скла-
довою частиною ППО флоту є протиракетна 
оборона (далі – ПРО), яка призначена для бо-
ротьби з ракетами різного призначення, що 
застосовуються противником з кораблів, літа-
льних апаратів і берегових установок [3, с.347; 
4, с.344]. 

Досвід збройної боротьби на морі свідчить, 
що проблема оборони кораблів і з’єднань 
ВМС від засобів повітряного нападу против-
ника є дуже складною. Неналежне ставлення 
до ППО має трагічні наслідки, призводить до 
значних втрат у живій силі та техніці. У цьому 
контексті, на нашу думку, найбільш показо-
вим з точки зору ведення корабельним угру-
пованням ППО є англо-аргентинський конф-
лікт 1982 року. У цьому конфлікті з обох сто-
рін були задіяні біля 350 бойових літаків і вер-
тольотів, які становили суттєву загрозу силам 
флотів. Втрати у корабельному складі під час 
конфлікту від дій авіації були найбільшими за 
всю повоєнну історію локальних війн. Сумар-
ний тоннаж потоплених кораблів склав понад 
50 тис. тонн [10]. Саме тому ППО розглядала-
ся як одне з головних завдань у збройній бо-
ротьбі на морі. 

Найбільших втрат від дій авіації у боях за 
Фолклендські острови передусім у корабель-

ному складі, зазнали ВМС Великобританії. 
Британський флот втратив 6 кораблів, а понад 
10 отримали значні пошкодження [12, с.34]. 
Головною причиною цього стала недостатня 
надійність ППО направленого в район конф-
лікту корабельного угруповання. ППО буду-
валася за зональним принципом і передбачала 
ешелоноване використання засобів розвідки 
та РЕБ, палубних літаків і вертольотів, кора-
бельних і наземних зенітно-ракетних та арти-
лерійських комплексів. При організації ППО 
командування ВМС Великобританії врахову-
вало радіуси дій аргентинських і британських 
літаків та віддаленість островів від материка 
[5, с.65].  

Для забезпечення захисту експедиційних 
сил (кораблів і сил десанту) від атак аргентин-
ської авіації командування ВМС Великобри-
танії у районі Фолклендських островів ство-
рило три рубежі ППО. На першому, дальньо-
му рубежі ППО, есмінці та фрегати керованої 
ракетної зброї (далі – КРЗ) по черзі парами 
виконували функції кораблів радіолокаційно-
го дозору і патрулювали у загрозливому сек-
торі на лінії, що була віддалена на 216 миль 
(400 км) на захід від Фолклендських островів. 
Обладнані пошуковою радіолокаційною стан-
цією (далі – РЛС) 965R, кораблі забезпечува-
ли виявлення аргентинських літаків, що леті-
ли на середніх і великих висотах (на середніх 
висотах – в радіусі 120 миль, а на малих – до 
27 миль (50 км) [5, с.65]), на відстані біля 250 
миль (460 км) від островів, тобто через незна-
чний час після вильоту їх з континентальних 
аеродромів. Повітряне прикриття району за-
безпечували літаки з вертикальним або зі ско-
роченим зльотом і посадкою “Sea Harrier”, що 
базувались на авіаносцях “Invincible” і 
“Hermes”. Чергова пара літаків “Sea Harrier”, 
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баражувала за 260 миль (480 км) на захід від 
авіаносців. Зміна літаків повітряного патруля 
виконувалась через кожні 40 хвилин. На літа-
ки з кораблів радіолокаційного дозору пере-
давались цілевказівки про виявлені аргентин-
ські літаки. На випадок успішного подолання 
аргентинськими літаками даного рубежу з 
авіаносців піднімалась чергова пара літаків, 
яка знаходилась у трихвилинній готовності до 
зльоту. В дію також вступали зенітно-ракетні 
комплекси (далі – ЗРК) “Sea Dart” (дальність 
стрільби 70 км) кораблів з’єднання. Забезпе-
чуючи ППО з’єднання, літаки “Sea Harrier” 
при потребі виконували зліт і посадку на вер-
толітні майданчики найближчих кораблів 
охорони, заправлялись пальним і знову підні-
мались у повітря для продовження чергування 
в складі бойових патрулів. 

На другому, середньому рубежі оборону 
авіаносців здійснювали корабельні групи, що 
діяли в блокадній зоні поблизу Фолклендсь-
ких островів: легкі крейсери типу “County” з 
ЗРК “Sea Slug” (1×2 кормова пускова устано-
вка з ракетами “Sea Slug”) і GWS22 (2×4 но-
сова та кормова пускові установки з ракетами 
“Sea Сат”) та есмінці КРЗ типу “Sheffield” з 
ЗРК GWS30 (1×2 кормова пускова установка з 
ракетами “Sea Dart”), а також літаки “Sea 
Harrier” з групи повітряного прикриття [6, 
с.145–146]. Для відбиття масованих нальотів 
використовувались корабельні зенітні артиле-
рійські системи. Крім того, застосовувались 
вертольоти як постановники пасивних пере-
шкод або інфрачервоні пастки, що протидіяли 
головкам самонаведення авіаційних керованих 
ракет класу “повітря-поверхність” [5, с.65]. 

Третій, ближній рубіж охоплював простір 
над північною частиною Фолклендської про-
токи і бухтою порту Сан-Карлос. На цьому 
рубежі перехоплення аргентинських літаків 
вели фрегати КРЗ типу “Broadsword”, осна-
щені ЗРК GWS25 (2×6 носова і кормова пус-
кова установка з ракетами “Sea Wolf”), спеці-
ально призначені для стрільби по низько лі-
таючим цілям, а також фрегати типу “Amazon” 
з ЗРК GWS22 (1×4 кормова пускова установка 
з ракетами “Sea Сат”) і “Leander” з ЗРК анало-
гічного типу (3×4 носова і дві кормові пускові 
установки). Всі ці кораблі мали на озброєні 
20-мм і 40-мм артилерійські зенітні автомати. 
При висадці десанту, коли виникла потреба 
прикривати британські війська в районі захо-
пленого плацдарму, система ППО була дещо 
змінена. Перший, дальній рубіж забезпечува-
ли кораблі з ЗРК GWS30 і “Sea Slug”, а також 

літаки вертикального зльоту “Sea Harrier”, що 
безперервно патрулювали біля західного уз-
бережжя Фолклендських островів на декіль-
кох загрозливих напрямках. Авіаносці були 
відведені на 100 миль південно-східніше ост-
ровів, а 12 есмінців і фрегатів КРЗ – введені в 
Фолклендську протоку. Розташовуючись у пі-
вденно-східній її частині, вони виконували за-
вдання ППО авіаносців на другому, серед-
ньому рубежі й одночасно прикривали десант 
[6, с.146–147]. Прикриття військ від атак з по-
вітря під час їх висадки і ведення бойових дій 
за розширення плацдарму здійснювали й ЗРК 
“Rapier” (дальність стрільби до 7 км) і 
“Blowpipe” (переносний, з максимальною да-
льністю перехоплення 3 км) [5, с.65].  

Для забезпечення ППО цивільних суден, 
які направлялися в райони бойових дій, бри-
танці встановлювали на них ЗРК й артилерій-
ські зенітні автомати (40-мм “Bofors” і 20-мм 
“Oerlikon”) [2, с.150]. 

Отже, можна стверджувати, що створен-
ням глибокоешелонованої системи ППО ко-
мандування ВМС Великобританії досягло пе-
вних позитивних результатів. Так, збільшення 
зони радіолокаційного виявлення змусило ар-
гентинських льотчиків здійснювати прорив до 
цілі і долати значну частину маршруту на ма-
лих висотах, що значно ускладнювало вико-
нання ними бойових завдань. Через велику 
витрату пального обмежувався радіус польоту 
аргентинських літаків і різко знижувались їх 
можливості при розвідці та знищенні британ-
ських кораблів. Через це і повітряні бої носи-
ли обмежений за часом характер. Нерідко ар-
гентинські льотчики поверталися на свої ае-
родроми, тільки частково виконавши завдання 
щодо нанесення ударів по кораблях і силах 
десанту противника [5, с.65]. Літаки з верти-
кальним зльотом і посадкою, що мали високу 
маневреність, зарекомендували себе як дуже 
ефективний засіб ППО. Ними було знищено 
31 аргентинський літак. Зенітними ракетними 
й артилерійськими комплексами кораблів за-
галом було збито 25 літаків [11, с.116].  

Слід відмітити, що велику роль у ППО 
кораблів відіграли ЗРК, на долю яких прихо-
дилось понад 50% збитих літаків і вертольо-
тів. Особливо високі бойові можливості пока-
зав ЗРК “Sea Wolf”, на бойовому рахунку яко-
го п’ять збитих літаків і дві протикорабельних 
ракети (далі – ПКР) “Exocet”. Основне за-
вдання комплексу – це боротьба з цілями, що 
летять на невеликій висоті та мають ефектив-
ну відбиваючу поверхню до 0,1 м2. Команду-
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вання ВМС Великобританії розташовувало 
кораблі з ЗРК “Sea Wolf” на загрозливих на-
прямках у ближній зоні ППО авіаносців. Саме 
з ЗРК “Sea Wolf” аргентинські льотчики нама-
гались уникнути зустрічі, оскільки при атаках 
на кораблі, оснащених ЗРК подібного типу, 
ланками у складі чотирьох штурмовиків типу 
“Skyhawk” у середині травня кожна ланка 
втрачала половину літаків, інші ж, намагаю-
чись вразити кораблі з протиракетного манев-
ру, бомбили неточно [8]. Однак, при бойово-
му використанні комплексу виявились і його 
серйозні недоліки. Через те, що кут місця цілі 
складав менше 1,50, використовувати РЛС 
супроводу цілі і ракети було неможливо. Крім 
того виявилось, що ЗРК “Sea Wolf” не присто-
сований для ураження цілей, які йдуть на ко-
рабель із різних напрямків. При цьому пуско-
ва установка ставилась у середнє положення, 
що вимагало повторного процесу опрацюван-
ня даних для стрільби [2, с.151].  

Хоча основним ЗРК кораблів британських 
експедиційних сил був комплекс “Sea Dart”, 
але він мав дуже низькі бойові можливості 
(значну мертву зону в 4,5 км і 20 сек. на реак-
цію). Знаючи це, аргентинські льотчики вико-
нували атаки з малих висот, виключаючи та-
ким чином стрільбу ракетами “Sea Dart”. Крім 
того, комплекс був малопридатним для боро-
тьби з груповими цілями і РЛС типу “909”. 
Також ЗРК “Sea Dart” не забезпечував точни-
ми даними при стрільбі в умовах сильного 
хвилювання моря. Помилки у визначенні дис-
танції до цілі доходили до 16 км.  

Результативною виявилась участь фрегату 
“Plymouth” у війні: з корабля за час конфлікту 
було випущено 9 зенітних ракет “Sea Сат” і 
зроблено 900 пострілів із 114-мм гармат, уна-
слідок чого збито 5 і пошкоджено декілька ар-
гентинських літаків [10]. 

Поряд із позитивними моментами в орга-
нізації ППО британських експедиційних сил 
звертаємо увагу і на її слабкі місця. Так, за-
безпечуючи ППО, кораблі радіолокаційного 
дозору самі ставали вразливими від атак арге-
нтинських літаків. Наприклад, 4 травня з двох 
випущених ракет “Exocet” одна влучила в ес-
мінець КРЗ “Sheffield”, унаслідок чого кора-
бель загинув. Другу ракету з фрегату КРЗ 
“Plymouth” виявили завчасно, за 40 хв. Заві-
сою з дипольних відбивачів були створені па-
сивні перешкоди, які відвели ПКР у хибному 
напрямку [7, с.89; 9, с.182–183]. Приклад з ес-
мінцем КРЗ “Sheffield” показав, що навіть 
т. зв. універсальні надводні кораблі мали по-

рівняно невисоку бойову стійкість від ударів 
засобів повітряного нападу, особливо ПКР з 
низькою траєкторією польоту. Наведені факти 
свідчать, що для успішного вирішення за-
вдання з ППО потрібно комплексне викорис-
тання різних засобів РЕБ і повністю автомати-
зовані зенітні, ракетні й артилерійські системи 
з малим “часом реакції”, високою щільністю 
вогню та здатних уражати цілі на малих висо-
тах.  

Відсутність літаків дальнього радіолока-
ційного виявлення та винищувачів-перехоп-
лювачів далекої дії не дозволяло своєчасно 
виявляти повітряного противника і перехоп-
лювати його в дальній від авіаносних багато-
цільових груп зоні. Цей чинник і вплинув на 
тактику дій аргентинської авіації. Так, при 
очевидній якісній перевазі британських ВМС, 
найбільш підготовлені аргентинські льотчики 
успішно долали протидію засобів ППО кора-
блів і винищувачів, здійснюючи польоти з 
продуманим маневруванням на малих та об-
межено малих висотах. Під час атак вони час-
то застосовували підходи з боку берега або 
сонця, ускладнюючи тим самим роботу опе-
раторів і наводчиків. Унаслідок таких неспо-
діваних і ефективних атак були потоплені ес-
мінці КРЗ “Sheffield” і “Coventry”, фрегат КРЗ 
“Antelope”, декілька кораблів отримали по-
шкодження.  

Певна слабкість ППО виявилась також 
при відбитті нальотів аргентинських військо-
во-повітряних сил (далі – ВПС) на сили деса-
нту під час висадки в районі порту Сан-Кар-
лос, яку прикривала група фрегатів, озброєних 
ЗРК “Sea Dart” і “Sea Wolf”. Скупченість бри-
танських кораблів у вузькій Фолклендській 
протоці дозволила аргентинським льотчикам 
здійснити низку успішних атак, унаслідок чо-
го два фрегати КРЗ (“Ardent” і “Antelope”) бу-
ли потоплені, а декілька інших кораблів отри-
мали серйозні пошкодження. Аргентинська 
авіація при цьому втратила шість літаків [5, 
с.65]. 

Загибель есмінця КРЗ “Sheffield” і деяких 
інших бойових кораблів спонукало команду-
вання британських експедиційних сил актив-
ніше боротися з ПКР, широко застосовуючи 
для цього засоби РЕБ. Кораблі британського 
флоту майже безперервно виставляли хмари 
загороджувальних пасивних перешкод, якщо 
виникала небезпека чи навіть підозра на за-
грозу повітряного нападу. Через це витрача-
лась значна кількість пасивних радіолокацій-
них відбивачів, що змушувало підприємства 



ІСТОРІЯ ВІЙН І ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА 

Воєнно-історичний вісник 1(19) / 2016 100 

британської фірми “Plus Aerospace” (основно-
го постачальника) працювати протягом місяця 
цілодобово і без вихідних днів. Однак, у де-
яких випадках засоби радіоелектронних пе-
решкод (далі – РЕП) виявлялись безсилими, 
оскільки скидання та стрільба некерованих 
реактивних снарядів (далі – НКРС) здійсню-
валась, як в роки Другої світової війни – за 
даними візуального спостереження. Так, на-
приклад, 21 травня був потоплений фрегат 
КРЗ “Ardent”, що вів артилерійський вогонь 
по позиціям аргентинських військ у районі 
Сан-Карлоса. Спочатку він спільно з іншими 
кораблями групи успішно відбив атаки порш-
невих літаків “Pukara”, реактивних штурмо-
виків “Mirage III”, а потім сам потрапив під 
вогонь НКРС і бомб легких штурмовиків 
“Aermacchi”. Атака аргентинських літаків на 
кораблі проводилась з різних напрямків, що 
значно ускладнювало виконання завдань ППО 
[7, с.78, 81].  

При відбитті атак повітряного нападу 
противника, який застосовував сучасні ПКР, 
британці використовували різні типи НКРС, 
начинені дипольними відбивачами, виготов-
леними з металізованого скловолокна, алюмі-
нієвої фольги та інших матеріалів. За норма-
льних метеоумов час дії пасивних перешкод 
складав 6 хв. [2, с.150]. Для формування хма-
ри завад застосовувались і механічні прилади 
розкидання пачок радіовідбивачів у потоки 
повітря. Піротехнічні системи не використо-
вувались, оскільки це призводило до спайки 
та скручування елементів, їх обтяження і, як 
наслідок – до більш швидкого зниження хма-
ри перешкод. З метою збільшення часу зави-
сання хмари форма відбиваючих елементів 
при вільному польоті в потоках повітря забез-
печувала їх обертання під кутом 450º відносно 
вертикальної вісі, що сприяло нейтралізації 
захисних якостей головок самонаведення. Це 
визначалось ще й тим, що деякі головки само-
наведення ПКР для більшого захисту від пе-
решкод реагують лише на одну складову від-
биваючої радіохвилі – тільки з вертикальною 
або тільки з горизонтальною поляризацією. 

Важливо зазначити, що високу ефектив-
ність у боротьбі з крилатими ракетами, що 
самі наводяться на ціль, показали активні і па-
сивні засоби РЕП. Для протиракетного захис-
ту на кораблях експедиційних сил ВМС Ве-
ликобританії застосовувались три тактичні 
прийоми постановки перешкод: активних, па-
сивних або комбінованих – пасивних та акти-
вних.  

Перший тактичний прийом полягав у по-
становці маскуючих перешкод і призначався 
для зменшення ймовірності захоплення голо-
вкою самонаведення корабля, який захищав-
ся, при груповій атаці ПКР. Корабель, що був 
атакований ПКР, під час знаходження ракети 
на дальності 1–2 км від нього, створював до 
чотирьох хмар пасивних перешкод. Зміна ви-
соти і дальності хибних цілей забезпечувалася 
вручну установкою часового дистанційного 
механізму скидання головної частини НКРС. 
Частина ракет могла спрацювати на пасивні 
перешкоди, а перехоплення інших забезпечу-
вали корабельні засоби самооборони. Меха-
нізм розкидання пакетів радіовідбивачів при 
спільній постановці маскуючих завад з 
НКРСами зазвичай спрацьовував із затрим-
кою 7 сек. після відстрілювання НКРС. 

Такого типу завадами прикривались бри-
танські кораблі при масованому нальоті арге-
нтинської авіації, коли був потоплений кон-
тейнеровоз “Atlantic Conveyor”. Так, 25 травня 
аргентинська авіація завдала ракетного удару 
по протичовновому авіаносцю “Hercules”. Пі-
сля виявлення літаків британські кораблі (за 
іншими даними з піднятих у повітря верто-
льотів [8]), що знаходились в охороні, виста-
вили велику кількість пасивних завад – дипо-
льних відбивачів. У наслідок ПКР “Exocet” 
відхилилась праворуч авіаносця, її головка 
самонаведення (далі – ГСН) серед великої кі-
лькості завад найшла ціль з більшою відбива-
ючою здатністю – контейнеровоз “Atlantic 
Conveyor” [9, с.270]. Приклад з судном наочно 
засвідчив, що поспішне формування хмари 
пасивних завад при організації захисту від 
ПКР без урахування побудови ордера в даний 
момент часу може призвести не тільки до дез-
орієнтації ракети, але й захопленню її ГСН 
корабля, що знаходиться поблизу. 

Другий тактичний прийом призначався 
для зриву автоматичного супроводження цілі 
головкою самонаведення ПКР після її захоп-
лення. Він передбачав постановку відвідних 
пасивних завад з одночасним виконанням 
атакованим кораблем протиракетного манев-
ру. Цей прийом застосовувався у випадку піз-
нього виявлення ракети, яка наближалась до 
корабля, коли для організації ПРО залишаєть-
ся дуже мало часу. У безпосередній близькос-
ті від корабля на дальності до 100 м створю-
ється хмара пасивних завад таким чином, що 
вона і корабель знаходились посередині спро-
бу активної радіолокаційної головки самона-
ведення по дальності. Внаслідок ракета відхи-
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лялась від центру маси корабля і відводилась 
на хмару завад, що мала велику ефективну 
площу розсіювання (далі – ЕПР), а корабель 
виходив з хмари пасивних завад, виконуючи 
протиракетний маневр. Такий прийом засто-
сував есмінець КРЗ “Glamorgan”. Так, 12 чер-
вня по есмінцю КРЗ “Glamorgan”, який вів об-
стріл позицій аргентинських військ в районі 
Порт-Стенлі, з наземної пускової установки 
був нанесений ракетний удар чотирма раке-
тами “Exocet” АМ. 40. На есмінці встигли ви-
ставити пасивні відвідні завади, і на корабель 
вийшла лише одна ракета, яка влучила в кор-
мову надбудову. Були виведені із строю вер-
толітний майданчик і ангар, але есмінець за-
лишився на плаву. 

Третій тактичний прийом передбачав спі-
льне використання пасивних та активних за-
собів РЕП. Корабель, який виявився у спробі 
активної радіолокаційної ГСН по дальності, 
запускав НКРС із зарядом дипольних відби-
вачів, включав станцію активних перешкод 
(далі –САП), що працювала в режимі відве-
дення ракети на хмару пасивних перешкод 
(хибну ціль).  

Оскільки ракета “Exocet” має ГСН, що за-
безпечує самонаведення на САП, тому систе-
мами постановки завад (бортовими прийма-
чами попередження про радіолокаційне опро-
мінення, автоматами скидання дипольних від-
бивачів та інфрачервоними пастками) також 
оснащувались британські літаки і деякі типи 
вертольотів.  

Важливо підкреслити, що завдяки своєча-
сному застосуванню пасивних перешкод жо-
ден літак “Sea Harrier” FRS1 не був збитий ра-
кетами з радіолокаційними ГСН (наземних 
ЗРК). У ході бойових дій британські літаки за-
стосовували й активні РЕП, які успішно за-
стосовувались проти РЛС управління вогнем 
зенітної артилерії [11, с.123]. Так, апаратурою 
постановки таких завад, знятою зі штурмовиків 
“Buccaneer”, були оснащені стратегічні бомба-
рдувальники “Vulcan”. При завдаванні бомбо-
вих ударів по аеродрому Порт-Стенлі вони по-
давили активними завадами роботу РЛС раке-
тних комплексів “Roland” і “Tigercat”, які здій-
снювали ППО аеродрому [7, с.79–81, 85]. 

Через недооцінку повітряної небезпеки 
командування ВМС Великобританії не орга-
нізувало надійної тактичної розвідки в системі 
ППО. Внаслідок цього в зоні, що перекрива-
лась технічними засобами виявлення повітря-
них цілей і забезпечувала перехоплення літа-
ками “Sea Harrier”, аргентинська авіація все ж 

таки зуміла застосувати ПКР, причому з висо-
кою ефективністю. Через обмеженість боєко-
мплекту аргентинська авіація лише чотири ра-
зи застосувала авіаційні ПКР “Exocet” АМ.39. 
Успішність їх застосування складала 50% – 
три з шести ракет влучили в ціль (ракет бере-
гових частин – 25%, вразила ціль одна з чоти-
рьох).  

Також слід зазначити, що бойові дії з ве-
дення ППО в англо-аргентинському конфлікті 
показали незахищеність підводних човнів від 
нападу повітряного противника. Так, під час 
атак британських вертольотів по підводному 
човну “Santa Fe” особовий склад здійснював 
ППО підводного човна не маючи засобів ура-
ження повітряного противника, вів стрільбу 
по вертольотам із гвинтівок [1]. Можна при-
пустити, що якби на озброєнні “Santa Fe” зна-
ходились, наприклад, переносні ЗРК, то під-
водний човен міг би уникнути атак британсь-
ких вертольотів. 

Аналіз організації ППО у ході англо-
аргентинського конфлікту 1982 р. дозволив 
стверджувати наступне. Хоча командування 
ВМС Великобританії у Південній Атлантиці 
вважало, що створенням глибокоешелонова-
ної оборони проти повітряного противника, 
який був обмежений у виборі маршрутів 
польоту, буде гарантувати безпеку їх кораб-
лям і суднам, однак, проблема ППО все ж та-
ки не була вирішена. Всіх втрат у корабель-
ному складі вони зазнали саме від авіації.  

Таким чином, вищенаведені факти свід-
чать, що для успішного проведення операції, 
аналогічної Фолклендській, корабельне угру-
повання має мати надійну систему ППО, яка б 
включала авіаційні засоби дальнього виявлен-
ня цілей на малих висотах. Тільки при наяв-
ності таких засобів сторона, що обороняється 
буде спроможною швидко підняти в повітря 
свої винищувачі для перехоплення літаків 
противника ще до того, як вони вийдуть на 
рубіж пуску ракет, і привести в бойову готов-
ність інші засоби ППО. Широке застосування 
британськими ВМС засобів РЕБ частково бу-
ло викликане саме тим, що для прикриття ко-
раблів вони не мали літаків далекого радіоло-
каційного виявлення повітряних цілей. Хоча 
ППО британських кораблів за своєю суттю 
була протилітаковою, але вона виконувала і 
завдання ПРО. У боротьбі з ПКР велике зна-
чення слід надавати РЕБ, яка в районі Півден-
ної Атлантики виступила не стільки як вид за-
безпечення, а як вид бойових дій, безпосеред-
ньо пов’язаний з ППО.  
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Успішні дії аргентинської авіації проти 
британських експедиційних сил показали 
ефективність в умовах РЕБ “старих” тактич-
них прийомів авіації – топ-мачтового бомбо-
метання, штурмових ударів з малих висот із 
застосуванням авіаційних бомб і НКРСів. 
Особливо результативними такі дії будуть при 
завдаванні ударів з декількох напрямків.  

У конфлікті в складі сил сторін брали 
участь різні класи допоміжних суден, що за-
знавали атак авіації. Хоча вони й мали на 

озброєнні засоби ППО, але від ударів з повіт-
ря все ж таки були практично беззахисними. 
Для підвищення бойової стійкості в умовах 
впливу засобів повітряного нападу противни-
ка виникає потреба в їх додатковому озброєн-
ні ЗРК.  

Англо-аргентинський конфлікт засвідчив 
важливість вирішення завдань ППО раннього 
попередження про повітряну небезпеку та 
взаємопов’язаної і дієвої радіоелектронної та 
повітряної розвідки. 
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У 2015 році прогресивне людство відзна-
чило 70-річчя створення Організації Об’єдна-
них Націй (далі – ООН) – міжнародної органі-
зації, що створена на основі добровільного 
об’єднання зусиль суверенних держав. Голо-
вним її завданням, як зазначено в Статуті 
ООН (підписаний 26 червня, вступив у дію 
24 жовтня 1945 р.), є підтримання і укріплен-
ня міжнародного миру та безпеки [4, с.655, 18, 
с.94]. Основною формою її діяльності мала 
стати миротворча діяльність, складовою якої є 
миротворчі операції (або операції з підтри-
мання миру), що є безпосереднім «винахо-
дом» ООН. У цьому ж документі визначені 
основі компоненти світової системи колекти-
вної безпеки, що полягають у такому: 

незастосування сили й неприпустимість 
погрози нею, застосування мирних заходів 
щодо вирішення міжнародних спорів та іншо-
го; 

розв’язання протиріч між державами, від-
повідно розділу 6 Статуту, покладено на Раду 
Безпеки, Генеральну Асамблею і Генерально-
го секретаря. У питаннях юридичного харак-
теру головна роль належить Міжнародному 
суду ООН; 

відпрацювання та відповідальність за 
примусові заходи (як із застосуванням, так і 
без застосування Збройних сил), згідно розді-
лу 7 Статуту, також покладені на Раду Безпе-
ки. Збройну допомогу їй надає та безпосеред-
ньо керує і забезпечує Воєнно-Штабний Ко-

мітет; 
функціонування системи взаємодії ООН з 

регіональними організаціями у справі підтри-
мання міжнародного миру і безпеки забезпе-
чує й очолює Рада Безпеки [18, с.94]. 

Згідно з положеннями Статуту ООН під-
тримання миру і безпеки повинно ґрунтувати-
ся на загальновизнаних принципах і нормах 
міжнародного права [5, с.4] і здійснюватися 
Генеральною Асамблеєю (далі – Генасамблея) 
і Радою Безпеки (далі – Радбез), компетенція 
яких у цій сфері чітко розмежована [2, с.6–12]. 

Члени Генасамблеї ООН мають право об-
говорювати будь-які питання стосовно під-
тримання миру і безпеки в світі, а також ана-
лізувати загальні принципи співпраці у цій га-
лузі та надавати відповідні рекомендації Раді 
Безпеки (як до, так і після обговорення). Зага-
льна компетенція Генасамблеї визначена у 
ст.10 Статуту ООН. 

На Раду Безпеки ООН покладена головна 
відповідальність за підтримання міжнародно-
го миру і безпеки. Відповідно до Статуту Рад-
без має широкі повноваження у справі упере-
дження. Підсумки діяльності Радбез співвід-
носяться із загальною оцінкою ефективності 
роботи ООН. 

Методи реагування Радбезу на події у сві-
ті можуть бути різноманітними – осудження, 
констатація факту, процедура підтвердження 
резолюцій і декларацій Генасамблеї, рішень 
Генерального Секретаря та ін. Неодноразово 
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Радбез виконувала функції установи прими-
рення сторін у спорах і конфліктах, направля-
ла місії воєнних спостерігачів та миротворчі 
сили у небезпечні регіони, безпосередньо 
сприяла врегулюванню стосунків між держа-
вами та всередині їх. Крім того, однією з най-
важливіших сфер діяльності Радбезу є спів-
праця з регіональними організаціями. 

Отже, Рада Безпеки є важливою ланкою 
ООН, яка забезпечує здійснення дії превенти-
вного або примусового характеру. Крім того, 
згідно Статуту, вона відповідає за викорис-
тання об’єднаних збройних сил держав-членів 
ООН «не інакше як у спільних інтересах». 
Ст.43 Статуту визначає порядок надання чле-
нами ООН у розпорядження Радбезу необхід-
них збройних сил, допоміжних засобів і об-
слуговування (на підставі особливих угод, які 
укладаються Радбезом з державами-членами 
ООН з майбутньою їх ратифікацією). Радбез 
повинна вирішувати всі питання, пов’язані зі 
створенням і застосуванням збройних сил, 
спираючись на підтримку Воєнно-штабного 
комітету (далі – ВШК), який складається з на-
чальників штабів постійних членів Ради 
(ст.47). Проте, положення статей 43 і 47 Ста-
туту не були застосовані на практиці з причи-
ни розбіжностей серед останніх. У 1947 р. 
ВШК практично припинив свою працю. Від-
тоді Радбез при створенні та застосуванні 
збройних сил ООН стала імпровізувати. Через 
ці обставини виникла нова форма діяльності, 
яка раніше не була передбачена безпосеред-
ньо Статутом – миротворча. До цього слід до-
дати колективні дії, що здійснює ООН спільно 
з регіональними організаціями (НАТО, ОБСЄ, 
СНД, ОАЄ та ін.). 

Об’єднання зусиль держав, яке здійсню-
ється за Статутом ООН з метою забезпечення 
і підтримання миру припускає такі заходи: 

по забороні застосування сили і погрози 
нею у взаєминах між державами; 

мирного вирішення міжнародних спорів; 
забезпечення і підтримання безпеки: 
тимчасові по припиненню порушень миру 

(ст.40); 
примусові без використання збройних сил 

(ст.41); 
примусові з використанням збройних сил 

(ст.42); 
роззброєння (ст.11, 26, 47 Статуту ООН); 
з використанням збройних сил регіональ-

них організацій згідно угод під керівництвом 
Ради Безпеки (розділ 8 Статуту ООН). 

У післявоєнний період ця система в пов-

ному обсязі так і не спрацювала. Це сталося 
через те, що її функціонування знаходилося в 
безпосередній залежності від інтересів по-
стійних членів Ради Безпеки, а вони часто-
густо не збігалися. Крім того, надання їм пра-
ва «вето» позбавило можливості комплексно-
го втілення в життя системи міжнародної без-
пеки. Суперництво між державами (особливо 
між наддержавами) призвело до того, що де-
які юристи-міжнародники прозвали її – сис-
темою безкарності [1, с.179]. Однак, не зва-
жаючи на це ООН порівняно багато зробила 
для розв’язання міжнародних суперечностей і 
узагальнення досвіду в цій справі. В результа-
ті відбулася «еволюція» системи колективної 
безпеки. 

Виходячи з вищевикладеного можна зро-
бити такі висновки щодо діяльності організа-
ції: 

1) при її створенні неможливо було зі зро-
зумілих причин передбачити геополітичні на-
слідки виникнення ядерної зброї; 

2) система колективної безпеки, що за-
кладена в Статуті, була розрахована на при-
пинення «класичних» (за старою класифікаці-
єю) міждержавних війн. Однак, головною за-
грозою загальним миру і безпеці стали внут-
рішня нестабільність і хитке становище полі-
тичних режимів, «інтернаціоналізація» грома-
дянських війн і повстанських рухів; 

3) вищезазначена система починала «про-
буксовувати», як тільки-но конфлікт зачіпав 
інтереси постійних членів Ради Безпеки або їх 
союзників; 

4) ведення «непопулярних» серед широ-
ких мас бойових дій під прапором (або егі-
дою) ООН, таких як у Кореї та Конго надовго 
дискредитувало саму ідею повноважень ООН 
по застосуванню збройної сили; 

5) організація продемонструвала високий 
рівень пристосовування до зміни умов і об-
ставин. Вона ввела в практику операції з під-
тримання миру, як ефективний інструмент 
упередження ескалації конфлікту. Таке стало 
можливим завдяки постійному контролю на 
місцях за фактичним «розведенням» у різні 
боки противників, організацією місій спосте-
рігачів і посередницьких заходів Генерально-
го секретаря; 

6) ООН досить часто пасивно спостеріга-
ла за визріванням конфлікту і його ескалаці-
єю, вступаючи в процес врегулювання лише 
тоді, коли протиборчі сторони вже зайняли 
непримириму позицію [21, р.20]. 

Як наслідок цьому, міжнародна організа-
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ція, виходячи з життєвої необхідності, розпо-
чала активний пошук нових шляхів і методів 
подолання негативної ситуації. Тобто вона 
вимушено включилася в процес адаптації до 
вимог часу. І, хоча в її діяльності не все і не 
завжди відповідало новітнім положенням 
Статуту, але свою позитивну роль у підтри-
манні міжнародного миру і безпеки вона віді-
грала. Як зазначив Б. Ургхарт [27, р.340] сто-
совно резолюції Генеральної Асамблеї 377(5) 
– «Єдність на користь миру», (тієї її частини, в 
якій йдеться про те, що Генасамблея може 
розглянути кризову ситуацію тоді, коли Рада 
Безпеки не буде діяти через застосування «ве-
то») вона виявиться корисним механізмом, 
який допоможе вирішити проблему міжнаро-
дних миру і безпеки, які та спинила після за-
стосування правила одноголосності у Раді 
Безпеки. 

На думку історика-міжнародника 
B.C. Бруза [3, с.92, 84], який тривалий час 
працював в ООН, система колективної безпе-
ки у тому вигляді, як це передбачено Стату-
том, не спрацювала жодного разу. Він наголо-
сив на тому, що єдиною підставою для прове-
дення операцій з підтримання миру є невдачі 
великих держав створити військову машину у 
відповідності до розділу 7 Статуту ООН. 

Проблема реалізації основних намірів по 
забезпеченню напряму колективної безпеки 
пов’язана з дотриманістю законності. Відпо-
відно до норм міжнародного права застосу-
вання сили або збройне втручання повинно 
бути суворо мотивованими. Так, принцип ми-
рного вирішення міжнародних спорів закрі-
пився у ролі загальноприйнятого. Разом з тим, 
ст.51 Статуту передбачає невід’ємне право на 
індивідуальну або колективну самооборону, у 
разі збройного нападу на державу-члена ООН. 
Згідно зі ст.39, 41 і 42 Рада Безпеки уповно-
важена застосовувати відповідні заходи. Так, 
як приклади легітимного застосування сили 
можна навести під час війни між Іраном і Іра-
ком у 1980–1988 pp. і діях міжнародної спіль-
ноти по припиненню агресії Іраку проти Ку-
вейту у 1991–1992 рр. 

10 вересня 1980 р. через територіальні 
претензії іракські війська розпочали бойові дії 
проти Ірану. Великі держави поставилися до 
цього, зрозуміло, з позицій власних інтересів. 
Так, наприклад, США надали Ірану зброю че-
рез треті країни. Китай зробив теж саме в об-
мін на нафту. Великобританія дотримувалася 
нейтралітету, а Франція та СРСР надавали 
зброю Іраку [20, с.95]. За таких умов Іран був 

змушений, згідно ст.51 Статуту, використати 
своє законне право на самооборону, без акти-
вної підтримки з боку ООН. Про ці події було 
негайно повідомлено до Ради Безпеки, бо ін-
акше це означало б, що країна не розцінює 
свої дії як самооборону [8, с.251]. Впродовж 5 
років Рада Безпеки не звертала належної уваги 
на ірано-іракську війну. Її резолюції обмежу-
валися, головним чином, засудженням дій тієї 
чи іншої воюючої держави. І лише тоді, коли 
війна почала набувати загрозливих масштабів 
і поширюватися на близькосхідний регіон, в 
липні 1987 р. Рада Безпеки прийняла резолю-
цію [9], в якій вимагала негайного звільнення 
заручників, відводу військ на офіційно визна-
чені кордони, припинення вогню і встанов-
лення контролю силами ООН. Після відмови 
Ірану прийняти цю резолюцію до виконання, 
США запропонували застосувати примусові 
заходи до Ірану, зокрема у вигляді ембарго на 
постачання зброї [23, р.93–96]. Так уперше 
були здійснені наміри законно застосувати 
силу проти Ірану, який не погодився на при-
пинення бойових дій. Під міжнародним тис-
ком уряд країни прийняв цю резолюцію, і, у 
такий спосіб, війна була зупинена. На підставі 
резолюції 619 Ради Безпеки була створена 
група спостерігачів ООН для проведення за-
вершального етапу врегулювання конфлікту. 

Разом з тим, колективні заходи самооб-
орони також виконуються за рішенням пост-
раждалої сторони. Без рішення дії третіх країн 
офіційно вважаються незаконними. Взяти 
участь у таких акціях можуть всі об’єкти між-
народного права [24, р.540]. Застосування ко-
лективної самооборони остаточно було закрі-
плене резолюцією Ради Безпеки вже після аг-
ресії Іраку проти Кувейту в 1990 р. 

У серпні 1990 р. Ірак захопив Кувейт і 
проголосив його своєю провінцією. Проти 
країни-члена ООН була здійснена відверта аг-
ресія, яку Ірак пояснив фактами історичного 
розвитку регіону. Ситуація у світі, після при-
пинення «холодної війни» суттєво змінилася. 
Протистояння двох наддержав скінчилося, а 
це дало підстави Раді Безпеки здійснювати уз-
годжені заходи проти порушень колективної 
безпеки. Так, 2 серпня Радбез [7] кваліфікува-
ла дії Іраку, як порушення міжнародного ми-
ру. Враховуючи заяву уряду Кувейту, Рада 
Безпеки підтвердила право країни на індиві-
дуальну або колективну самооборону, тобто 
відмовилася від застосування збройних сил 
самотужки [10]. Потім Радбез звернулася до 
всіх держав з проханням вжити необхідних 
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заходів і застосувати збройні сили, щоб здійс-
нити морську блокаду Іраку під контролем 
ООН [22]. При цьому не планувалося залуча-
ти Воєнно-штабний комітет і Генерального 
секретаря. Після відмови Іраку виконати ви-
щезазначені резолюції [9, 10], Рада Безпеки 
уповноважила всі країни, які співпрацюють з 
Кувейтом, вжити необхідних засобів (у тому 
числі збройні сили), якщо Ірак до 15 січня 
1991 р. не виконає рішень ООН. На той час 
США створили воєнну коаліцію, до якої 
ввійшли 34 країни і яка на середину грудня 
мала близько 400 тис. осіб вояків, у тому числі 
280 тис. американських [23, р.58, 128]. 

Виникло певне протиріччя – Рада Безпеки 
не могла застосувати примусових дій до Іраку 
тому, що ООН не мала своїх військ, а процес 
їх створення згідно ст.43 Статуту, так і не роз-
почався. Тому і була прийнята резолюція 678 
[11], яка фактично надала право примусу коа-
ліції під керівництвом США. Лише після по-
разки Іраку Радбез прийняла резолюції 686 і 
687 [12, 13], які визначили умови припинення 
вогню, встановили демілітаризовану зону на 
кордоні між Іраком і Кувейтом й затвердили 
підрозділ спостерігачів ООН. Дії Ради Безпе-
ки стосовно Іраку були особливо суворими. 
Це був перший випадок, не враховуючи ко-
рейської війни, коли рішення останньої щодо 
застосування примусових заходів згідно ст.41 
Статуту з використанням збройних сил було 
прийняте без участі Радянського Союзу. Од-
нак об’єднаними збройними силами, всупереч 
Статуту, керували США, а не Рада Безпеки. 

Таким чином, Статут ООН визначив легі-
тимне застосування збройної сили лише у 
двох випадках: з метою індивідуальної або 
колективної самооборони, якщо відбудеться 
збройний напад на Члена Організації (ст.51) і 
за рішенням Ради Безпеки, на випадок існу-
вання загрози або порушення миру, а також 
акту агресії (ст.39 і 42). 

За межами нормативного врегулювання у 
Статуті залишилися інші види застосування 
сили, які визнані законними у сучасному між-
народному праві: при захисті права на само-
визначення і рівноправності та забезпечення 
доставки гуманітарної допомоги. 

Всі нації та народності, згідно Декларації 
1960 р. про надання незалежності колоніаль-
ним країнам і народам, мають право застосо-
вувати силу з метою захисту своїх самовизна-
чення і рівноправність. У подальшому таке 
положення було включене у Додаткові прото-
коли 1977 р. до Женевських конвенцій щодо 

захисту жертв війни 1949 р. і отримало широ-
кого народного визнання. 

Під час виконання миротворчої операції у 
Сомалі (1992–1995 pp.) Рада Безпеки вперше 
прийняла резолюцію про застосування сили з 
метою забезпечення доставки гуманітарної 
допомоги. Це рішення було викликане тим, 
що в результаті громадянської війни в країні 
було зруйновано понад 60% державних стру-
ктур і 80% соціальних служб не працювало. 
Сотні тисяч сомалійців померли, 1,5 млн. осіб 
знаходилися на межі вимирання. Близько 
1 млн. сомалійців залишили батьківщину і пе-
ретворилися на біженців [17, с.125–130]. У 
квітні 1992 р. Рада Безпеки прийняла резолю-
цію 751 [14] про надання термінової гуманіта-
рної допомоги, але різні збройні угруповання 
здійснювали напади на представників ООН і 
грабували гуманітарні конвої для особистих 
потреб. У зв’язку з цим 3 грудня була прийня-
та резолюція 794 [15], яка вперше на практиці 
санкціонувала застосування сили ООН для за-
безпечення доставки гуманітарної допомоги. 
Виник безпрецедентний випадок – застосу-
вання сили з метою забезпечення доставки 
міжнародної гуманітарної допомоги у ході 
внутрішнього конфлікту, а це не передбачало-
ся Статутом ООН. Радбез створила багатона-
ціональні сили (ЮНІТАФ) у складі 37 тис. 
осіб із 20 країн, зокрема 28 тис. американсь-
ких вояків. 9 грудня 1992 р. під керівництвом 
США розпочалася операція. Військові підроз-
діли доставили в Сомалі, де вони і розпочали 
бойові дії. Під їх контролем опинилася столи-
ця Сомалі – Могадішо та інші великі міста 
країни. Програма гуманітарної допомоги не-
забаром була виконана, що врятувало сотні 
тисяч сомалійців від голодної смерті. Проте, 
зазнавши значних втрат і в зв’язку з погір-
шенням становища у країні загалом, керівни-
цтво США 19 січня 1993 р. в односторонньо-
му порядку прийняло рішення про вивід своїх 
військ без будь-яких консультацій з Радою 
Безпеки [26, р.167]. Остання ж була змушена у 
березні 1993 р. прийняти резолюцію 814 [16] 
про початок нової операції на території Сома-
лі. З часом, подібні повноваження отримали 
сили ООН з охорони в Югославії. 

Отже, система застосування сили у між-
народному праві, як і система колективної 
безпеки, нині перебуває в процесі постійної 
еволюції. Концепція підтримання миру підмі-
нила ідею його примусового встановлення, 
що передбачено розділом 7 Статуту. Приму-
сова функція з кожним разом виявляється не 
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лише менш придатною, але й більш загрозли-
вою в сучасних умовах [23, р.197]. Тому опе-
рації з підтримання миру розглядаються як 
одна з найбільш успішних ініціатив ООН за 
роки, що минули від часу підписання Статуту 
[17, с.125]. 

Проте, універсальної і загальноприйнятої 
концепції підтримання всебічного миру та без-
пеки в межах ООН не існує й донині. Спроба її 
«оформлення» визначилася лише після при-
пинення «холодної війни». Миротворча докт-
рина знайшла своє відображення у доповіді 
Генерального Секретаря ООН «Порядок ден-
ний для миру», що була схвалена Радою Без-
пеки ООН. На підставі положень Статуту та 
змін у політичному житті планети Б. Бутрос 
Галі визначив різні типи миротворчої діяльно-
сті, що застосовуються ООН на сучасному 
етапі. До них належать: 

превентивна дипломатія; 
миротворчість; 
підтримання миру; 
постконфліктне миробудівництво [14]. 
Значний вклад у розвиток концепції під-

тримання миру здійснив Генеральний Секре-
тар ООН Кофі Аннан, який змінив Б. Бутроса 
Галі на цій посаді. До особливої категорії ним 
внесені такі заходи як упередження конфлік-
тів і превентивне розгортання Збройних сил. 
Упередження конфліктів має передувати пре-
вентивній дипломатії, а розгортання військ 
ООН з підтримання миру – проводитися ще 
до виникнення загрози миру. Новизна підходу 
до миротворчості з погляду К. Аннана очеви-
дна. Проте, слід зазначити, що нова стратегія 
ООН до цього часу перебуває на стадії розро-
бки [15]. Кофі Аннан офіціально визнав той 
факт, що більшість миротворчих операцій не 
можуть бути віднесені до будь-якого чітко ви-
значеного типу. 

Отже, ще раз слід наголосити на тому, що 
положення Статуту ООН щодо проведення 
миротворчих операції не є досконалими. По-
гляди політиків і юристів-міжнародників на 
цей предмет досить різноманітні. Так, напри-
клад, Дж. Брайерлі визначає право на застосу-
вання сили (згідно положень розділів 6 і 7 
Статуту), припускаючи при цьому можливість 
створення «обмежених форм» міжнародних 
поліцейських формувань в особливо загроз-
ливих зонах і збереження в цьому процесі мо-
нополії ООН [6]. В. Федоров вважає, що пра-
вовою підставою миротворчих операцій є 
Статут ООН в цілому, а особливо розділи 6–8, 
відповідно до яких була проведена перша опе-

рація з підтримання миру на Близькому Сході 
у 1947 р. [19, с.248], хоча Є. Аречага вважає, 
що ст.40 не достатньо для проведення такого 
роду операцій [21, р.202]. Іноді проблема пра-
вового забезпечення миротворчих операцій 
ускладнюється трансформацією їх в операції 
примусового характеру із застосуванням 
збройних сил (підстава – ст.42 Статуту). Та-
кож слід нагадати про існування ст.29, що пе-
редбачає створення Радою Безпеки допоміж-
них структур, які необхідні їй для виконання 
миротворчих функцій. 

Загалом миротворчі операції і нині мають 
незбалансоване правове підґрунтя. Якщо вони 
здійснюються без використання збройних сил 
(воєнні спостерігачі до них не належать), то їх 
проведення спирається на п.2 ст.11, або п.1 
ст.24 Статуту, де визначено головну відпові-
дальність Ради Безпеки за підтримання між-
народного миру і безпеки. Зазначені повнова-
ження є у Ради Безпеки відповідно до ст.29, а 
також слід мати на увазі можливість контро-
лю Радбезом виконання тимчасових заходів, 
які передбачені ст.40. Якщо миротворча опе-
рація проводиться з використанням збройних 
сил, тоді її правова основа базується на ст.39, 
42 та інших положеннях Статуту, які пов’я-
зані з використанням збройних сил. 

Таким чином, згідно Статуту ООН миро-
творчі операції є заходами або діями з викори-
стання збройних сил чи груп воєнних спостері-
гачів держав-членів ООН, що застосовуються 
Радою Безпеки з метою підтримання або від-
новлення міжнародного миру і безпеки. Вони 
можуть включати демонстрації, блокаду й інші 
операції повітряних, морських і сухопутних 
сил країн-членів ООН, які мають надавати у 
розпорядження Ради Безпеки у відповідності 
до особливих угод, необхідні збройні сили, до-
помогу та засоби обслуговування, і, разом з 
тим, передбачають право проходу через свою 
територію. Відправлення у відповідний район 
збройних сил ООН є граничною мірою. Єди-
ним правомочним органом який може прийма-
ти таке рішення, є Рада Безпеки. До її компете-
нції, згідно Статуту, входять вирішення питань 
створення збройних сил ООН, визначення їх 
завдань, складу та чисельності, призначення 
керівництва, створення структури команду-
вання, призначення терміну проведення опера-
цій і їх фінансування. Конкретно до кожної си-
туації Рада Безпеки визначає, спираючись на 
Статут ООН, правове обґрунтування заплано-
ваної миротворчої операції, що зазначається у 
мандаті на її проведення. 
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УКРАЇНА ТА АРАБСЬКІ ДЕРЖАВИ ЛЕВАНТУ (СИРІЯ, ЛІВАН, ЙОРДАНІЯ):  
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІЙСЬКОВОГО ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА (кінець 1990-х – перша половина 2011 рр.) 
 

У статті висвітлюються й аналізуються деякі аспекти розвитку військового та війсь-
ково-технічного співробітництва між Україною та арабськими державами Леванту у період 
з кінця 1990-х років – перша половина 2011 р. та оцінюються їх перспективи. Зокрема, автор 
робить спробу переосмислити наявний досвід військового та військово-технічного співробіт-
ництва України з Сирією, Ліваном та Йорданією у зв’язку з кардинальними трансформаційни-
ми процесами, що відбуваються у Близькосхідному регіоні. У статті аналізуються контакти 
та взаємодія між оборонними відомствами сторін, участь України у спеціалізованих вистав-
кових заходах, діяльність українського миротворчого контингенту на території Лівану, ре-
монт, технічне обслуговування та модернізація озброєння і військової техніки, постачання 
комплектуючих та запасних частин тощо. 

Ключові слова: Україна, Левант, військово-технічне співробітництво, військове співро-
бітництво, ТСООНЛ, міністерство оборони. 
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Відповідно до Указу Президента «Про за-
ходи щодо вдосконалення військово-техніч-
ного співробітництва України з іноземними 
державами» від 21 квітня 1999 р. №422/99 го-
ловним завданням військово-технічного спів-
робітництва (далі – ВТС) України із зарубіж-
ними державами є забезпечення національних 
інтересів і безпеки держави, оснащення Збро-
йних сил та інших військових формувань су-
часним озброєнням і військовою технікою 
(далі – ОВТ), іншими товарами військового 
призначення, розвиток експортного потенціа-
лу військово-промислового комплексу (далі – 
ВПК), підвищення науково-технічного та тех-
нологічного потенціалу оборонної галузі 
України [35, с.24]. 

Держави Близькосхідного регіону, серед 
яких чільне місце посідають арабські країни 
Леванту – Йорданія, Ліван, Сирія – мають ва-
жливе значення для України в контексті роз-
витку ВТС, оскільки ринок Близького Сходу 
на сьогодні є містким і перспективним спожи-
вачем значного сегменту озброєнь і військової 
техніки, що виробляються в Україні, послуг з 
ремонту і модернізації озброєнь. Тема, заяв-
лена в статті, є актуальною з точки зору пере-
осмислення наявного досвіду ВТС між Украї-
ною та арабськими державами Леванту у 
зв’язку з кардинальними трансформаційними 
процесами, що відбуваються сьогодні у регіо-
ні Близького Сходу та відсутністю у вітчизня-
ній історіографії узагальнюючих досліджень з 
зазначеної проблематики. 

Серед основних публікацій і наукових 
праць, що стали основою та своєрідним імпу-
льсом до написання даної статті варто відзна-
чити роботи таких науковців та експертів як 
Д. Сєров [30; 31, с.458–465], В. Бадрак [2; 3], 
О. Волович [3], В. Шарий [43, с.218–228] та 
В. Толубко [32, с.200–208], котрі у рамках 
аналізу розбудови українсько-близькосхідного 
ВТС звертали окрему увагу на держави Лева-
нту, – Сирію, Ліван і Йорданію, та вказували 
на потенційно можливі напрями співпраці.  

Разом з тим, варто відзначити обмеже-
ність фактологічного матеріалу та відповідних 
інформаційних повідомлень із зазначеної 
проблематики у відкритому доступі. У цьому 
зв’язку особливий інтерес становлять викори-
стані автором матеріали із Галузевого держа-
вного архіву Міністерства закордонних справ 
(далі – ГДА МЗС) України – фонд 8 (Фонд за-
кордонних установ), окремі справи якого міс-
тять інформацію щодо військового та військо-
технічного співробітництва України та держав 

Леванту, що не має грифу «Для службового 
користування» та є типовим для номенклату-
рних справ щодо військово-технічного спів-
робітництва ГДА МЗС України. 

Відтак, метою даної статті є спроба сис-
тематизації фрагментарної інформації стосов-
но надбань і поточного стану ВТС України з 
країнами Леванту, що є у відкритому доступі 
та неопублікованих архівних матеріалів, вио-
кремлення основних напрямків співпраці, 
аналізу інтенсивності контактів на рівні війсь-
кових відомств України та держав Леванту, 
визначення перспектив співробітництва в 
цьому напрямі. Разом з тим, предметом аналі-
зу стали не лише здобутки та поточний стан 
ВТС, але й упущення, недоліки та прорахунки 
у цій галузі. 

Висвітлення зазначених завдань варто 
розпочати з ВТС між Україною та Йордані-
єю, яке на сьогодні в основному включає низ-
ку контрактів з продажу бронетранспортерів 
та ракетно-артилерійського озброєння. У 
1999 р. Державна компанія «Укрспецекспорт» 
підписала контракт з канадською компанією 
«Defence Project», яка діяла за дорученням 
Збройних Сил (далі –ЗС) Йорданії, вартістю 
6,5 млн. доларів США на постачання 50 бро-
нетранспортерів БТР-94 [31, с.461]. Виконав-
цем контракту було визначено Державне під-
приємство «Завод імені В.О. Малишева» (з 
його філіалом «Комерційним управлінням» 
було укладено відповідний договір). Згідно з 
договором, першу партію (8 машин) мали від-
вантажити до 30 травня 1999 р., другу (42 
одиниці) до 30 жовтня 1999 р. [5]. 

Варто зазначити, що виконання зазначе-
ного контракту супроводжувалося низкою 
непорозумінь. По-перше, контракт було вико-
нано із затримкою на 104 дні (остання партія 
БТР була поставлена 11 лютого 2000 р.). По-
друге, представник компанії «Defence Project» 
заявив, що перший поставлений у квітні 
1999 р. БТР виявився не новою, а перефарбо-
ваною та відремонтованою старою машиною 
(щоб зарадити ситуації, БТР було оформлено 
як подарунок). По-третє, після відправки 
першої партії та початку експлуатації техніки 
у військових частинах ЗС Йорданії до «Укрс-
пецеспорту» почали надходити скарги щодо 
якості виробів (несправність масляних фільт-
рів, вихлопних колекторів, витікання мастила 
з колісних редукторів, дефекти масляних 
шлангів, ускладнення під час перемикання 
передач, витікання пального з інжекторів дви-
гуна, повна та часткова відмова гальмової си-
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стем тощо) [1, с.53].  
У результаті, Йорданія припинила пере-

говорний процес з Україною і повідомила 
«Укрспецекспорт», що залишає у себе 10% від 
загальної суми контракту (близько 1,33 млн. 
доларів США) як заставу до закінчення гаран-
тійного строку [5]. Також додаткові труднощі 
були викликані тим, що у серпні 2000 р. без 
відома «Укрспецекспорту» та відповідних 
домовленостей адміністрація харківського за-
воду зустрілася з представниками ЗС Йорданії 
та продовжила на півроку гарантію на свою 
продукцію, що призвело до зриву переговорів 
про повернення застави. Йорданська сторона, 
крім того, застосувала санкції до виконавця 
робіт, постійно викликало ремонтні бригади, 
надіслало рекламацій на суму 330 тис. дол. 
США, а також лист, в якому говорилося про 
готовність співпрацювати далі з Києвом тіль-
ки у разі зміни виконавця [1, c.53]. 

Аналіз матеріалів ГДА МЗС України за-
свідчив, що подальше врегулювання вищеви-
кладених суперечностей з метою попере-
дження їх негативного впливу на розвиток 
українсько-йорданського ВТС у майбутньому 
вимагало від дипломатів значних зусиль. Так, 
у листопаді 2000 р. на адресу посольства 
України в Сирії та Йорданії (за сумісництвом) 
надійшла нота українського МЗС для її пода-
льшої передачі йорданському зовнішньополі-
тичному відомству. У документі зазначалося, 
що всі контрактні зобов’язання Україна вико-
нала у повному обсязі (поставлено 50 бронет-
ранспортерів і підготовлено відповідну кіль-
кість йорданських військових спеціалістів з їх 
застосування й обслуговування), однак ком-
панія «Defence Project», всупереч контракт-
ним зобов’язанням, затримує остаточну спла-
ту коштів за поставлену техніку у розмірі 
1 360 542 доларів США [10, арк.28]. 

У своїй ноті українське МЗС інформува-
ло, що відсутність сплати за поставлені до 
Йорданії вироби може поставити під загрозу 
виконання «Укрспецекспортом» гарантійних 
зобов’язань і, як наслідок, спричинити неба-
жані ускладнення в українсько-йорданських 
відносинах. При цьому наголошувалось, що, 
керуючись прагненням до зміцнення відносин 
дружби та взаємовигідного співробітництва 
між країнами, МЗС України звертається з 
проханням до МЗС Йорданії використати свій 
вагомий авторитет з тим, щоб за сприяння ке-
рівництва ЗС Йорданії вплинути на канадську 
компанію «Defence Project» і примусити її ви-
конати усі фінансові зобов’язання й остаточно 

розрахуватися з українським постачальником 
техніки до Йорданії [10, арк.28]. 

Згодом, у червні 2001 р. керівництво 
«Укрспецекспорту» знову звернулося до МЗС 
України за сприянням у розв’язанні проблем 
виконання контракту на постачання 50 БТР-94 
ЗС Йорданії. Реагуючи на звернення, заступ-
ник міністра закордонних справ України 
І. Харченко надіслав на ім’я посла України в 
Сирії Є. Микитенка листа, в якому зазначало-
ся, що всупереч контрактним зобов’язанням 
компанія «Defence Project» затримує остаточ-
ну сплату коштів за поставлені вироби. Вод-
ночас наголошувалося, що свого часу коман-
дувач особливих операцій ЗС Йорданії, дору-
чаючи компанії «Defence Project» закупити в 
Україні БТР, надав письмові гарантії повної 
сплати ДК «Укрспецекспорт» вартості поста-
вленої техніки [11, арк.19].  

Окрім того, у листі зазначалося, що керів-
ництво держкомпанії під час відвідання ви-
ставки IDEX у березні 2001 р. провело корот-
ку зустріч з колишнім командувачем військ 
спеціальних операцій генералом С. Аль Ма-
насіром, який супроводжував виконання кон-
тракту з йорданської сторони. Під час зустрічі 
керівництво «Укрспецекспорту» запропону-
вало провести переговори усіх сторін, залуче-
них до виконання контракту, однак отримало 
категоричну відмову. В свою чергу присутній 
на виставці президент компанії «Defence 
Project» взагалі уникав будь-яких зустрічей з 
представниками української компанії. У 
зв’язку з викладеним, українське МЗС проси-
ло терміново звернутися до керівництва ЗС 
Йорданії з пропозицією проведення найближ-
чим часом консультацій з метою забезпечення 
сплати заборгованості; довести до відома ке-
рівництва ЗС Йорданії, що за умови відсутно-
сті остаточного розрахунку українська сторо-
на буде вимушена розглянути можливість по-
вернення в Україну поставленої техніки на за-
гальну суму заборгованості; підготувати від 
імені Посольства ноту з викладенням зазначе-
них питань та передати її до МЗС Йорданії 
[11, арк.20]. 

Згодом у пропозиціях Консульства Украї-
ни в Йорданії щодо питань, які доцільно було 
б порушити у виступі президента України 
Л. Кучми на нараді послів України в країнах 
Близького і Середнього Сходу та Північної 
Африки (11 лютого 2002 р.), поряд з такими 
аспектами як зміцнення прямих контактів між 
керівництвом МО України та Об’єднаним ко-
мітетом начальників штабів (далі – ОКНШ) 



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Воєнно-історичний вісник 1(19) / 2016 111 

ЗС Йорданії, активізація переговорного про-
цесу щодо модернізації зенітно-ракетних ком-
плексів радянського зразка, що знаходяться на 
озброєнні ЗС Йорданії та залучення українсь-
ких фахівців для підготовки йорданського 
технічного персоналу для обслуговування си-
стем озброєння радянського зразка, фігурує 
також питання принципового вирішення про-
блем навколо поставок українських БТР до 
Йорданії [14, арк.5]. 

Загалом, протягом 1999–2000 рр. з Йор-
данією було укладено три контракти на про-
ведення капітального ремонту, постачання 
бронетанкової техніки й озброєння, ракетно-
артилерійського озброєння, запасних і ком-
плектуючих частин та надання послуг війсь-
кового характеру. Так, під час виставки 
«SOFEX» у 2000 р. з Йорданією був підписа-
ний контракт на навчання на базі Харківсько-
го заводу ім. Малишева 100 йорданських фа-
хівців [43, с.26]. 

Попри негативний досвід виконання кон-
тракту на поставку бронетранспортерів, Укра-
їна надалі виявляла зацікавленість щодо роз-
ширення двосторонньої військово-технічної 
співпраці з Йорданією, зокрема у частині, що 
стосується модернізації зенітно-ракетних 
комплексів (далі – ЗРК), що знаходяться на 
озброєнні йорданської армії. Так, у вересні 
2002 р. відбулася зустріч директора ДГЗІФ 
«Укрінмаш» П. Стичишина із заступником 
начальника Генерального штабу ЗС Йорданії 
генерал-майором С. Нсейратом, у ході якої 
обговорювалися можливості модернізації 
українським підприємством ЗРК радянського 
зразка, що є в йорданській армії. В жовтні 
2002 р. ці переговори були продовжені в ході 
участі української делегації у військовій ви-
ставці «SOFEX» у 2002 р. в Аммані [16, 
арк.14]. 

17 травня 2001 р. посольство України в 
Сирії передало на розгляд керівництва ДК 
«Укрспецекспорт» лист директора йордансь-
кої компанії «Hanieh Trading Est» (компанія-
постачальник запасних частин для ЗС Йорда-
нії) М. Ханіа щодо оголошеного йорданською 
армією тендеру на постачання запасних час-
тин для різноманітного військового облад-
нання та техніки, виробленої підприємствами 
колишнього СРСР. Серед запропонованих по-
зицій – радіолокаційні станції, рухомий пункт 
управління підрозділів ППО ПУ-12М, бойова 
машина ЗРК«Оса-АК», бойова розвідувальна 
машина БРМ-1К, вантажні автомобілі ГАЗ-66, 
«Урал», ЗИЛ-131 [12, арк.17–18]. 

У листопаді 2006 р. між Україною та Йо-
рданією було підписано контракт, відповідно 
до якого Йорданія замовила «Заводу ім. Ма-
лишева» виготовлення 200 баштово-артиле-
рійських установок БАУ 23×2 (система при-
значена для ведення вогню як по наземних, 
так і повітряних цілях, модулі оснащені двома 
автоматичними 23-мм гарматами). Ними були 
оснащені як українські БТР, так і південноаф-
риканські БТР «Ratel», що перебувають на 
озброєнні ЗС Йорданії. Варто відзначити, що 
ці домовленості були не першим контрактом 
подібного роду. Так, у рамках попереднього 
контракту Йорданія вже замовила 190 оди-
ниць вказаного виду озброєння, що надійшли 
замовнику у 2004 р. [18].  

Експерти зазначають, що перспективи 
України в Йорданії певним чином можуть бу-
ти пов’язані з відновленням парку бронетех-
ніки цієї країни. Йдеться про 26 БМП-2, 50 
БТР-94, а також 50 ЗРК «Оса» і 50 ЗРК «Стрі-
ла-10». Окрім того, в Йорданії експлуатують-
ся 24 літаки АН-18 [30]. 

Українсько-йорданське ВТС характеризу-
ється досить активними контактами профіль-
них міністрів і відомств, у ході яких перегово-
ри щораз ведуться з широкого кола питань. 
На думку автора, це може свідчити про мож-
ливості подальшої інтенсифікації українсько-
йорданського ВТС. Серед ключових візитів 
військового керівництва України та Йорданії 
у досліджуваний період варто відзначити такі: 
28 липня – 3 серпня 2006 р. – робочий візит в 
Україну делегації ОКНШ ЗС Йорданії на чолі 
із заступником начальника ОКНШ ЗС Коро-
лівства генерал-майором А.Шдейфатом; 12–
15 березня 2007 р. – робочий візит в Україну 
делегації Департаменту воєнної розвідки ГШ 
ЗС Йорданії; 9–12 липня 2007 р. – робочий ві-
зит до Йорданії делегації МО України на чолі 
із заступником начальника ГШ ЗС І. Князем з 
метою проведення першого засідання Спіль-
ної українсько-йорданської комісії з питань 
військового співробітництва (у рамках візиту 
10 липня І. Князь провів зустріч з начальни-
ком ГШ ЗС Йорданії генералом Х. Сарайре-
хом, у ході якої було обговорено широке коло 
питань подальшого розвитку двостороннього 
військового та військо-технічного співробіт-
ництва, серед яких стан опрацювання проекту 
Угоди між МО України та ГШ ЗС Королівст-
ва, потреби йорданської сторони у проведенні 
ремонту та модернізації ОВТ, питання отри-
мання військово-технічної освіти в Україні, 
обмін візитами на рівні начальників генштабів 
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двох держав); 23–26 березня 2008 р. – робочий 
візит в Україну делегації Департаменту воєн-
ної розвідки ГШ ЗС Йорданії; 12–15 жовтня 
2008 р. – робочий візит в Україну делегації 
Бюро короля Абдалли ІІ з питань розробок і 
розвитку (King Abdullah Design and Develop-
ment Bureau / KADDB) МО Йорданії на чолі з 
принцем Бін Аль-Хусейн Хамзою; 23–26 гру-
дня 2008 р. – робочий візит в Україну делега-
ції з питань інженерного і топографічного за-
безпечення Збройних Сил Йорданії [19]. 

Важливою формою співпраці з Йорданією 
є участь України у вищезгаданій Міжнародній 
виставці сил спецпризначення «SOFEX», 
оскільки така діяльність сприяє просуванню 
української продукції, налагодженню контак-
тів у сфері військового та військово-техніч-
ного співробітництва не лише з Королівством, 
але й з іншими державами регіону.  

26–29 квітня 2004 р. у роботі конференції 
та виставці сил спецпризначення «SOFEX 
2004» взяла участь делегація Міністерства 
оборони України. В рамках виставки король 
Йорданії Абдалла II і голова ОКНШ ЗС Йор-
данії генерал Х. Сарайрех ознайомилися з 
експозицією «Укрспецекспорту», а гендирек-
тор держкомапанії В. Шмаров поінформував 
йорданського монарха про перебіг реалізації 
спільних українсько-йорданських проектів у 
сфері військово-технічного співробітництва й 
обговорив з ним перспективні напрямки по-
глиблення ВТС. За результатами переговорів, 
ДК «Укрспецекспорт» уклала з йорданською 
стороною контракт на спільну модернізацію 
бронетехніки, що є на озброєнні армії Коро-
лівства [40]. 

27 березня 2006 р. на запрошення вищого 
військового командування Йорданії до Амма-
ну з робочим візитом прибула делегація Міні-
стерства оброни України на чолі з начальни-
ком Головного управління розвідки О. Гала-
кою з метою участі у роботі «SOFEX-2006». 
Під час виставки компанія «АвтоКрАЗ» і 
компанія-партнер по іракському контракту СП 
«Анхам» досягли домовленості щодо нових 
поставок продукції української компанії, зок-
рема вантажівок КрАЗ-6322 до країн Близько-
го Сходу [30]. Крім того, 28 березня в рамках 
«SOFEX-2006» також відбулися переговори 
керівника української делегації О. Галаки з 
главою ОКНШ ЗС Йорданії генералом Х. Са-
райрехом, у ході яких сторони обговорили ни-
зку актуальних питань подальшого поглиблен-
ня двостороннього співробітництва у військо-
во-політичній та військово-технічній сферах. 

31 березня – 1 квітня 2008 р. у рамках 
«SOFEX-2008» відбувся черговий робочий ві-
зит делегації МО України на чолі із заступни-
ком начальника ГШ ЗС України віце-
адміралом І. Князем. У рамках «SOFEX-2008» 
Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (у парт-
нерстві з офіційним дилером з продажу авто-
мобілів КрАЗ на Близькому Сході – компані-
єю «Анхам») експонувала автомобіль-всюди-
хід КрАЗ-6322 (6×6), який на полігоні SOFEX 
бездоганно пройшов всі складні перешкоди та 
демонстраційні заїзди, отримавши схвалення 
та позитивні відгуки відвідувачів виставки. 
Військові аташе, представники політичних ін-
ституцій та ділової еліти іноземних держав 
виявили підвищений інтерес до продукції 
«АвтоКрАЗ». За результатами низки перего-
ворів делегація «АвтоКрАЗ» досягла домов-
леності щодо просування автомобілів КрАЗ і 
розширення присутності компанії на ринку 
Близькосхідного регіону, модернізації раніше 
поставленої техніки, збільшення обсягів по-
стачання запасних частин [20]. 

Важливою подією в розвитку українсько-
йорданських відносин загалом та у сфері ВТС 
зокрема став перший офіційний візит короля 
Йорданії Абдалли II до Києва 22 червня 
2011 р. Головним результатом візиту з точки 
зору українсько-йорданського ВТС стало під-
писання Угоди між міністерствами оборони 
обох країн про військове співробітництво. З 
української сторони угоду підписав заступник 
начальника Генерального штабу Збройних 
сил України віце-адмірал І. Кабаненко, з йор-
данської – начальник штабу стратегічного 
планування ЗС Йорданії бригадний генерал 
Омар Алалді [37]. 

Документ, серед іншого, закріплює такі 
форми співробітництва: офіційні візити й ро-
бочі зустрічі на рівні міністрів оборони, нача-
льників ГШ або уповноважених ними осіб; 
консультації та обмін досвідом; підготовка, 
перепідготовка та підвищення кваліфікації 
військових кадрів; відвідування військових 
навчань представниками країн-підписантів як 
спостерігачів; участь у конференціях, нарадах, 
семінарах; обмін інформацією й документаці-
єю за конкретними домовленостями; інші фо-
рми військового співробітництва, що здійс-
нюватимуться за взаємною письмовою зго-
дою. Окрім того, згідно з Угодою між обо-
ронними відомствами України та Йорданії, 
розробляються річні плани двостороннього 
співробітництва, при цьому спеціально ство-
рена після набрання чинності угоди Об’єдна-
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на комісія щорічно організовуватиме зустрічі 
за взаємною згодою Сторін (в Аммані або Ки-
єві) для організації та сприяння виконанню 
щорічного плану співпраці [33, с.489]. 

Також за підсумками українсько-йордан-
ських переговорів під головуванням Президе-
нта України В. Януковича та короля Йорданії 
Абдалли ІІ підписаний Меморандум про вза-
єморозуміння між Державною компанією 
«Укрспецекспорт» і Бюро короля Абдалли ІІ з 
питань розробок та розвитку. Від української 
сторони Меморандум підписав генеральний 
директор «Укрспецекспорту» Д. Саламатін [8]. 

Президент України В. Янукович під час 
переговорів з королем Йорданії Абдаллою II 
констатував наявність значного потенціал для 
поглиблення ВТС обох держав. Аналогічну 
оцінку українсько-йорданському ВТС висло-
вив і глава українського уряду М. Азаров, 
особливо відзначивши при цьому авіаційну 
галузь [38; 39]. 

Йорданія, як і інші країни Північної Аф-
рики та Близького Сходу, зацікавлена у моде-
рнізованих Україною радянських військових 
системах, високоточних засобах ураження, 
дизельних двигунах для БТР, танках для ви-
користання у спекотних країнах, системах 
бронезахисту, вдосконалених українських ра-
дарів типу «Кольчуга» та ін. Однак необхідно 
зауважити, що Україна може наразитися на 
низку проблем у реалізації нових проектів, зо-
крема через історію виконання попередніх 
контрактів (з арабськими країнами), якість ви-
конання українськими компаніями взятих на 
себе зобов’язань і переорієнтацію Аммана на 
західні зразки техніки [21]. 

Розглядаючи українсько-ліванське ВТС, 
слід зазначити, що воно багато в чому завдя-
чує тій обставині, що українські військовос-
лужбовці у 2000–2006 рр. виконували миро-
творчу місію у складі Багатонаціональних сил 
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) у 
Лівані. Участь українського контингенту у 
складі Тимчасових сил ООН у Лівані (далі – 
ТСООНЛ) стала першою місією українських 
миротворців на Близькому Сході. Присутність 
українського контингенту в Близькосхідному 
регіоні розпочалася на прохання уряду Лівану 
та ООН і здійснювалася відповідно до таких 
нормативно-правових актів: Указу Президен-
та України № 806/2000 від 20.06.2000 р. [34, 
с.65], Указу Президента України № 118/2002 
від 08.02.2002 р. [36, с.129], Постанови Кабі-
нету міністрів України від 26.10.2000 р. за 
№ 1596 [28, с.94] і Закону України № 1832-ІІІ 

від 22.06.2000 р. [17, с.64]. 
Для участі у виконанні завдань у складі 

Миротворчого контингенту Місії ООН у Лі-
вані Директивою Міністра оборони України 
від 25 травня 2000 р. за № Д-7 сформовано 
Третій окремий інженерний батальйон (далі – 
3-й ОІБ), який 22 липня 2000 р. приступив до 
виконання своїх обов’язків (місце дислокації – 
м. Ель-Іззія) [6, с.49–50]. 

Завданнями батальйону були: інженерна 
розвідка місцевості на наявність вибухонебез-
печних предметів; пророблення проходів у 
мінних полях; проведення розмінування міс-
цевості, зокрема автомобільних доріг, мінних 
полів; знищення вибухонебезпечних предме-
тів; огляд, маркування та огородження мінних 
полів в інтересах підрозділів ТСООНЛ; будів-
ництво нових позицій та опорних пунктів під-
розділів Місії ООН, а також фортифікаційних 
систем; ліквідація старих позицій підрозділів 
ТСООНЛ; будівництво вертолітних майдан-
чиків і доріг; виконання земляних і будівель-
них робіт; енергопостачання позицій; будів-
ництво каналізаційних споруд, прокладання 
електромереж, надання гуманітарної медичної 
допомоги місцевому населенню [27, с.193]. 
Розмінування місцевості в Лівані здійснюва-
лось силами інженерно-саперних підрозділів 
бригади на підставі даних інженерної розвідки 
та інформації з інших джерел [44, с.26].  

Лише за шість місяців 2000 р. 3-й ОІБ у 
Лівані розмінував і знешкодив 1100 мін (для 
порівняння: за 22 роки, протягом яких сили 
ООН перебували у Лівані, – 56 мін), а загалом 
за час виконана місії – перевірено понад 
500 тис. м2 місцевості та виявлено і знешко-
джено понад 6 тис. вибухонебезпечних пред-
метів [4, с.7]. Окрім того, особливої уваги за-
слуговує надання гуманітарної медичної до-
помоги місцевому населенню – понад 11 тис. 
ліванців стали пацієнтами медиків Укрінжба-
ту за час його перебування у миротворчій мі-
сії, а висококваліфікований військовий хірург 
С. Голуб неодноразово на запрошення місце-
вих лікарів проводив складні операції на виїз-
ді [7, с.155–156]. 

Діяльність саперних підрозділів та участь 
у реконструкції порушеної інфраструктури 
стали візитними картками українських миро-
творців. Мужність і високий професіоналізм 
командування й особового складу, виконання 
ними завдань на дуже важливих, складних і 
небезпечних ділянках створили українським 
військовикам заслужений авторитет серед ко-
мандування Сил ООН, Секретаріату ООН і 
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держав – членів організації. Усі військовос-
лужбовці контингенту отримали нагороди 
ООН «На службі Миру!» [4, с.7]. 

Професіоналізм українського контингенту 
та цивільних фахівців окремого загону вери-
фікації отримав високу оцінку ліванських ви-
сокопосадовців [32, с.202]. Так, у липні 
2001 р. під час часткової ротації українського 
контингенту в Лівані на чолі з командиром 3-
го ОІБ першої ротації полковником О. Хав-
ронюком перед відправкою наших військово-
службовців з Бейруту міністр національної 
оборони Республіки Ліван Х. Храуі вручив 
полковнику О. Хавронюку пам’ятний знак 
Збройних сил Лівану «Честь. Жертовність. 
Вірність»1. Глава оборонного відомства Ліва-
ну відзначив неоціненну роль українських са-
перів в утвердженні засад мирного життя на 
багатостраждальній ліванській землі [42]. 

Діяльність 3-го ОІБ у складі ТСООНЛ бу-
ла високо оцінена керівництвом Ліванської 
Республіки, представниками політичних пар-
тій і рухів, громадських організацій, команду-
вання ТСООНЛ тощо. Значну увагу діяльнос-
ті українських миротворців приділяли ліван-
ські ЗМІ, висвітлюючи у позитивному ключі 
їх роботу із розмінування, будівництва та ре-
конструкції відповідних інфраструктурних 
об’єктів Півдня Лівану, надання гуманітарної 
допомоги місцевому населенню. Так, екс-
президент Лівану Е. Лакуд неодноразово від-
значав мужність, самовідданість і високу про-
фесійність українських миротворців, вислов-
люючи вдячність українській стороні. Про це 
зокрема, він заявляв під час переговорів з 
Президентом України Л. Кучмою в квітні 
2002 р. у Бейруті, у липні 2003 р. у Києві та 
посланнях на ім’я українського очільника. 
Високі оцінки діяльності українського конти-
нгенту у складі ТСООНЛ висловлювали й 
прем’єр-міністр Лівану Р. Харірі, очільнки лі-
ванського зовнішньополітичного відомства 
Ж. Обейд і М. Хаммуд, голова Національної 
асамблеї Ліванської Республіки Н. Беррі [3]. 

Попри значні досягнення, визнання та на-
бутий авторитет, на початку вересня 2005 р. 
ООН звернулася до України з проханням до-
строково вивести свій миротворчий батальйон 
із Лівану через виявлення прикрих фактів фі-
нансових правопорушень і зловживань з боку 
українських військовослужбовців. Згідно з 
планом виведення військовослужбовців і тех-
                                                 

1
 «Честь. Жертовність. Вірність» (араб. «.  .تضحية. شرف

-Sharaf. Tadhiia. Vafaa'.) – девіз Збройних Сил Лі / « وفاء
ванської Республіки. 

ніки 3-го ОІБ зі складу ТСООНЛ, 10 квітня 
2006 р. до України повернулася остання група 
українських військових чисельністю 110 осіб 
[24, с.175–176; 41]. 

Досвід участі українських військовослуж-
бовців у миротворчій операції в Лівані актуа-
лізував питання особливостей використання 
машин інженерного озброєння (далі – МІО) та 
машин автотехнічного забезпечення через 
суттєві відмінності процесу експлуатації. По-
перше, на відміну від планово-епізодичного 
використання МІО в звичайних умовах бойо-
вої підготовки військ в Україні, при виконанні 
миротворчих завдань машини використову-
ються практично щодня у режимі максималь-
ного навантаження. По-друге, природно-
географічні умови експлуатації інженерної 
техніки в Лівані характеризувалися жарким, 
вологим кліматом, гірським рельєфом, кам’я-
нистими і піщаними ґрунтами, підвищеною 
інтенсивністю сонячної радіації, наявністю 
великої кількості пилу у повітрі, що вкрай не-
гативно впливало на надійність та безвідмов-
ність МІО через підвищене зношування, пе-
редчасне старіння, руйнування і відмову їх 
складових частин і механізмів [22, с.166]. 

У свою чергу досвід участі українського 
контингенту у миротворчій операції в Лівані 
(так само як і в Ліберії та Іраку) засвідчив, що 
окремі типи машин автотехнічного забезпе-
чення, а саме ГАЗ-66, ЗіЛ-131, КАМАЗ-4310, 
Урал-4320, мають застарілу конструкцію і ни-
зький рівень захисту машини й особового 
складу від ураження стрілецькою зброєю, 
осколками снарядів, мін, фугасів [23, с.172–
174]. 

Взаємодія між Україною та Ліваном на 
рівні очільників оборонних відомств і генера-
льних штабів збройних сил, на відміну від 
Йорданії, є менш інтенсивною. Зокрема на 
початку жовтня 2000 р. у розташуванні 3-го 
ОІБ перебувала українська військова делега-
ція на чолі з заступником Міністра оборони 
генерал-лейтенантом А. Чаповським, який за 
результатами проведеної інспекції висловив 
позитивні оцінки. В свою чергу, командувач 
ТСООНЛ К. Обенг високо оцінив той факт, 
що український контингент швидко облашту-
вався і приступив до виконання завдань із 
розмінування території [3]. 

У період з 16 по 23 травня 2001 р. у Лівані 
перебувала українська делегація на чолі з за-
ступником Міністра оборони з питань війсь-
кової політики та військового співробітництва 
генерал-полковником В. Банних. Крім того, 
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до складу делегації входили начальник інже-
нерних військ ЗС України генерал-лейтенант 
В. Воробйов, спеціальний посланник МЗС 
України на Близькому Сході В. Нагайчук, за-
ступник гендиректора «Укроборонсервісу» 
В. Ушаков та інші. Головною метою візиту 
була участь у Міжнародній конференції з пи-
тань розмінування в Лівані та проведення зу-
стрічей і консультацій щодо залучення Украї-
ни до гуманітарного розмінування на Півдні 
Лівану. У ході візиту були проведені зустрічі 
зі спеціальним представником Генсека ООН 
С. де Містурою, генеральним секретарем МЗС 
Лівану З. Хамданом, міністром оборони 
Х. Храуі, командувачем ТСООНЛ К. Обенгом 
[4, с.7]. 

18 березня 2001 р. у рамках 5-ї Міжнаро-
дної виставки озброєнь і військової техніки 
IDEX (Абу-Дабі, ОАЕ) міністри оборони 
України та Ліванської Республіки О. Кузьмук 
і Х. Храуі провели зустріч, у ході якої підтве-
рдили готовність продовжувати співпрацю у 
військовій і військово-технічній сферах. Ок-
рім того, очільник МО України передав ліван-
ському колезі запрошення здійснити офіцій-
ний візит в Україну, яке було із вдячністю 
прийнято, а також вручив Х. Храуі нагороду 
міжнародного рейтингу популярності «Золота 
Фортуна». Загалом, глава оборонного відом-
ства Лівану наголосив на бажанні його країни 
розвивати співпрацю не лише у військовій, а 
насамперед у торговельній та економічній га-
лузях, а також висловив побажання налаго-
джувати взаємини як на двосторонній, так і на 
багатосторонній основі [25]. 

На виконання досягнутих домовленостей 
10–13 грудня 2001 р. відбувся перший офіцій-
ний візит в Україну міністра оборони Ліван-
ської Республіки Х. Храуі. Під час відвідання 
нашої держави очільник оборонного відом-
ства Лівану провів офіційну зустріч з Мініст-
ром оборони України В. Шкідченком і пере-
говори у складі делегацій, відвідав Націона-
льну академію оборони України й ознайоми-
ться із системою підготовки фахівців у Центрі 
розмінування ЗС України (створено на базі 
військового інженерного інституту при По-
дільській Державній аграрно-технічній акаде-
мії, м. Кам’янець-Подільський) [26]. 

Міністр оборони Лівану високо оцінив ді-
яльність українського контингенту у складі 
ТСООНЛ і вказав на гарні перспективи таких 
проектів як підготовка ліванських фахівців з 
розмінування та модернізація 180 ліванських 
танків Т-55 на українських заводах. У березні 

2002 р. вже з’являлась інформація про те, що 
на базі військового інституту Міністерства 
оборони в Кам’янець-Подільському буде ор-
ганізовано центр підготовки ліванських фахі-
вців із проведення гуманітарного розмінуван-
ня [2]. 

Враховуючи зазначене, серед потенційних 
перспектив для України у сфері ВТС з Ліва-
ном є підготовка ліванських фахівців із розмі-
нування, ремонт і модернізація озброєнь. Ок-
рім того, можна говорити про зацікавленість 
Лівану у закупівлі стрілецької зброї українсь-
кого виробництва. Так, за даними Державної 
служби експортного контролю України, екс-
порт до Лівану стрілецької зброї (автомати та 
пістолети-кулемети), здійснений Україною 
становив: 2007 р. – 1500 од., 2008 р. – 
3000 од., 2009 р. – 1500 од. [45]. 

Арсенал сирійських озброєнь на 90% 
складається зі зразків радянського виробницт-
ва, що відкриває для України перспективи на 
їх ринку ОВТ, оскільки зазначена техніка за-
старіває. На думку військових експертів перс-
пективними напрямками ВТС із Сирійською 
Арабською Республікою (далі – САР) мо-
жуть бути постачання ОВТ, їх ремонт і моде-
рнізація, забезпечення запчастинами до них, 
підготовка фахівців у навчальних закладах 
України [31, с.464]. 

У січні 1995 р. у Києві з візитом перебу-
вала сирійська делегація військових експертів 
на чолі із заступником начальника Генераль-
ного штабу ЗС Сирії. Під час переговорів Да-
маск звернувся до України з проханням роз-
глянути можливість підготовки сирійських 
військових спеціалістів. У ході візиту сторони 
розглянули можливіть укладення двосторон-
ньої угоди про ВТС, яка б передбачала широ-
ке коло напрямків співпраці, у т. ч. поставку 
української військової техніки, комплектую-
чих частин до неї, боєприпасів, ремонт і об-
слуговування сирійської військової техніки [9, 
арк.37].  

У 1995 р. Сирія замовила в Україні ре-
монт 200 танків Т-55МВ, який Дарницький 
танкоремонтний завод завершив у 1997 р. [43, 
с.226]. Слід зазначити, що дана угода спричи-
нила для України низку непорозумінь у час-
тині відносин зі США та Ізраїлем, оскільки 
офіційному Києву довелося переконувати ці 
країни у проведенні виключно ремонту, а не 
модернізації техніки. 

Загалом протягом 1994–2001 років із Си-
рією було укладено 16 контрактів на модерні-
зацію, капітальний ремонт і постачання бро-
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нетанкового, ракетно-артилерійського ОВТ, 
запасних і комплектуючих частин до неї, по-
стачання обладнання і військової техніки обо-
ронного характеру, на підготовку фахівців у 
навчальних закладах України. Досягнуто до-
мовленості щодо контракту на ремонт танків 
Т-62 (300 од.) і БРДМ-2 (75 од.) [31, с.460]. 

У квітні 2001 р. з робочим візитом у Сирії 
перебував гендиректор ДК «Укрспецекспорт» 
В. Малєв, який провів переговори з високопо-
ставленими представниками міноборони САР. 
За результатами переговорів досягнуто домо-
вленості щодо завершення до кінця 2001 р. 
виконання поточного контракту на ремонт та-
нків Т-55. Обговорювалися й перспективи 
участі нашої держави у реалізації контракту з 
модернізації танків Т-62, які знаходяться на 
озброєнні армії Сирії [13, арк.45]. 

2–4 вересня 2001 р. у Сирії перебував ди-
ректор державної фірми «Укрінмаш» П. Сти-
чишин. У ході візиту відбулися його зустріч і 
переговори з представниками МО Сирії щодо 
ходу виконання раніше укладеного контракту 
на ремонт в Україні сирійської бронетехніки, 
обговорювалися й можливі напрямки пода-
льшого співробітництва у військово-технічній 
сфері. Сирійська сторона, зокрема запропону-
вала розглянути можливість укладання відпо-
відної угоди про співробітництво між мініс-
терствами оборони Сирії та України [13, 
арк.45]. 

У листопаді 2000 р. Україна виступила з 
пропозицією щодо практичного співробітниц-
тво з метою поставки та сервісного обслуго-
вування танкових тренажерів до Сирії. Так, у 
листі начальника Управління контролю за 
озброєнням і військово-технічного співробіт-
ництва українського МЗС на ім’я посла Укра-
їни в Сирії О. Семенця повідомлялося про 
надходження відповідної пропозиції від кон-
церну МАТС і висловлювалося прохання зу-
стрітися з представниками Міноборони Сирії і 
з’ясувати потреби сирійських збройних сил у 
згаданій продукції, можливості їх оплати та, у 
разі зацікавленості, опрацювати питання щодо 
відвідання делегацією МО Сирії виробничої 
бази Концерну МАТС. У листі зазначалося, 
що остання розробка концерну – сучасний 
тренажер для танка Т-72 (вартість – 500 тис. 
дол. США) викликає серйозну зацікавленість 
військового керівництва країн, які мають на 
озброєнні танки типу Т-55, Т-64, Т-72 [15, 
арк.33]. 

Загалом, сирійський ринок залишається 
одним із найскладніших для України, зокрема 

в частині, що стосується ВТС, адже САР на-
лежить до країн т. зв. «групи ризику». Окрім 
того, розвиток українсько-сирійського ВТС 
суттєво ускладнюється через традиційно про-
російську орієнтацію Сирії, фактичне блоку-
вання Москвою виходу української військової 
техніки на сирійський ринок і часто недостат-
ню наполегливість керівництва українського 
оборонно-промислового комплексу (далі – 
ОАК). У цьому зв’язку під час візиту до Укра-
їни у серпні 2010 р. міністр закордонних справ 
САР В. аль-Муаллім заявив, що Сирія заціка-
влена в купівлі української збройної техніки, 
але Україна не готова вести предметні перего-
вори з цього питання [29]. Водночас, розвиток 
поточних подій у САР і фактичне припинення 
політичного діалогу між Україною та Сирією 
у зв’язку із підтримкою Дамаском російської 
агресії щодо України дають підстави ствер-
джувати, що у середньо-, а, можливо, й довго-
строковій перспективі розвиток українсько-
сирійського співробітництва у військово-
технічній сфері унеможливлюється.  

Все ж, за сприятливих умов, на думку вій-
ськового експерта В. Бадрака, Україна могла б 
брати активну участь у реалізації проектів із 
модернізації ЗРК С-200, танків Т-55, Т-72, 
БМП-1, літаків МіГ-25 і МіГ-29, а також реа-
лізації виведеної з бойового складу Збройних 
сил України авіатехніки та різноманітних ти-
пів швидкохідних катерів [2].  

Таким чином, військове та військово-
технічне співробітництво між Україною та 
державами Леванту завдячує напрацюванням 
радянських часів, адже ці країни мають на 
озброєнні техніку радянського виробництва, 
що створює додаткові переваги для України, 
оскільки вона як її виробник має відповідні 
технології ремонту та модернізації. ВТС між 
Україною та державами Леванту сприяє вико-
нанню основних функцій такого співробітни-
цтва нашої держави на сучасному етапі, а са-
ме: збереження науково-технічного потенціа-
лу та виробничої бази національного ОПК, а 
також забезпечення валютних надходжень до 
бюджету. 

Підписання Угоди про співробітництво 
між Міністерством оборони України та Мініс-
терством оборони Йорданії є досягненням у 
напрямку розбудови ВТС з державами субре-
гіону, адже зазначений документ закріпив ме-
ту, основні сфери та форми співпраці, а також 
адміністративні аспекти здійснення коопера-
ції. З огляду на триваючі дестабілізаційні про-
цеси у близькосхідному регіоні значною про-
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галиною варто вважати те, що подібних угод 
не було укладено з САР та Ліваном, оскільки 
це дало б можливість нормативно окреслити 
основні напрямки та рамки ВТС, зокрема у 
частині, що стосується заборони реекспорту з 
метою унеможливити потрапляння українсь-
ких озброєнь на ринки «проблемних» країн і 
дискредитації України на світовій арені в по-
дальшому. 

Нині участь у миротворчих операціях для 
України є одним із найефективніших воєнно-
політичних засобів зміцнення власного між-
народного авторитету й одним із найважли-
віших зовнішньополітичних здобутків нашої 
держави. У цьому зв’язку слід зазначити, що 
військовослужбовці 3-го ОІБ у складі ТСО-
ОНЛ продемонстрували та підтвердили висо-
кий професіоналізм і кваліфікацію на доруче-
ній ділянці, і навіть прикрий інцидент, що 
призвів до завершення участі України в місії 
ООН, не зміг перекреслити успіх українських 
миротворців. Водночас ця місія актуалізувала 
питання приведення техніки до єдиних стан-
дартів, формування оперативної сумісності 
військ, модернізації техніки (підвищення рів-
ня захищеності і покращення тактико-техніч-
них характеристик) з урахуванням активного 
впливу засобів ураження.  

Аналіз та оцінка здобутків і поточного 
стану ВТС між Україною та країнами зазна-

ченого регіону дозволяє говорити про разючу 
різницю в інтенсивності та практичній напов-
нюваності військово-технічної співпраці з Йо-
рданією порівняно із співробітництвом з Си-
рією та Ліваном. Водночас наявна критична 
невідповідність реального потенціалу та наяв-
них здобутків у вказаній галузі, що спричине-
на особливостями політичних процесів у цих 
державах, їх конфліктогенним потенціалом, 
впливом ключових геополітичних гравців у 
регіоні, міжнародними ембарго на постачання 
озброєнь і перманентним військово-політич-
ним напруження в регіоні. 

В умовах суттєвого ускладнення та часто 
фактичного унеможливлення розбудови пов-
номасштабної співпраці у сфері ВТС з держа-
вами Леванту, зокрема здійснення експорту й 
імпорту товарів військового призначення, у 
зв’язку із триваючими дестабілізаційними 
процесами у Близькосхідному регіоні особли-
вої актуальності набувають такі види ВТС як 
інформаційний обмін, співробітництво у вій-
ськово-технічній і військо-політичній сфері в 
рамках міжнародних організацій, організація 
та проведення виставок, конференцій, семіна-
рів й інших комунікативних заходів у цій га-
лузі, наукова, науково-технічна, науково-
виробнича та навчальна кооперація, надання 
консультаційних, маркетингових, посередни-
цьких та агентських послуг. 
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Зародження артилерії і ракет тісно 
пов’язане з появою пороху та вогнепальної 
зброї. Разом з піхотою артилерія є старим ро-
дом військ. Разом з розвитком організації і та-
ктики піхоти відбувався розвиток організації і 
тактики артилерії. Артилерія існує багато со-
тень років і своїм корінням сягає у далекі ча-
си, коли зароджувались збройні сили. Арти-
лерія – це: рід військ; вид зброї, що включає 
типи артилерійських гармат, засоби пересу-
вання артилерії, засоби розвідки, забезпечення 
стрільби й управління вогнем артилерії; арти-
лерійська наука є складною і багатогранною 
дисципліною, що вивчає питання устрою ар-
тилерійського озброєння і боєприпасів, їх вла-
стивості, технічну експлуатацію та способи 
бойового застосування й історію артилерії [13 
с.118]. 

Порох винайшли китайці. Проста суміш 
селітри, сірки та вуглецю, що вибухала від 
найменшої іскри і виділяла багато газів. Мит-
тєво поширюючись, порохові гази могли роз-
нести посудину на шматки або виштовхнути з 
неї чопа. Використовуючи ці властивості, 
трубками з порохом китайці нарощували стрі-
ли. Підпаливши гнота трубки, стрілу випуска-
ли з лука, що летіла як ракета. Дальність 
польоту стріли-ракети була чималою. В той 
час було винайдено і щось на зразок вогнеме-
та. Так, на держак кріпили металевий циліндр, 
з якого вибухом пороху викидалися на ворога 
вогнені пластівці. Називалася ця зброя китай-
ською – спис шаленого вогню. Китайці, об-
ложені монголами в 1232 р. у Кай-Фенг-Фу 

стріляли з гармат в облягаючих кам’яними 
ядрами, розривними бомбами. 

Вогнепальна зброя в XIII–XIV ст. з Китаю 
потрапила до арабів. До XIV ст. для облоги 
міст в Європі застосовувалися метальні ма-
шини “артилерію” старовини, попередники 
сучасних гармат – балісти і катапульти. Від 
арабів вогнепальна зброя потрапила до Євро-
пи, яка почала його освоювати. Так, у 1308 р. 
при облозі Гібралтара Фердинанд Кастильсь-
кий застосував бомбарди, в 1327 р. англійсь-
кий король Едуард III застосував, виготовлені 
в 1314 р. бельгійцями в Генті, бомбарди проти 
шотландців, які могли вистрілювати ядра ва-
гою близько півтони. З’явилися і вогнепальні 
карлики (кулеврини), їх свинцеві ядра нагаду-
вали волоський горіх. Виготовляли їх просто: 
на рукоятці закріплювали металевий циліндр 
із диркою для підпалювання пороху. До речі, 
крихітна гарматка була попередницею руш-
ниць (а не навпаки, як дехто вважає). Перші 
рушниці виготовили італійські зброярі в 1364 
році [8, с. 17; 11, с.8]. 

По всій Європі почали виготовляти гар-
мати. Виливати стволів ще не вміли, а їх зва-
рювали з довгих залізних штаб і скріплювали 
обручами, які прикріпляли до дерев’яної ко-
лоди-станка. Підкладаючи під станок чурочки 
– товстіші, тонші, – піднімали гармату до по-
трібного кута, наводили на ціль. У ствол на-
сипали порох, закладали пиж, потім – кам’яне 
ядро або шматки заліза (перша картеч) і стрі-
ляли, підпалюючи порох крізь дирочку роз-
жареним дротом. Незабаром з’явилися запа-
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лювальні снаряди – ядра, обмащенні сіркою 
та смолою. Пізніше вигадали бомбу, всереди-
ні якої був порох. Підпаливши гнота, бомбу 
закладали в гармату. Постріл треба було здій-
снювати негайно, інакше бомба вибухала у 
стволі. Перша артилерія була громіздкою і 
важкою. Її використовували там, де не треба 
було часто змінювати розташування гармат. З 
гармат били по фортечних мурах, а з фортець 
– по військах, що провадили облогу. 

Поєднання гарматного ствола з колесами 
було важливим етапом у розвитку артилерії. 
Першими до цього додумалися французи і 
здобули величезну перевагу. Кінні запряги 
швидко перевозили гармати в бою на вигідні 
позиції, і ворог зазнав великих втрат. Італійці 
в той час користувалися ще гарматами на ко-
лодах – станках. За підрахунками вчених 
встановлено, що із безколісних гармат вони 
могли випустити по цілі за день стільки ядер, 
скільки французи за годину. 

У кінці XV ст. почалося надання артилерії 
організаційної форми, покращення її озброєн-
ня і виділення в самостійний рід військ. Сна-
рядами для гармат слугували кам’яні ядра, а 
бойовим зарядом – порохова м’якоть. До 
ХVI ст. артилерійські гармати, завдяки успі-
хам в їх виготовленні, надійшли на озброєння 
в армії всіх держав. Гармати стали одним із 
основних видів артилерійського озброєння, 
з’явився ще один вид гармат – гаубиці. Для 
гаубиць був винайдений розривний снаряд. 
Карл VIII відливав свої гармати цілком і брон-
зи, ввів цапфи і лафети на колесах. У кінці 
XVI ст. польський король Стефан Баторій за-
стосував проти російських військ порожнисті 
розривні ядра. До артилерійських систем 
окрім, гармат і гаубиць, відносилися і морти-
ри, а також багато інших зразків гармат і дрі-
бніших калібрів, що називалися “фононами”. 
Снарядами для гармат були кам’яні, а пізніше 
залізні і свинцеві ядра. 

У другій полонині XVI ст., в Європі, ство-
ли артилерійських гармат для фортечної, об-
логової і корабельної артилерії стали відлива-
ти з чавуна, а легкі польові гармати з бронзи. 
У XVII ст. виводяться з ужитку старовинні 
гармати, бомбарди, фонони і фоконети. Мор-
тири слали замінювати гаубицями, що більш 
здатні до самозахисту. Вводяться розривні 
снаряди з дерев’яними трубками, спочатку 
для мортир, а згодом і для гаубиць. Сподвиж-
ник Петра І Нартов у 1744 р. розробив прин-
ципи застосування надкаліберних снарядів, на 
випробуваннях з 3 фн гармат стріляли 6 фн 

снарядами, а з 12 фн двопудовими бомбами. 
Нова артилерійська гармата “одноріг”, що бу-
ла створена офіцерами М.В. Даніловим і М.Г. 
Мартиновим артилерійська гармата, яка су-
міщала властивості гармати й гаубиці, що до-
зволяло вести настільний (гарматний) і навіс-
ний (гаубичний) вогонь, і в 1757 р. була при-
йнята на озброєння російської армії. Як при-
ціли на “однорогах” замість прорізу з мушкою 
застосовувався простий діоптр, що підвищу-
вало точність наведення гармати на ціль. Да-
льність стрільби “однорогів” була втричі бі-
льшою, ніж в інших гармат. Вони стріляли 
снарядами всіх видів – ядрами, бомбами, кар-
теччю, брандкугелями, снарядами, що світи-
лися [11, с.9; 13, с.272]. 

Російський “одноріг” був на службі май-
же 100 років і був запозичений арміями низки 
країн Західної Європи. До введення в другій 
чверті XVIII ст. “картузового” заряджання і 
швидкострільної трубки, що значно збільши-
ли швидкострільність гармат, порох для заря-
джання зберігався в бочках, в шкіряних міш-
ках і при заряджанні спеціальним пристроєм, 
що називався шуфлою засипався в ствол, по-
тім ущільнювався пробійником, після чого за-
кочувалося ядро, після чого в запальний отвір 
засипалася порохова м’якоть. У Франції, за 
ініціативою генерала Грібоваля, на озброєння 
були прийняті 4, 8 і 12 фн гармати та полег-
шена вага польових гармат [11, с.10]. У 
1802 р. артилерійські боєприпаси російської 
армії складалися з снарядів ударної або про-
бивної дії – гарматні ядра, розривних сферо-
подібних бомб масою понад 1 пуд і гранати 
(снаряди), але масою менше 1-го пуда, запа-
лювальні, освітлювальні і сигнальні. Були й 
боєприпаси унітарного заряджання – в одно-
му картузі знаходився пороховий заряд і сна-
ряд. 

У 1803 р. англійський артилерійський 
офіцер Шрапнель запропонував наповнювати 
гранату кулями і у такий спосіб посилати кулі 
на дальність понад 500 м для додання кулям 
ударної сили в снаряд додавали порох. За 
пропозицією і проектом президента Францу-
зької республіки Наполеона III від 1846 р., на 
озброєння в 1853 р. було прийнято 12 фн по-
легшену та коротку гармату-гаубицю, яка зго-
дом була прийнята на озброєння більшістю 
європейських держав. У громадянську війну 
1861–1865 рр. на озброєнні американської ар-
мії були 12 фн гармати-гаубиці. До кінця 
XIX ст. гармати могли вести вогонь всіма ви-
дами снарядів [3, с.63; 11, с.10; 12, с.273].  
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Відомо, що король Швеції Густав при по-
яві вогнепальної зброї був найпрославлені-
шим воєнним реформатором. Всі проведені 
ним реформи бойового порядку та розміщен-
ня зброї застосовували комбінаційний метод. 
Він дуже рано зрозумів, що відведення назад 
кавалерії та зведення її в бойовий порядок ра-
зом зі стрілками дозволило прикривати стріл-
ків. Це дозволило максимально використати 
силу кожного компонента. Він часто поєдну-
вав легку, тяжку кавалерію і стрільців, які 
приводили атаки під прикриттям диму від ар-
тилерійського вогню. 

Пізніше короля Густава назвали “першим 
великим експертом польової артилерії”, який 
краще від усіх зрозумів функції артилерії та її 
місце в битвах. Він створив легку артилерію 
як комбінацію “польової артилерії” та піхоти, 
виділив тяжку артилерію в окремий рід армії, 
та знаходячись окремо, розвинув легку та ва-
жку артилерію, на справді сформував ідеаль-
ну комбінацію на полі битви. Слід зазначити, 
що ефект артилерії був максимально розвину-
тий протягом того періоду [11, с.14–15]. Од-
нак, все це відбулося до появи експерименту з 
артилерійської техніки Наполеона. Якщо по-
рівняти з “маленьким Корсиканцем”, який 
розмістив понад 20 тис. гармат на полі бою 
порівняно з 200 гарматами Густава, то швед-
ський король виявився “маленьким чарівни-
ком у присутності великого”. 

У період з 1793 по 1814 рр. (загалом про-
тягом 20 років), ніхто не міг зрозуміти вико-
ристання гармат так повно як Наполеон. Ніхто 
не міг зрозуміти тих, хто був під його коман-
дуванням більш точно, ніж сам командуючий 
і цілком природно він був єдиним, хто зміг 
повністю об’єднати смертоносність артилерії 
з маневреністю кавалерії та вірність і сміли-
вість командуючого Депорту з ярістю коман-
дуючого Мюрея, щоб сформувати наступаль-
ні сили, що примушували своїх ворогів ряту-
ватися втечею при одному їх вигляді, та пере-
творити французьку армію на бойову машину, 
з якою не зміг воювати ніхто в Європі. 

На початку XIX ст., через 300 років після 
бойового використання ракет китайцями, ін-
дусами й арабами, англійці, прийняли на 
озброєння і почали виготовляти бойові раке-
ти. Після англійців бойові ракети були прийн-
яті на озброєння в арміях Росії, Франції й ін-
ших держав. Під час війни 1853–1855 рр. ро-
сійська армія застосовувала ракети К.І. Конс-
тантинова. Ракети під Севастополем застосо-
вували французька й російська армія. З над-

ходженням на озброєння нарізних артилерій-
ських гармат від бойових ракет відмовилися. 
Теоретичне питання про створення нарізних 
гармат і довгих снарядів до них обґрунтували 
російський академік І.Г. Лейтман (1728) та ан-
глієць Н. Робінс (1742). 

Промисловий підйом у другій половині 
XIX ст. дозволив створення і виробництво на-
різних1 артилерійських гармат. Розробкою 
таких гармат займалися англійці Ланкастер, 
Армстронг і Уїнворт, італієць Коваллі і росія-
нин Барановський. Наступила нова ера в істо-
рії артилерії. Завдяки бездимному пороху і 
збільшенню довжини самого снаряда досяга-
лася висока початкова швидкість снаряда, що 
дозволяло збільшити дальність стрільби, а до-
данням снаряду стійкості у польоті, за допо-
могою нарізу в каналі ствола, досягалася точ-
ність стрільби. У період з 1857 по 1870 рр. в 
арміях усіх країн були прийняті на озброєння 
нарізні артилерійські гармати. Для стрільби з 
нарізних гармат застосовувалися спочатку, 
снаряди з свинцевою оболонкою, а в подаль-
шому сталеві снаряди із закріпленими, на їх 
корпусі, мідними провідними поясками. У 
Німеччині були прийняті на озброєння наріз-
ні, 4 і 6 фн гармати Круппа, що заряджалися з 
казенника [11, с.11]. В боєкомплект цих гар-
мат входили граната з ударною трубкою, 
шрапнель, картеч і запалювальна граната. 

У 1884 р. французом Вьєлі був винайде-
ний бездимний піроксиліновий порох, що по-
волі горить. Російський учений, Г.П. Киснем-
ський, розробив склад піроксилінового поро-
ху – бездимного і безполум’яного. А в 1887 р. 
французом Тюрненом була винайдена нова 
вибухова речовина – мелініт, який стали за-
стосовувати для спорядження снарядів. У ре-
зультаті застосування бездимного пороху ви-
никли передумови для підвищення швидко-
стрільності. Дальність стрільби гармат зросла 
удвічі, порівняно із застосуванням чорного 
пороху. У 1870–1871 рр. француз Реффі ство-
рив і вперше випробував гільзи для роздільно-
го заряджання, що дозволило спростити заря-
джання гармати і збільшити його швидкострі-
льність [7, с.72–73, 10, с.82–83]. 

Російський офіцер-артилерист В.С. Бара-
новський створив першу нарізну, швидкострі-
льну гармату з одним стволом – 2,5 дм гарма-
ту, а в 1872–1877 рр., з противідкатними при-
строями, поршневим затвором і оптичним 

                                                 
1
 Нарізна гармата – гармата, що має гвинтовий наріз 

у каналі ствола. 
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прицілом професора С.Б. Камінського [11, 
с.12]. 

Боєприпаси для нової гармати складалися 
з унітарного патрона, що складався з гільзи і 
снаряда. Які ж переваги мали гармати за на-
явності противідкатних пристроїв? Гармати, 
без противідкатних пристроїв, після прове-
дення пострілу, під дією порохових газів, під-
стрибали, і відкатувалися назад на декілька 
метрів, оскільки ствол був жорстко прикріп-
лений до лафета, наведення гармати збивало-
ся, після чого необхідно було повертати гар-
мати в попереднє становище і знову наводити 
її на ціль. За наявності на гарматі противідка-
тних пристроїв, ствол і противідкатні пристрої 
кріпилися до люльки, а люлька до лафета. 
При пострілі ствол відкачувався повільно на-
зад, велику частину його енергії гасило гальмо 
відкату, а потім повертався в початкове поло-
ження за допомогою накатника, частина енер-
гії, що передалася лафету гасилася сошником. 
Наведення гармати майже не збивалося і наві-
дник протягом 2–3 сек. відновлював наведен-
ня і гармати знову готові до пострілу. В ре-
зультаті покращилася точність стрільби і збі-
льшилася швидкострільність гармати [11, 
с.12]. 

На основах, що закладені В.С. Барановсь-
ким, Н.А. Заблудський створив польову 76-мм 
гармату, відому російську “тридюймовку” 
зразка 1902 року. Швидкострільність цієї гар-
мати складала 12 пострілів за хвилину. Для 
боротьби з бронекуполами С.О. Макаров роз-
робив конструкцію особливих бронебійних 
снарядів, з балістичним наконечником виго-
товленим з тигельно-хромової сталі. 

Німецький конструктор Ергардт розробив 
швидкострільну гармату калібром 76,2-мм. 
Швидкість стрільби гармати складала 15–20 
пострілів за хвилину. Німеччина в 1897 році 
прийняла на озброєння 77-мм гармату зразка 
1896 року, швидкострільність якої складала 5 
пострілів за хвилину. Англія закупила гармати 
Ергардта з боєприпасами, для вивчення і при-
йняла на озброєння 76,2-мм гармату. У 1892 р. 
французи Пюто і Дьюпор створили 75-мм га-
рмату з незалежною лінією прицілювання. На 
озброєння французької армії була прийнята 
75-мм польова гармата зразка 1897 року, із 
швидкострільністю 16 пострілів за хвилину. 
Крім гармат на озброєння прийняли й нові га-
убиці. Перші місяці війни показали, що легка 
гармата, що складала основу артилерійського 
озброєння воюючих держав, була безсилою 
проти укритих цілей і навіть польових споруд 

легкого типу. Виникла потреба у збільшенні 
чисельності систем з навісною траєкторією – 
гаубиць і мортир. Найбільша кількість таких 
гармат, калібром 380- і 420-мм була на озбро-
єнні в німецькій армії. У армії союзників важ-
кі гармати почали надходити в ході війни [5, 
с.100–102; 6, с.62, 13, с.273]. 

Під час російсько-японської війни 1904–
1905 рр. російські офіцериіаритилеристи В.Н. 
Власьєв і Л.Н. Гобято уперше створили “... 
апарат для кидання на ближні дистанції під 
кутом піднесення 45 і менш градусів снаряда 
великої руйнівної дії”, що згодом отримав на-
зву міномет і набув подальшого розвитку в 
роки Першої світової війни. На озброєнні во-
юючих країн були міномети калібром від 20- 
до 340-мм [7, с.72–73]. 

Основним артилерійським снарядом під 
час Першої світової війни була фугасна грана-
та, споряджена тротилом або мелінітом, для 
підриву снаряда застосовувалися ударні труб-
ки і ударно-дистанційні трубки. До початку 
Першої світової війни артилерійські гармати 
мали нарізний ствол, безвідкатний односта-
нинний лафет з сошниками, дуговий приціл з 
бічним рівнем і кутоміром, заряд з бездимного 
пороху, унітарне заряджання з казенної час-
тини. Артилерійські гармати, створені перед 
Першою світовою війною і в ході війни по-
служили основою для створення артилерійсь-
ких гармат, що були на озброєнні армій у 
Другій світовій війні. 

Одночасно з удосконаленням і створен-
ням нових артилерійських гармат удоскона-
лювалися й умови тактичного застосування 
артилерії. Шведський король Густав Адольф 
заклав основи артилерійської тактики. Він 
розбив артилерію на три групи: 

1-а – важка артилерія; 
2-а – артилерія супроводу; 
3-я – полкова артилерія (для полкової ар-

тилерії були виділені рухомі гармати) [11, 
с.13]. 

Перед Вітчизняною війною 1812 р. у Росії 
була проведена реорганізація артилерії. З ар-
тилерійських полків і батальйонів, у 1806 р., 
були сформовані артилерійські бригади три-
ротного складу за числом піхотних дивізій. 
Були сформовані резервні і запасні бригади 
чотри- і вісьмиротного складу. Перед Вітчиз-
няною війною 1812 р. талановитим артилери-
стом А.І. Кутайсовим, за досвідом минулих 
воєн, було розроблено керівництво “Загальні 
правила для артилерії в польовій битві”. У 
пункті 6 якого зазначено: “Можна майже без 
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виключення взяти за правило, що коли ми ма-
ємо намір атакувати, то велика частина нашої 
артилерії повинна діяти на артилерію ворожу; 
коли ж ми атаковані, то велика частина нашої 
артилерії повинна діяти на кавалерію і піхо-
ту”. В ході війни 1812 р. артилерія готувала 
атаку піхоти і кінноти, після чого вони пере-
ходили в наступ. Необхідна кількість артиле-
рії зосереджувалась на головних напрямах. 
Об’єднанням великої кількості гармат (до 
100 од.), досягалося ведення масованого вог-
ню артилерії. Створювалися артилерійські ре-
зерви [5, с.100–102; 6, с.62, 13, с.273]. 

Перед Першою світовою війною артиле-
рія воюючих держав поділялася, в основному 
на армійську, корпусну і дивізійну, складалася 
з бригад, полків і дивізіонів. У ході Брусилов-
ського прориву в 1916 р. російська артилерія з 
6.00 провела тригодинну артилерійську підго-
товку атаки, після артилерійської підготовки 
противник готувався до відбиття атаки, але по 
першій лінії знову відкрили вогонь, який за 
15 хв. був перенесений на другу лінію оборо-
ни. Артилерійська підготовка продовжувалася 
до 12 год., після чого піхота перейшла в атаку. 
Артилерійська підтримка атаки проводилася 
методом рухомого загороджувального вогню 
(далі – РЗВ), а на деяких ділянках методом 
нерухомого загороджувального вогню (далі – 
НЗВ). Для безпосередньої підтримки піхоти 
виділялася артилерія супроводу. В ході війни 
французька і англійська артилерія використо-
вувала такий принцип бойового застосування: 
“артилерія руйнує, піхота наповнює”, тобто 
малося на увазі, що піхота почне наступ тіль-
ки після повного придушення противника ар-
тилерійським вогнем. Прорив оборони проти-
вника, на думку союзників, має здійснюватися 
як низка послідовних атак піхоти, у кожному 
випадку після артилерійської підготовки [10, 
с.82–83; 11, с.14]. 

Німцькі війська до кінця війни в ході ар-
тилерійської підготовки і підтримки атаки 
ставили завдання, на відміну від союзників не 
на руйнування, а на придушення об’єктів обо-
рони противника. Підтримка піхоти здійсню-
валася вогневим валом, а для безпосередньої 
підтримки піхоти виділялась артилерія супро-
воду. Німці застосовували хімічну зброю. Але 
на хід війни хімічна зброя не вплинула. Анг-
лійці створили і першими застосували танки, 
в інших арміях вони отримали назву “штур-
мові артилерійські трактори”, що організацій-
но входили до частин “штурмової артилерії”. 
Але створення та застосування нової зброї 

неможливе без взаємодії з іншими родами 
військ. 

У ході війни удосконалювалися артиле-
рійські гармати, змінився їх якісний і кількіс-
ний склад. Так, якщо до війни на дві гармати 
припадала одна гаубиця, то до кінця війни на 
п’ять гармат – чотири гаубиці. Змінилося і 
співвідношення легкої і важкої артилерії. Ні-
мецька армія до початку війни мала 8404 ар-
тилерійські гармати, з них 2076 (34%) важких, 
до закінчення війни вже було 18019, з яких 
6819 (майже 38%) важких. Французька армія, 
що мала до початку війни 4648 артилерійсь-
ких гармат і лише 688 (15%) важких, до кінця 
війни збільшила їх кількість до 12220, з яких 
5740 (47%) важких; російська армія відповід-
но мала 7088 артилерійських гармат, з яких 
240 (3%) важких, а в кінці війни – 12299, з 
яких 1430 (12%) важких [3, с.276–278; 11, 
с.14]. 

Чисельне збільшення артилерії в наступа-
льних операціях дозволило зосереджувати та-
ку кількість артилерії, що була необхідна для 
прориву фронту. Союзниками в битві біля 
Камбре вперше у наступі застосовано групо-
вий бойовий порядок завдяки взаємодії між 
піхотою, артилерією, танками й авіацією. Як 
результат – у перший день операції війська 
добилися успіху. 

У такий спосіб були закладені основи так-
тики загальновійськового бою. Німецька ар-
мія, обороняючись, застосувала артилерійські 
гармати, що були розташовані в бойових по-
рядках піхоти, для стрільби прямим наведен-
ням і протитанкові рови, що заклали основи 
протитанкової оборони. В ході війни у фран-
цузькій армії були сформовані артилерійські 
дивізії Головного резерву, а в російській армії 
– Важка артилерія особливого призначення 
(артилерійський корпус). У роки Першої сві-
тової війни створювалися нові артилерійські 
гармати, на полі бою появилися танки й авіа-
ція. На артилерію, окрім вирішуваних раніше 
завдань, поклали нові: боротьбу з танками та 
авіацією противника. 

Починаючи з XVI ст., учені всіх країн, ви-
користовуючи досягнення математики, на 
практиці винайшли безліч приладів і методів 
вимірювання відстаней, горизонтальних і вер-
тикальних кутів. Артилерійська наука стала 
однією з основних тем для практичної мате-
матики. Італієць Нікола Фонтану (Тарталья), 
перший теоретик артилерійської справи, в 
своїх наукових працях зазначав, що “артиле-
рія” це – рід військ, вид озброєння і система 
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наукових поглядів. Він також розробив закон 
кривизни траєкторій артилерійських снарядів 
і, довів, що максимальна дальність польоту 
снаряда досягається додаванням ствола гар-
мати куту піднесення на 45 градусів [11, с.14]. 

При знаходженні на озброєнні військ 
гладкоствольних гармат, основна маса з яких 
виставлялася в першій лінії. Стрільба велася 
прямим наведенням. Кожна гармата наводи-
лася в ціль, яка визначалася офіцером; корек-
тування вогню вів командир гармати. В ході 
Семирічної війни (1756–1761) змінилися ме-
тоди стрільби артилерії. Вперше в історії воєн 
російська артилерія застосувала прицільну 
стрільбу через голови своїх військ. В 1719 р. у 
Росії з’явилася “Практика артилерії майора 
Ліхарева”, присвячена проблемам ведення на-
вісної стрільби бомбами та гранатами. У 
1865 р. генерал-майор артилерії В.Л. Чебишев, 
навчав офіцерів правилам “нового роду стрі-
льби по закритих спереду предметах, що мо-
же стати новим потужним засобом у руках 
облягаючих”. Нарізна артилерія, що надійшла 
на озброєння у війська та дозволяла вести во-
гонь на велику дальність, спочатку застосову-
валася, так само як і гладкоствольна. Артиле-
рійські гармати знаходилися за 2–3 і більше 
кілометрів від переднього краю, управління 
вогнем артилерії здійснювалось із спостереж-
них пунктів [3, с.276–278]. 

Прилади, винайдені ученими, зокрема: 
азимут-теодоліт у кінці XVI ст., кутомір у в 
1890 р., дуговий приціл, стали основою для 
створення приладів для забезпечення стрільби 
артилерії із закритих вогневих позицій. До ку-
томіра, створеного в Німеччині була додана 
оптика, і прилад став називатися панорамою, 
що дозволила наводити гармати в ціль без її 
спостереження з вогневої позиції. У Росії, на 
базі азимут-теодоліта, був створений кутомір 
Михайловського-Турова, прийнятий на 
озброєння російської армії в 1903 р., надалі, на 
його основі, була створена артилерійська бу-
соль. Російським офіцером Н.А. Бенуа в 
1909 р. створена перша в світі звукометрична 
станція для виявлення і визначення координат 
стріляючих гармат. У російській армії, Офі-
церською артилерійською школою в 1904 р. 
були розроблені і прийняті у військах “Пра-
вила стрільби із швидкострільних гармат”. У 
них зазначалося як будувати паралельне віяло, 
залежно від характеру і розмірів цілі, що до-
зволяло швидко розосередити або зосередити 
вогонь батареї по цілі; як швидко перенести 
вогонь на інші цілі. Все це сприяло розвитку 

теорії і практики стрільби артилерії із закри-
тих вогневих позицій [5, с.100–102; 6, с.62; 13, 
с.273]. 

Російська армія, що вперше застосувала 
стрільбу із закритих вогневих позицій, враху-
вала досвід війни 1904–1905 рр. і в 1907 р. 
ввела в батареях і дивізіонах команди розвід-
ників. Новий спосіб артилерійської стрільби – 
стрільба із закритих вогневих позицій надалі 
був запозичений артилеристами Японії, Німе-
ччини, Франції й інших країн. У ході Першої 
світової війни стрільба із закритих вогневих 
позицій стала основним способом стрільби 
артилерії всіх країн світу. Перехід до стрільби 
із закритих вогневих позицій сприяв створен-
ню нових правил стрільби, настанов з бойової 
роботи і топогеодезичній прив’язці. 

Формування поглядів на артилерію відбу-
валося і в 1920–1930 роках з урахуванням до-
свіду Першої світової війни, розвиток якої 
відбувався за такими основними напрямами: 

покращувалися тактико-технічні характе-
ристики старих гармат і боєприпасів; 

створювалися нові гармати; 
створювалися універсальні гармати (хоча 

спроби їх створення виявилися безуспішни-
ми); 

велася розробка самохідної артилерії. 
Організаційно артилерія більшості країн 

складалася з військової артилерії, до складу 
якої входила корпусна, дивізійна, полкова і 
батальйонна артилерія; артилерії Резерву Го-
ловного командування (далі – РГК) до складу 
якої входила артилерія особливої і великої по-
тужності та протитанкова артилерія. Перед 
війною військові теоретики Заходу недооці-
нювали роль артилерії, що привело до того, 
що в арміях США, Англії, Франції й Італії ма-
ли незначну за чисельністю артилерію (по 10–
25 тис. гармат і мінометів) [1, с.275]. 

У Радянській армії до початку Другої сві-
тової війни в артилерії було 67335 гармат і мі-
нометів (без 50-мм мінометів, яких нарахову-
валося 24158, зенітної артилерії та артилерії 
ВМФ) [1, с.276]. 

У Німеччині артилерія як рід військ, за кі-
лькістю особового складу в сухопутних війсь-
ках посідала друге місце після піхоти. Німе-
цька артилерія була створена заново в цей пе-
ріод, але на її озброєнні були й гармати часів 
Першої світової війни. До червня 1941 р. у 
Німеччині було 47 тис. артилерійських гар-
мат, не враховуючи штурмових гармат. У 
СРСР передвоєнні роки стали періодом пов-
ного переозброєння артилерії [1, с.276–278]. У 
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Німеччині частину артилерійських гармат 
складали модернізовані гармати часів Першої 
світової війни, інші – розроблені в міжвоєн-
ний період, були розроблені та прийняті на 
озброєння самохідні гармати. За роки війни в 
артилерії країн, що воювали відбулися значні 
зміни. У битвах великого розвитку набули ме-
тоди бойового застосування артилерії, змінив-
ся організаційний склад. На озброєння надхо-
дили нові артилерійські системи. Великого 
розвитку набули самохідна і протитанкова ар-
тилерія. 

З початком 1990-х років, після розпаду 
Радянського Союзу, розпочалося будівництво 
Збройних Сил України. В України на базі 
з’єднань і частин трьох військових округів, 
що дислокувалися на її території почали ство-
рюватись види та роди військ. У складі цих 
округів нараховувалося біля 5600 гармат різ-
ного калібру, 65 пускових установок операти-
вно-тактичного комплексу, 88 пускових уста-
новок тактичного комплексу [14, с.54]. Діяли 
три військово-навчальних заклади, де здійс-
нювали підготовку фахівців артилерії. Ство-
рюючи ракектні війска і артилерію як рід 
військ з самого початку необхідно було рефо-
рмувати і скоротити чисельність гармат і пус-
кових установок відповідно до скорочення 
Збройних Сил. У зв’язку з відсутністю війсь-
ково-навчальних закладів з підготовки фахів-
ців для ракетних військ на базі Харківського 
вищого військового командно-інженерного 
училища Ракетних військ стратегічного при-
значення (згодом Харківського військового 
університету) з 1993 р. розпочато підготовку 
офіцерів-ракетників для Збройних Сил Украї-

ни [16, с.150]. 
Ракектні війска і артилерія реформували-

ся відповідно до Державної програми рефор-
мування та розвитку Збройних Сил до 2011 
року та Державної програми розвитку озбро-
єння та військової техніки до 2017 року, що 
дозволило поетапно скорочувати чисельність 
гармат, пускових установок оперативно-
тактичного і тактичного комплексу [2, с.18–
19]. На кінець 2011 р. у Збройних Силах Укра-
їни за планом мало залишити біля 1298 гармат 
різного калібру. Повністю був скорочений 
оперативно-тактичний комплекс і в Збройних 
Силах нараховувалося біля 12 пускових уста-
новок тактичного комплексу [1, с.29–30]. Для 
підготовки фахівців ракектних війск і артиле-
рії на базі Академії сухопутних військ у Льво-
ві сформовано окремий факультет. 

У галузі розробки ракетних комплексів 
відпрацьовується новий багатофунціональний 
ракетний комплекс, створюються високоточні 
боєприпаси, зокрема «Квітник», міни «Ковш», 
розроблено і прийнято на озброєння новий 82-
мм міномет, станція артилерійської розвідки 
та комплекс управління вогнем.  

Таким чином, історія артилерії свідчить, 
що сьогоднішні досягнення артилерійської 
науки і техніки відбувалися не в один день, а 
пройшли випробування й удосконалювалися 
протягом не одного сторіччя. Сьогодні ж за 
наявності сучасної зброї і можливості ведення 
війни на величезних просторах необхідні 
знання і досвід ведення бойових дій, велике 
значення при цьому має й врахування досвіду 
проведення антитерористичної операції на 
сході нашої держави.  

 
Список використаної літератури 

 

1. Біла книга 2005: оборонна політика України. – К.: Заповіт, 2006. – 134 с.  
2. Біла книга – 2012. Збройні Сили України // Військо України: спеціальний випуск. – 2013. – №2. – 

74 с. 
3. Бранденбург Н.Е. Материалы для истории артиллерийского управления в России. Приказ артилле-

рии 1701–1720 гг. – СПб., 1876. – 569 с. 
4. Военный энциклопедический словарь. – М.: Эксмо, 2007. – 1024с. 
5. Колосов Е.Е. Артиллерия в Полтавском сражении / Полтава: науч. сборник. К 250-летию Полтав-

ского сражения. – М., 1959. 

6. Колосов Е.Е. Русская артиллерия в Полтавском сражении // Артиллерийский журнал. – 1959. – №7. 

– С.61-64. 

7. Куропаткин А.Н. Русская армия. – СПб.: ООО «Изд-во Полигон», 2003. – 238 с. 

8. Необмежена війна / Кіао Ланг і Ванг Ксіангсуй. – Пекін, 1999. – 428 с. 

9. Пронін В.І. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток артилерії // Воєнно-історичний вісник. 

– 2014. – Вип. 2(12). – С.46–52. 

10. Свечин А.А. Эволюция военного искусства. В 2-х т. – М.-Л.: Военгиз, 1928. – Т.2. – 327 с. 

11. Репіло Ю.Є. Бойове застосування ракетних військ і артилерії: досвід, реальність і перспективи. – 

К.: НАОУ, 2006. – 280 с.  



ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА ОЗБРОЄННЯ 

Воєнно-історичний вісник 1(19) / 2016 127 

12. Спешалов Л.Я., Павловский Р.И., Кабыш А.К. Квопросу о количественно-качественной оценке со-

отношения сил разнородных группировок войск // Военная мысль. – 1981. – №5. – С.42-51. 

13. Советская Военная Энциклопедия. [В 8 томах] / Пред. Гл. ред. комиссии А.А. Гречко. – М.: Воен-

издат, 1976. – Т.1. А – Бюро. – 640 c. с ил. 

14. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року (Біла книга України). – К.: 

Аванпост, 2004. – 96 с. 

15. Энгельс Ф. Избранные военные произведения. В 5-и т. – М. : Воениздат, 1957. – Т.2. – 457 с. 

16. Юнда В.А., Стегура С.І., Сірий Ю.І. Історія та перспективи розвитку ракетних військ Збройних 

Сил України / Сухопутні війська Збройних Сил України (до 20-річчя Збройних Сил України): Матеріали 

доповідей науково-практичної конференції (Львів, 24 листопада 2011 р.). – Львів: АСВ, 2012. – С.149-

152. 
 

Отримано: 25.01.2016 р. 

 
 
УДК 355.48:358.4:94(47).083 

Фещенко А.Л., кандидат історичних наук, старший на-
уковий співробітник Державного науково-випробуваль-
ного центру ЗС України (м.Чернігів) 

 
 

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК БОМБОВОГО ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ АЕРОПЛАНІВ 
 

Автором проведено дослідження процесу зародження бомбового озброєння аеропланів і 
формування напрямків розвитку авіаційних бомб в імператорській Росії.. Оцінено наявність і 
стан авіаційних бомб у російській армії та флоті напередодні Першої світової війни. З’ясовано 
рівень готовності російської авіації до виконання завдань із завдання повітряних бомбових 
ударів. Доведено хибність існуючих поглядів щодо відсутності на озброєнні на початок війни 
спеціальних авіаційних бомб. Визначені причини, через які Росія вступила у війну з неозброєною 
авіацією. 
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15 січня 1911 р. у США в м. Сан-Фран-
циско під час авіаційного тижня американсь-
кий конструктор бомб лейтенант Кріссі впер-
ше продемонстрував процес скидання бомб з 
аероплана у ціль. Ідея була не новою. Ефекти-
вність скидання на противника вибухових ре-
човин, бомб і снарядів з повітря на той час 
вже була доведена завдяки досвіду бойового 
застосування аеростатів. А відтак, з появою 
аеропланів не було жодних сумнівів щодо 
можливості їх використання для проведення 
повітряного бомбардування.  

Через п’ять місяців, у травні 1911 р. у Пе-
тербурзі, під час авіаційного тижня, були про-
ведені перші в Російській імперії змагання по 
скиданню бомб з аеропланів. Суть змагання 
полягала у влученні «бомбою» (як бомби ви-
користовували снаряди) в контур корабля, що 
накреслений на полі аеродрому. Переможцем 
змагань став одесит Михайло Єфімов, який на 
літаку «Фарман» з висоти 100 м влучив у ціль 
4 з 6 снарядів [1, с.38]. З цього розпочався 
тривалий процес розвитку авіаційного бомбо-
вого озброєння в Росії, найбільш інтенсивна і, 

на нашу думку, визначальна фаза якого при-
пала на роки Першої світової війни. Саме в 
роки цієї війни аероплани довели, що вони є 
реальною ударною силою, а від результатів їх 
дій залежав успіх наземних сил. А тому, ціл-
ком логічно виникла потреба підвищення 
ефективності завдання повітряних ударів, що 
в свою чергу забезпечило процес розвитку 
авіаційного бомбового озброєння.  

Тематика розвитку авіаційного бомбового 
озброєння не нова для істориків і дослідників. 
Серед відомих історичних праць слід відміти-
ти дослідження радянського історика П. Дузь, 
які стали основою його праці «Історія повіт-
роплавання і авіації в СРСР» [2]. Автор досить 
детально розкрив питання створення різних 
типів авіаційних бомб, висвітлив перший до-
свід повітряного бомбардування. На нашу ду-
мку, П. Дузь не ставив перед собою мету до-
слідити безпосередньо процес зародження і 
напрямки розвитку бомбового озброєння, ви-
значити фактори, що впливали на цей процес. 
Ми можемо зустріти зовсім протилежні ви-
сновки автора, що не дозволяють оцінити реа-
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льних події того часу. В той же час, результа-
ти його дослідження вважаємо дуже корис-
ними для цілісного розуміння історії розвитку 
авіаційного озброєння.  

Цінними, на наш погляд, є праці безпосе-
редніх учасників Першої світової війни – 
В. Ткачова, М. Нікольського та інших [1; 3]. У 
них наведено цікаві і корисні для нашого до-
слідження спогади ветеранів авіації щодо ста-
ну бомбового озброєння для аеропланів напе-
редодні війни та приклади бойової роботи 
авіації в роки Першої світової війни, що до-
зволяє простежити динаміку розвитку озбро-
єння аеропланів.  

Значно глибше до дослідження авіаційних 
бомб підійшли сучасні російські дослідники 
Е. Пир’єв і С. Резніченко, але головна їх увага 
була зосереджена на технічних аспектах бом-
бового озброєння [4]. Автори не ставили за 
мету відтворити «логічний ланцюг» подій, що 
сприяли та супроводжували процес заро-
дження та розвитку спеціальних бомб для 
авіації. 

Але головне, на що ми хотіли б звернути 
увагу, це відсутність у більшості історичних 
праць і досліджень з обраної нами теми чіткої 
відповіді на питання щодо стану авіаційного 
бомбового озброєння станом на початок 
Першої світової війни. Разом з тим, важли-
вість розуміння зазначеного питання очевид-
на, адже без цього неможливо визначити й 
оцінити змін, що відбулися в подальшому. 
Крім того, нас до проведення такого дослі-
дження спонукає ще й відсутність серед істо-
риків чіткого розуміння питання – чи була Ро-
сія готова до війни у повітрі як і в 1914 р., зок-
рема в напрямку бомбового озброєння для ае-
ропланів.  

Так, П. Дузь стверджує, що авіація «Росії 
мала розроблені капітаном Толмачовим крап-
леподібні бомби для скидання з дирижаблів... 
А поки не з’явились спеціальні авіаційні бом-
би, практики льотної справи здійснювали бо-
мбардування противника за допомогою при-
мітивних авіабомб і спеціальних стріл» [2, 
с.131]. Колишній командувач російською 
авіацією В. Ткачов, порівнюючи стан морсь-
кої та сухопутної авіації на початку війни, зо-
крема наявність на озброєнні авіаційних бомб, 
зазначає що, «сухопутна авіація в цьому від-
ношенні цілковито не була підготовлена…» 
[1, с.330]. Таким чином, історики доводять 
думку, що на початок війни спеціального бо-
мбового озброєння російські аероплани не 
мали. Але при цьому, ці ж самі дослідники, 

стверджують, що ефективність бомбардуван-
ня з аеропланів була доведена практично від-
разу з початком бойових дій. Чим доводили 
цю ефективність, якщо авіація на той час, на 
їх думку, бомб не мала? – відповідь на зазна-
чене питання ми спробуємо знайти. 

З появою у 1909 р. перших аеропланів 
власних конструкцій, а у 1910 р. перших дип-
ломованих вітчизняних пілотів, у Росії розпо-
чалась ера авіації. Восени 1910 р. прибули пе-
рші, закуплені у Франції, аероплани, а в лис-
топаді ц. р. відкрився перший авіаційний вій-
ськовий навчальний заклад – Севастопольська 
військово-авіаційна школа. Аероплани визна-
ли перспективними у військовій справі, а тому 
Росія організовувала власну підготовку війсь-
кових льотчиків. У квітні 1911 р. авіація впе-
рше взяла участь у маневрах Чорноморського 
флоту, а через рік аероплани брали участь у 
військових сухопутних маневрах, спочатку 
Київського та Петербурзького, а у наступному 
– Варшавського військових округів. За підсу-
мками участі авіації в Чорноморських манев-
рах начальник Севастопольської військово-
авіаційної школи полковник Одинцов розро-
бив документ «Короткі керівні дані для нача-
льників, військ, льотчиків і посередників, які 
беруть участь у маневрах 1911 р.», що став 
першою інструкцією з бойового використання 
авіації. Одним із головних завдань авіації в 
цьому документі визначалося «нанесення мо-
рального та матеріального збитку противнику 
бомбокиданням з аеропланів» [1, с.215]. Отже, 
вже у 1911 р., за три роки до початку війни, в 
Росії було заплановано мати авіацію, здатну 
завдавати бомбових ударів, а для цього необ-
хідно було мати відповідне авіаційне озбро-
єння і навчитись його застосовувати.  

Відтак, з цього часу в Росії почала зарод-
жуватись наука бомбокидання. Появилися пе-
рші дослідники, виходять перші наукові пра-
ці, де прописуються можливі завдання бомбо-
кидання, подається перелік можливих об’єктів 
ударів і специфікація бомб, які необхідно 
створювати для тих або інших цілей. Вже на 
той час виникло питання – як і де на аероплані 
мають розташовуватись бомби та яким чином 
вони мають відділятися від аероплану, що 
спонукало подальший розвиток окремого на-
прямку досліджень – приладів і засобів для 
розміщення авіаційних бомб та їх скидання. 
Паралельно розпочалися розробки прицільно-
го обладнання. 

Відтак, у 1911 р. в Росії створилися необ-
хідні передумови для озброєння аеропланів та 
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їх пристосування до виконання завдання пові-
тряного бомбардування.  

У 1912 р. роботи по створенню бомбового 
озброєння для аеропланів значно активізува-
лись. Одна з причин – перший бойовий досвід 
застосування бомб з аеропланів. Так, 1 листо-
пада 1911 р., під час італо-турецької війни, 
італійський льотчик молодший лейтенант 
Джуліо Гавотті на літаку «Etrich Taube» впе-
рше виконав бомбардування в бойових умо-
вах. Тоді італієць скинув на турецькі позиції 2 
бомби Cipelli, споряджені меленітом. У 1912 
р. в Росії вперше цілеспрямовано почали про-
водити роботи зі створення бомбового озбро-
єння. Підтвердженням цьому є доповідь нача-
льника Повітряної частини Головного управ-
ління Генерального штабу генерал-майора 
М.І. Шишкевича в Головне інженерне управ-
ління про витрати на дослідницькі роботи: 

«у 1912 р. видано: 
поручику Гельгару 3000 руб. на розробку 

бомб і приладів для їх кидання з аеропланів. 
Типи бомб і прилади були ним створені. На 
теперішній час поручику Гельгару замовля-
ється деяка кількість бомб для забезпечення 
загонів; 

штабс-капітану Толмачову на придбання 
двох приладів прицільно-метальних. Йому ж 
видані субсидії на розробку типів бомб для 
метання з аеропланів». 

Випробування бомб і приладу Толмачова 
провели в Севастополі 27 вересня 1912 р. Мі-
чман Фріде на літаку «Канар» виконав ски-
дання 9 авіаційних бомб. Результати випробу-
вань були визнані задовільними. 

Перший бойовий досвід з бомбокидання 
російські льотчики набули у 1912–1913 рр. під 
час війни на Балканах. Тоді застосовувались 
авіаційні бомби Гельгара та бомби, перероб-
лені з артилерійських снарядів. Фугасні бомби 
системи Гельгара мали кулястий корпус, що 
виготовлявся шляхом склепування двох поло-
винок, стабілізатор стрічкового типу та по-
довжену хвостову частину. Бомби скидалися з 
аеропланів руками, апаратів для прицілюван-
ня ще не було, а тому результативність була 
низькою. Подальшого розвитку бомби цієї 
конструкції не набули. Головний їх недолік – 
бомби були дуже вибагливі до умов і термінів 
зберігання через надто крихкий стабілізатор, 
низьку точність попадання в ціль і конструк-
тивну складність. Але набутий досвід був ду-
же корисним насамперед тому, що була дове-
дена перспективність повітряного бомбарду-
вання, виявлені недоліки існуючих підходів як 

безпосередньо до процесу кидання бомб, так і 
до створення авіаційного бомбового озброєн-
ня. А тому, на початку 1913 р. Повітроплав-
ною частиною Генерального штабу був ого-
лошений «Конкурс метання руйнівних снаря-
дів».  

На конкурсі, що відбувся з 1 по 15 липня 
були випробувані авіаційний бомби калібром 
до 30 фунтів і малі авіаційні бомби до 
10 фунтів. Випробування проводились з аеро-
планів «Фарман ХV» та аеростатів. Для участі 
у випробуваннях відібрали фугасні бомби по-
ручика Гельгара, капітана Яковлєва, розроб-
ників Мальцева та Чижевського, запалювальні 
бомби Федорова. За підсумками конкурсу ос-
таточне рішення по бомбам прийнято не було 
через недостатній, на погляд комісії, обсяг ви-
пробувань. У той же час, серед приладів ски-
дання бомб перше місце віддали приладу 
конструкції штабс-капітана Толмачова, друге 
– приладу лейтенанта Сидоренка. Конкурс 
значно активізував розробки з даного напрям-
ку, до яких приєднався ряд учених і таланови-
тих студентів. 

За результатами бомбових випробувань 
представник Головного артилерійського уп-
равління капітан В.В. Орановський розпочав 
розробку нових фугасних бомб. У жовтні 
1913 р. В. Орановський замовив виробництво 
цих бомб на заводі «Російського товариства 
для виготовлення снарядів і військових при-
пасів», а на початку 1914 р. бомби його конс-
трукції вже знаходились на озброєнні авіацій-
них загонів.  

Фугасні бомби В. Орановського приваб-
лювали своєю простотою конструкції й уніфі-
кованістю, що сприяло організації їх масового 
серійного виробництва. Як наслідок, бомби 
стали виготовлятись не тільки на спеціалізо-
ваному заводі, але й приватних підприємст-
вах. Корпус бомби мав краплеподібну форму і 
виготовлявся із заліза. В передній частині до 
корпусу приклепували горловину з латуні, до 
якої різьбою кріпилась чавунна головка. В за-
дній частині корпусу на гвинтах фіксувалось 
кільце з латуні для детонатора. Для запобіган-
ня тертю детонатора по вибуховій речовині, 
під час його встановлення перед вильотом, до 
кільця припаювали циліндр з латуні. Для ізо-
ляції вибухової речовини від металу корпус 
всередині покривали лаком. Діаметр стабілі-
затора був однаковим з діаметром корпусу, 
бомби калібру 5 фунтів мали стабілізатор бі-
льшого діаметру. Для підвіски на аероплан 
авіаційні бомби калібром понад 24 фунти в 
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головці корпусу мали отвір з різьбою для бол-
та, яким бомбу кріпили до бомботримача ае-
роплану.  

Крім фугасних бомб Толмачова, Оранов-
ського та Гельгара, авіаційні загони мали на 
озброєнні запалювальні бомби інженера Свє-
шнікова, що у великій кількості були замов-
лені через плани Росії по висадці десанту в 
Босфорі.  

Запалювальні бомби системи Свєшнікова 
являли собою снаряд, в якому розміщувалась 
тверда піротехнічна суміш на основі сірки та 
селітри. Температура горіння цієї суміші до-
сягала 1100–1200° С, при цьому з’являлась рі-
дка «лава». Суміш в корпусі знаходилась у 
спеціальних мішечках, навколо яких розмі-
щувалась інша суміш для загорання. Корпус 
бомби виготовляли з грубого котлового заліза 
і для жорсткості скріпляли обручами. До гор-
ловини корпусу пригвинчували хвостову тру-
бу із стабілізатором з чотирма лопатями, в 
якій розміщувався детонатор ударного типу. 
Перед скиданням бомби з неї висмикували за-
побіжну чеку, що не дозволяла запальнику за-
горітись. Під час удару об землю ударник із 
жалом по інерції переміщався донизу, стискав 
пружину і наколював капсуль-запальник. За-
пальна суміш загоралась і підпалювала решту 
суміші в бомбі. Тривалість горіння бойового 
заряду становила біля 15 хвилин. Значна вага 
бомби (понад 8 кг) і міцний корпус дозволяли 
застосовувати бомбу на велику кількість 
об’єктів, у т. ч. складські приміщення, заліз-
ничні станції, порти.  

Черговий раз, як і при зародженні росій-
ської авіації взагалі, в питанні створення спе-
ціальних бомб для аеропланів активність ви-
явив російський флот. Керівництво флоту не 
менш прагматично, ніж їх сухопутні колеги 
підійшло до нового на той час завдання для 
авіації – завдання повітряних ударів і розпо-
чало власні розробки бомб для аеропланів.  

У 1912 р., коли для морської авіації були 
закуплені гідроплани «Кертисс» D та E, «Вуа-
зен-Канар» та С5 «Гидро», і сформовані перші 
авіаційні загони, розпочалися дослідження 
процесу скидання бомб з аеропланів по мор-
ським цілям. Як уже вищезазначено, спеціа-
льних авіаційних бомб на той час ще не було, 
а тому в перших випробуваннях використову-
вались бомби Толмачова, розроблені для ски-
дання з аеростатів. Випробування показали, 
що ці бомби мають малий вибуховий ефект, а 
тому вони неефективні при бомбардуванні 
морських цілей. У зв’язку з цим необхідно бу-

ло розробити нові спеціальні бомби для авіації 
флоту і Морський технічний комітет замовив 
виготовлення таких бомб у Севастопольських 
мінних майстернях. Виготовлялись 40 фунто-
ві бомби конструкції старшого лейтенанта 
В.В. Дибовського та бомби на 1,5 пудів конс-
трукції капітана 1 рангу Шрейбера, представ-
ника Мінного управління Головного управ-
ління суднобудування. 

Розробки авіаційного озброєння активізу-
валися з появою у 1913 р. першого важкого 
аероплану конструктора Ігоря Сікорського 
«Гранда», у подальшому перейменованого на 
«Русский Витязь», яким дуже зацікавилось 
морське відомство. Цей аероплан-велетень 
якнайкраще підходив для скидання рухомих 
мін, що мали на той час високу ефективність, 
а Морський штаб прагнув застосувати їх з по-
вітря. У серпні 1913 р. на Гатчинському аеро-
дромі з метою проведення випробувань аеро-
план «Русский Витязь» було обладнано зов-
нішньою підвіскою для озброєння. На почату 
вересня були проведені перші випробування 
зі скидання з аероплану метальної міни, а на-
прикінці цього ж місяця всі випробування бу-
ли призупинені через втрату єдиного літака. 
На «Русский Вітязь», що стояв на аеродромі, з 
повітря впав двигун з аероплана, який вико-
нував політ. Постраждало лише крило літака-
велетня, але І. Сікорський відмовився віднов-
ляти літак. Конструктор вже мав плани на но-
вий аероплан [5]. 

У жовтні 1913 р. було закінчено зборку 
нового важкого літака І. Сікорського – чоти-
римоторного повітряного корабля «Илья Му-
ромецъ». У березні 1914 р., на замовлення 
морського відомства, на «Илью Муромца» 
встановлено поплавкові шасі і у травні ц. р. на 
повітряному кораблі розпочали випробуван-
ня, в т. ч. щодо скидання бомб на морські цілі. 
Як бомби використовували перероблені 10 
дюймові фугасні снаряди з навареними стабі-
лізаторами та трубками миттєвої дії. З п’яти 
скинутих таких бомб жодна в судно-мішень 
не потрапила, найближча розірвалась за 10 м 
від борта, при цьому мішень отримала лише 
незначні осколкові пошкодження. Не зважаю-
чи на це, дослідження визнали успішними і 
прийняли рішення щодо виготовлення 30 бомб 
силами Севастопольських мінних майстерень. 
Крім цього, в майстернях спеціально для 
«Ильи Муромца» розпочалося виготовлення 
бомб Шрейбера вагою на 12 пудів. Так там 
були зібрані й імпровізовані касети для ски-
дання 1,5 пудових бомб Шрейбера.  
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Відтак, нами встановлено, що у 1914 р. 
російська авіація мала на озброєнні спеціальні 
авіаційні бомби, зокрема це були фугасні бо-
мби конструкторів Гельгара, Толмачова, Ора-
новського, Дибовського, Шрейбера та запа-
лювальні бомби Свєшнікова. Крім того, за 
участю технічних спеціалістів авіаційних за-
гонів, конструкторів і винахідників тривав 
процес пошуку нових конструкцій та вибухо-
вих речовин. Це були перші, хоча й недоско-
налі, зразки бомб і в подальшому буде багато 
змін у підходах до принципу дії, типу вибухо-
вих речовин, технології виготовлення, аеро-
динамічних характеристик та ін. Бомб у кіль-
кісному відношенні було ще дуже мало, на 
озброєння авіаційних загонів вони майже не 
надходили і використовувались переважно 
для випробувань. Причина – недооцінка ролі 
авіації у війні взагалі, та її ударних можливос-
тей зокрема. 

Відношення російського військового ке-
рівництва до використання авіації для бойово-
го застосування, якнайкраще пояснюється 
тлумаченням основних постулатів проекту 
«Положення про службу авіації в службі 
зв’язку» (від 21 березня 1914 р.), основного 
керівного документу на той час, де були ви-
значені завдання авіації. «Значення авіації для 
суто бойових цілей, тобто прямого нападу на 

противника через метання вибухових снарядів 
або стрільби, в теперішній час не настільки ще 
перевірено досвідом, щоб ставити ці дії в 
прямий обов’язок авіаційних частин і тому в 
проект Положення введена лише загальна 
вказівка, що служба авіації крім виконання 
вищезазначених обов’язків, може бути вико-
ристана і для активно-бойових дій» [6, арк.11].  

Таким чином, з вищевикладеного можемо 
зробити висновок, що напередодні Першої 
світової війни російська армія і флот мали ае-
роплани, здатні завдавати бомбових ударів, та 
мінімум необхідного авіаційного бомбового 
озброєння, що дозволяло виконувати завдання 
повітряного бомбардування. Більшість льот-
чиків та ентузіастів авіації розуміли перспек-
тивність аероплана як ударного засобу, тому, 
переважно з власної ініціативи, проводили те-
оретичні та практичні дослідження з даного 
питання, створювали зразки авіаційного бом-
бового озброєння, набували навичків зі ски-
дання бомб. У той же час, внаслідок недооці-
нки вищим військовим і політичним керівни-
цтвом країни ролі аеропланів у війні, нерозу-
міння завдань, які можуть бути покладені на 
авіацію, відсутності авіаційного тилу Росія 
вступила у війну з практично неозброєною 
авіацією виключно як допоміжного засобу 
повітряного спостереження.  
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На початку серпня 1996 р. за дорученням 
Міністра оборони України В. Шмарова сила-
ми військ Одеського військового округу з дна 
річки Південний Буг був піднятий німецький 
танк Т-III, який затонув під час боїв у роки 
війни в 1941 р. Бойову машину реставрували 
на Київському танкоремонтному заводі. Саме 
в той час створювався Музей Збройних Сил 
України (нині – Національний військово-істо-
ричний музей України), тому зважаючи на 
потребу комплектування його фондів як бо-
йовою, так і історичною технікою, начальник 
Головного управління виховної роботи Мініс-
терства оборони України генерал-майор 
В. Ситник звернувся до Міністра оборони 
України генерал-лейтенанта О. Кузьмука з 
проханням передати танк музеєві. Міністр 
оборони з розумінням поставився до унікаль-
ної знахідки і важливості її збереження як му-

зейного експоната для вітчизняної воєнної 
історії, і у вересні 1996 р. надав дозвіл. Не-
вдовзі, серед музейних експонатів Національ-
ного військово-історичного музею України 
(м. Київ) з’явився середній танк Т-III Панцер-
ваффе – бронетанкових сил – Сухопутних сил 
Вермахту нацистської Німеччини [3, с.31]. 
Нині цей музейний експонат (фото 1) знахо-
диться у тимчасовому користуванні у зовніш-
ній експозиції Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського 
(далі – НУОУ).  

Цей унікальний експонат із складу танко-
вих дивізій Вермахту є свідченням запеклих 
боїв на території України, що відбулися в пе-
ріод 1941 р. Водночас він показує рівень роз-
витку державної воєнної доктрини і військо-
во-промислового комплексу (далі –ВПК) на-
цистської Німеччини у другій чверті ХХ ст. 

 

 
 

Фото 1. Середній танк Т-ІІІ Панцерваффе Вермахту, піднятий з дна річки Південний Буг 
 

За результатами Першої світової війни Ні-
меччині заборонялося мати збройні сили чисе-
льністю понад 100 тис. осіб, бойову авіацію, 

танки, підводні човни, важку артилерію. Проте 
з приходом до влади в 1933 р. у Німеччині 
А. Гітлера почалась підготовка до нової війни. 
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Незважаючи на міжнародні угоди, А. Гітлер 
почав збільшувати і зміцнювати збройні сили. 
До початку Другої світової війни (вересень 
1939 р.) Вермахт нараховував 4,6 млн. осіб [5, 
с.51] (тобто за шість років його чисельність 
зросла у 46 разів!). 

В основу державної воєнної доктрини на-
цистської Німеччини на період 1933–1939 рр. 
були покладені теорії тотальної і блискавич-
ної війни, авторами яких були німецькі воєнні 
теоретики Е. Людендорф і А. Шліфен. 

Головною сутністю майбутньої війни про-
голошувався її винищувальний, нещадний ха-
рактер не лише щодо армії противника, а й 
його населення із застосуванням усіх засобів і 
методів знищення. У книзі “Тотальна війна”, 
що опублікована в 1935 р., Е. Людендорф пи-
сав: “Тотальна перемога означає повне зни-
щення переможеного народу”. Німецькі воєн-
ні теоретики і керівники державного рівня ро-
зуміли, що затяжна, тривала війна може спри-
чинити крах Німеччини, тому вони пропові-

дували т. зв. “блискавичну війну” (нім. Blitz-
krieg, – “бліцкриг”) [5, с.51]. 

На розвиток німецького воєнного мистец-
тва і будівництво власних збройних сил знач-
но вплинули погляди австрійського генерала 
Л. Еймансбергера, викладені у книзі “Танкова 
війна”, що вийшла друком у 1934 р., і німець-
кого генерала Г. Гудеріана у книзі “Увага – 
танки!”, виданої у 1937 р. У цих працях об-
ґрунтовувалась теорія танкової війни, наго-
лошувалося, що танкові війська є головною 
ударною силою сухопутних військ і їм нале-
жатиме вирішальна роль у майбутній війні. 

Виходячи з проголошеної концепції “бліц-
кригу” і теорії “танкової війни”, одним з осно-
вних принципів підготовки і проведення опе-
рації та кампанії було масування сухопутних 
сил передусім танкових і механізованих військ 
на напрямках головних ударів [5, с.51–52]. 
Перед ВПК нацистської Німеччини постало 
завдання – озброїти Вермахт високоякісними 
танками у необхідній кількості. 

 

Історична довідка щодо розробки танка Т-III. 
Усі танки, що надходили на озброєння Вермахту, мали літерну абревіатуру Pz. Kpfw. (скорочене від нім. 

Panzerkampfwagen – броньована бойова машина) і порядковий номер. У радянських і вітчизняних історичних доку-
ментах і популярній літературі танки Pz. Kpfw. III мають назву “Тип 3”, Т-III і Т-3. Модифікації позначалися літера-
ми латинського алфавіту та абревіатурою Aust. (скорочене від нім. Austuhrung – модель, виконання, варіант). Ко-
мандирські танки позначалися Pz. Bf. Wg. – Panzerbefehlsfwagen. Одночасно з цим позначенням використовувалась і 
наскрізна система для всіх рухомих засобів Вермахту: Kraftfahrzeuge Nummersistem der Wermacht. За цією системою 
значна частина їх бронетанкової техніки (за деякими винятками) отримувала позначення Sd. Kfz. (від нім. 
Sonderkraftfahrzeug – машина спеціального призначення) і порядковий номер [7, с.5]. 

Замовлення Служби озброєнь Сухопутних військ (Heereswaffenamt) Вермахту на створення бойової гусеничної 
машини ZW (від нім. Zugfuhrerwagen – машина командира роти) масою 15 т, озброєної 37-мм гарматою і трьома 
кулеметами було подане у 1935 р. (за іншими даними – у 1934 р.). У конкурсі на його виконання брали участь кон-
церни “Fridrich Krupp AG”, “Rheinmetall-Borsing”, “MAN” та “Daimler-Benz”. У 1937 р. перевагу надано зразкам 
концерну “Daimler-Benz”, який ц. р. отримав замовлення на виробництво першої партії танків. Танкові присвоєно 
позначення Pz. Kpfw. III, а в наскрізній системі позначення рухомих засобів Вермахту – Sd. Kfz.141/1.  

Компонування танка – класичне, з переднім розташуванням трансмісії. Усередині корпус поділявся на три від-
ділення: управління (воно ж трансмісійне), бойове та моторне. Відділення управління знаходилось у носовій частині 
танка, де розміщувались приводи керування, прилади, що контролюють роботу двигуна і агрегатів танка, головний 
фрикціон, коробка перемикання передач, планетарний механізм повороту, бортові передачі, кулемет у кульовій 
установці, радіостанція, робочі місця механіка-водія і радиста-кулеметника. Бойове відділення займало середню ча-
стину танка. У ньому розташовані озброєння, боєкомплект, прилади прицілювання та спостереження. Тут же були 
робочі місця командира танка, навідника і заряджаючого. Моторне відділення розташовувалося у кормовій частині 
танка, відразу ж за бойовим. У ньому встановлено двигун, масляний і паливні баки, радіатори системи охолоджен-
ня. 

Корпус танка зварювався з катаних броньованих листів хромонікелевої сталі з поверхневою цементацією. 
Окремі частини корпуса з’єднувались болтами і косинцями. З обох боків корпусу над другим і третім опорними ка-
тками у модифікаціях E-L були евакуаційні люки. На даху моторного відділення – чотири люки (два великих і два 
малих) для доступу до агрегатів силової установки, у днищі – люки для зливу води, палива, мастила і доступу до 
двигуна і трансмісії [6, с.54]. 

На модифікаціях танка Pz. Kpfw. III Aust. А-E основним озброєнням встановлювалася 37-мм гармата 
KwK 36 L/45 (36 – це рік випуску 1936; L/45 – довжина ствола гармати 45 калібру) – розробка концерну «Rheinmet-
all-Borsing». З гарматою були спарені два 7,92-мм кулемети MG 34, що могли наводитися як разом з нею, так і само-
стійно. Кут вертикального наведення гармати становив від –10 до +20 .̊ Затвор клиноподібний, вертикальний, напів-
автоматичний; спуск – електричний. Швидкострільність – 15–18 пострілів на хвилину. До боєкомплекту входили 
бронебійні, уламково-фугасні й підкаліберні снаряди. В кульовій установці, що в лобовому листі корпусу знаходив-
ся ще один 7,92-мм кулемет. 

У 1940–1941 роках більшість танків Pz. Kpfw. III Aust. E і практично всі танки модифікації Pz. Kpfw. III Aust. D 

були переозброєні 50-мм гарматою KwK 38 L/42 у зовнішній масці, а кількість спарених кулеметів зменшена до од-
ного [4, с.270]. Танк випускали в таких модифікаціях: A-E – танк з 37-мм гарматою; F-H – танк з 50-мм гарматою; 
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M-O – штурмовий танк з 75-мм гаубицею; самохідний вогнемет; броньована командирська машина; броньована 
спостережна машина [9, с.235]. 
 

Щодо танка Т-III [Pz. Kpfw. III] (фото 1), 
що експонується на території НУОУ, то варто 
зазначити, що він має модифікацію Aust. E 
[3, с.31]. Конструкція цієї модифікації, порів-
няно з попередніми, залишилася незмінною 
завдяки винятково вдалій ходовій частині з 
індивідуальною торсіонною підвіскою. Кіль-
кість підтримуючих катків залишилася не-
змінною – три. У підвісці першого і шостого 
опорних катків встановлені амортизатори. 

Корпус танка збирали з цілісних броньо-
ваних листів замість складених на попередніх 
модифікаціях. Зміна конструкції підвіски до-
зволила зробити у нижніх вертикальних бро-
ньованих листах бортів аварійні люки для ме-
ханіка-водія і радиста-кулеметника. Бортові 
люки на башті стали двостулковими. Меха-
нік-водій отримав комбінований прилад спо-
стереження Fahrersehklappe (оглядову щілину 
з триплексом і перископом), курсовий куле-

мет розташувався в новій кульовій установці 
Kugelblende 30. Встановлено новий, потужний 
двигун “Майбах” типу HL 120 TR потужністю 
300 кінських сил і нову десятишвидкісну  
коробку перемикання передач “Variorex” 
SRG328-145. Були дещо видозмінені люки 
моторного відділення. Завдяки новій ходовій 
вдалося збільшити товщину броні до 30 мм. 
Озброєння залишилося незмінним (37-мм га-
рмата KwK 36 L/45). 

У 1941–1942 роках частину танків моди-
фікації Aust. E переозброїли 50-мм гарматою 
KwK 38 L/42 [7, с. 60]. Такою ж гарматою 
озброєний музейний експонат на території 
НУОУ – танк Панцерваффе Вермахту Т-III 
[Pz. Kpfw. III] модифікації Aust. E [3, с.33]. 

У табл. 1 за даними [7, с.83–85] складено і 
наведено тактико-технічні характеристики та-
нка Pz. Kpfw. III Aust. E 1940 року виробницт-
ва. 

Таблиця 1 

Тактико-технічні характеристики танка Pz. Kpfw. III Aust.E виробництва 1940 р. 

Бойова маса 19,5 т 

Розміри: 
довжина 5380 мм 
ширина 2910 мм 

висота 2440 мм 
Екіпаж 5 осіб 

Засоби зв’язку 
приймально-передавальна УКХ радіостанція FuG5 з дальні-
стю дії 6,4 км у режимі радіотелефону і 9,4 км – у режимі 
радіотелеграфу 

Озброєння: 
танкова гармата 1 × 50-мм KwK 38 L/42 

кулемети 2 × 7,92-мм MG 34 
Боєкомплект 131 снаряд, 4500 патронів 
Бронювання: 

лоб корпусу 30 мм 

лоб башти 30 мм 

Тип двигуна 
карбюраторний “Maybach” тип HL 120 TR, 
максимальна потужність – 300 к.с. 

Максимальна швидкість 40 км/год. 

Запас ходу 165 км 
 

Станом на початок Другої світової війни 
(1 вересня 1939 р.) Німеччина мала потужну 
армію, до складу якої входило 3190 танків, з 
яких Т-III нараховувалося лише 98 одиниць 
[1, с.4]. Це становило 3,1% від загальної чисе-
льності танків Панцерваффе Вермахту. Проте, 
саме цей тип танка став вирішальним при роз-
громі Польщі. Британські дослідники воєнної 
історії Петер Макарті і Майк Сайрон, оціню-
ючи використання Панцерваффе восени 
1939 р. зазначають: “Коли у вересні 1939 року 

Вермахт навалився на Польщу, розпочавши 
Другу світову війну, саме мобільність і швид-
кість німецьких танкових військ вразили уяву 
всього світу і створили міф про цілі армії тан-
ків” [8, с.3]. Крім того, описуючи бойові дії 
Панцерваффе навесні 1940 р. у Франції вони 
зазначають: “Травень 1940 року приніс німе-
цьким танковим військам велику перемогу. 
Сім танкових дивізій пробилися через Ардени 
(які союзники оголосили непрохідними для 
танків) і кинулися до Ла-Маншу. Тим самим 
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вони оточили мільйон солдатів союзних ар-
мій, змусивши британців евакуюватися з Дю-
нкерка, а французів капітулювати. Цей успіх 
назавжди увійде в історію сучасних війн, 
оскільки найбільша армія Європи, яка мала 
танки, що перевершували німецькі як за якіс-
тю, так і за кількістю, була повалена за кілька 
тижнів з допомогою нового методу війни – 
бліцкригу” [8, с.4]. 

ВПК нацистської Німеччини збільшував 
виробництво танків Т-III. З 1940 по 1942 рр. 
танки Т-III різних модифікацій стали основ-
ним озброєнням танкових дивізій Вермахту 
[9, с.235]. У танковій дивізії Панцерваффе влі-
тку 1941 р. нараховувалося від 147 до 209 лег-
ких і середніх танків різних моделей, у серпні 
1944 р. її штатна чисельність становила 170 
одиниць бойових машин [2, с.705]. У Вермах-
ті танкові дивізії входили до складу танкових 
корпусів, які зазвичай складалися з двох тан-
кових і однієї моторизованої дивізій; за шта-
том у танковому корпусі нараховувалося до 
500 танків і штурмових гармат. Великі втрати 
в танках на радянсько-німецькому фронті 
змушували німецьке командування включати 
до складу танкових корпусів і піхотні з’єд-
нання. Бойові дії танкові корпуси Панцерваф-
фе вели у складі польових армій, танкових 
груп і танкових армій [2, с.707]. Узагальнюю-
чи використання Панцерваффе в Європі, слід 
зазначити, що аншлюс Австрії в 1938 р., оку-
пація Чехословаччини в 1938 р., Польщі – у 
вересні 1939 р., Данії – у квітні 1940 р., Норве-
гії – у квітні-червні 1940 р., Бельгії, Нідерлан-
дів і Люксембурга – в травні 1940 р., частини 
Франції до червня 1940 р., Греції та Югославії 
– у квітні 1941 р. [2, с.190] – все це було вчи-
нено гітлерівською Німеччиною завдяки тан-
ковим військам, основним озброєнням яких у 
цей історичний період був танк Т-III.  

Станом на 22 червня 1941 р. на Східному 
фронті у військах Вермахту з 3572 танків, 
штурмових гармат і винищувачів танків кіль-
кість танків Т-III різних модифікацій станови-
ла 965 одиниць [1, с.4], що складало приблиз-
но 27,1% (підраховано авторами) від загальної 
кількості Панцерваффе Вермахту на Східному 
фронті. З цієї кількості близько 260 танків ма-
ли на озброєні 37-мм гармату, а решта – 50-мм 
[7, с.329]. 

Восени 1942 р. на Східному фронті Вер-
махт стояв на лінії – від Мурманська на пів-
ночі, біля правого берега Волги в Сталінграді 
у центрі та на Північному Кавказі на півдні. 
Отже, до осені 1942 р., за допомогою Панцер-

ваффе і теорій “бліцкригу” та “танкової війни” 
Вермахт нацистської Німеччини та її союзни-
ки у Другій світовій війні при веденні бойових 
дій за період 1939−1942 рр. окупували майже 
всю Європу (десять європейських держав і 
величезну територію європейської частини 
СРСР). Значний внесок у цей історичний факт 
зробили танки Т-III різних модифікацій (фо-
то 2) – як основне озброєння тогочасних тан-
кових дивізій Вермахту [4, с.271]. 

 

 
 

Фото 2. Середній танк Панцерваффе Т-ІІІ,  
за допомогою якого нацистська Німеччина  

до осені 1942 року окупувала майже всю Європу 
 

П. Макарті і М. Сайрон характеризуючи 
Панцерваффе того періоду зазначають: “По-
ява танкових військ ознаменувала революцію 
у війні. Вони продемонстрували здатність 
пристосовуватися до мінливих обставин... 
Швидкість та інтенсивність операцій танко-
вих військ ідеально поєднувалися з традицій-
ною німецькою гнучкістю командування і за-
охочення ініціативи” [8, с.306]. 

Лише після розгрому німецьких військ у 
Сталінградській битві (19.11.1942–02.02.1943) 
почалося поетапне вигнання Вермахту з оку-
пованої території Радянського Союзу [2, 
с.684]. Починаючи з 1943 р. – після капітуля-
ції німецько-італійських військ у травні в Пів-
нічній Африці, поразки Вермахту влітку на 
радянсько-німецькому фронті у битві на Кур-
ській дузі, висадки англо-американських 
військ на острові Сицилія та капітуляції після 
цього Італії (як союзника нацистської Німеч-
чини) з оголошенням нею 13 жовтня війни 
режиму А. Гітлера [2, с.191–192] – Панцерва-
ффе переважно оборонялися, намагаючись 
сповільнити невблаганне просування союзни-
ків і змусити їх заплатити найдорожчу ціну за 
кожен метр [8, с.5]. Ось як пишуть про це 
британські дослідники: “Але на тактичному та 
оперативному рівнях німецькі танкові війська 
були на висоті до самого кінця. Якби не нега-
тивний вплив Гітлера і Верховного команду-
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вання Вермахту, то вони б могли виграти вій-
ну або хоча б домогтися патового стану. Офі-
цери-танкісти були чудовими професіонала-
ми, які керували військами краще, ніж будь-
хто інший. Такі воєначальники, як творець 
Панцерваффе Гудеріан, прославлений “Лис 
пустелі” Роммель, чудовий полковник Бальк, 
бригада якого стільки разів рятувала фронт, 
що розвалювався, барон фон Мантейфель і 
фельдмаршал фон Манштейн, широко відо-
мий як найбільш видатний розум німецької 
армії, – всі ці люди встановили дуже високі 
стандарти, яким довелося відповідати їхнім 
опонентам” [8, с.6]. 

Через слабкість озброєння та бронювання 
танки Т-III різних модифікацій з 1943 р. вико-
ристовувалися лише як спеціальні машини – 
машини передових артилерійських спостері-
гачів і БРЕМи (броньовані ремонтно-евакуа-
ційні машини) [7, с.60; 8, с.235]. На зміну Т-III 
прийшли нові типи танків. 

У 1936–1943 рр. було випущено (без ура-
хування командирських машин – вони не ма-
ли озброєння) 5691 танк Pz. Kpfw. III. З ура-
хуванням бойових втрат за роки Другої світо-
вої війни у березні 1945 р. з цього типу танків 
у бойових частинах Вермахту було 164 оди-
ниці і 328 – в армії резерву [6, с.57]. 

За оцінками дослідників, на момент під-
писання у травні 1945 р. Акта про капітуляцію 
нацистської Німеччини через службу в танко-
вих військах Вермахту пройшло понад міль-
йон осіб, як мінімум чверть із них вбито; на 
полях битв по всій Європі залишилися уламки 
близько 50 тис. танків Панцерваффе [8, с.306], 
частиною з яких були уламки танків Т-III. 
Отже, можна стверджувати, що бронетанкові 
сили Вермахту були повністю знищені. 

Нацистська Німеччина була переможена, 
вона не змогла встояти проти об’єднаного 
ВПК і мобілізаційних резервів чотирьох сою-

зних держав – СРСР, США, Великобританії і 
Франції (як головних членів Антигітлерівсь-
кої коаліції). 

Таким чином, гітлерівська Німеччина, яка 
з самого початку свого існування була націле-
на на тотальну війну, за 6 років до початку 
Другої світової війни збільшила чисельність 
Вермахту у 46 разів. Основу ударних угрупо-
вань його Сухопутних сил на напрямках голо-
вних ударів складали Панцерваффе. Танки Т-
III з їх складу брали участь у всіх бойових діях 
нацистської Німеччини упродовж Другої сві-
тової війни (1939−1945 рр.). 

До осені 1942 р., на основі теорій 
“бліцкригу” і “танкової війни” за допомогою 
Панцерваффе Вермахт і його союзники оку-
пували майже всю Європу – від Баренцового 
моря на півночі до Чорного і Середземного 
морів на її півдні Європи, від протоки Ла-
Манш на заході Європи до Мурманська, Вол-
ги та Північного Кавказу на її сході – на тери-
торії десяти європейських держав і більшості 
території європейської частини СРСР “стояв” 
чобіт німецького солдата. Значний внесок у це 
привнесли танки Т-III як основне озброєння 
танкових дивізій Вермахту того періоду. Із 
1943 р. розпочався етап спаду їх бойової мо-
гутності – на зміну Т-III прийшли нові типи 
танків, а їх використовували лише як машини 
артилерійських спостерігачів і ремонтно-
евакуаційні машини.  

Травень (1945 р.) постійно нагадує, якого 
сильного і небезпечного противника – нацизм 
у Європі – перемогли держави Антигітлерів-
ської коаліції. Одним із свідків цих буремних 
подій в історії Другої світової війни є бойова 
машина Сухопутних сил нацистської Німеч-
чини – танк Т-III (фото 1, 2), зразок якого на 
цей час є експонатом музейної колекції Наці-
онального університету оборони України іме-
ні Івана Черняховського. 
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ТРАДИЦІЙНИЙ ПОЛЬОВИЙ ОДНОСТРІЙ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК  
АРМІЇ ОБОРОНИ ІЗРАЇЛЮ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ,  

КАМУФЛЯЖУ У ХХІ СТ. 
 

Історія воєн і воєнних конфліктів підтверджує той факт, що вони є не тільки каталі-
затором модернізації та удосконалення існуючих, а й розробки нових видів одностроїв та екі-
піровки для солдата. І це добре видно на прикладі Ізраїлю. Численні бойові дії в яких була задія-
на Армія оборони Ізраїлю сприяли виникненню беззаперечно вдалих моделей уніформи, що вже 
тривалий час залишаються на забезпеченні армії і не потребують змін через відповідність 
усім вимогам військовослужбовців на полі бою. Такий досвід у розробці уніформи є надзвичайно 
важливим для проектування одностроїв інших країн, зокрема України для використання у бо-
йових діях, миротворчих і спеціальних операціях у країнах с жарким кліматом або в спеку. 

Ключові слова: АОІ, бойові дії, військові конфлікти, військовослужбовці, екіпіровка, ка-
муфляж однострій, обмундирування,, уніформа, США. 
 

Не зважаючи на вдосконалення засобів 
індивідуального захисту, людські втрати на 
полі бою під час воєнних конфліктів і війн 
донині залишаються великими. Відповідно до 
цього виникає потреба кращого маскування 
вояків на місцевості, що в стані забезпечити 
уніформа. Крім того, особливості кліматичних 
умов театру воєнних дій (далі – ТВД), напри-
клад, у спекотному кліматі Ізраїлю разом з фі-
зичним навантаженням при невідповідності 
уніформи, також можуть зменшити боєздат-
ність особового складу не гірше за ворога. На 
даний час питання проектування одностроїв 
відповідно до потреб та умов бойових дій не-
достатньо висвітлено науковцями і представ-
лено переважно періодичними та інтернет ви-
даннями. Ця проблема в основному перебуває 
в полі зору військових фахівців, які безпосе-
редньо створюють військову уніформу, але 
значна частина напрацювань і технологій у 
галузі обмундирування ізраїльських військо-
вослужбовців є засекреченою, ймовірно через 
це спостерігається справжній дефіцит уваги з 
боку військових істориків, уніформологів, 
учених, що досліджують проектування та ди-
зайн військової форми одягу. 

Мета цієї публікації полягає в огляді й 
аналізі різноманітних моделей уніформи Ар-
мії оборони Ізраїлю (далі – АОІ або IDF – 
«Israel Defense Forces», чи загальноприйняте – 

«ЦАХАЛ»), їх крою, особливостей і систем-
ний пошук оптимальних камуфляжних тка-
нин та дослідження впливу збройних конфлі-
ктів і військових операцій за участю Ізраїлю 
на проектування бойового обмундирування, 
оскільки Ізраїль – одна з небагатьох країн, що 
разом з помірним застосуванням іноземних 
розробок активно й успішно займається влас-
ними. І цей досвід може стати в нагоді у про-
цесі створення нових зразків уніформи для 
Збройних сил України. 

Сухопутні війська (далі – СВ) АОІ – це 
176,5 тис. вояків строкової і надстрокової 
служби та 445 тис. резервістів. Загальнозатве-
рдженим кольором їх польової уніформи 
(«Мадей бет») є «Олива ІDF» (армійською – 
«Ізраїльська олива», або «Олива Бет») для усіх 
родів військ, що використовується з 1967 р. до 
нашого часу як основний шаблон і поєднує в 
собі тьмяно-коричневий і зелений кольори. 

Перша уніформа кольору «хакі» власного 
виробництва була встановлена в 1949 р., одра-
зу через рік після створення держави Ізраїль 
та її збройних сил. До цього як армійський 
однострій застосовувалася «колоніальна» (по-
легшена) версія традиційного британського 
«хакі», а головними уборами служили берет і 
пілотка. На їх основі й спроектовані парадно-
повсякденна («Мадей алеф») і польова («Ма-
дей бет» – рис.1) уніформи [1], які з невели-
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кими змінами (колір «хакі» стали заміняти на 
«оливу» з середини 50-х років ХХ ст.) зберег-

лися для забезпечення СВ до теперішнього 
часу. 

 

 
 

Рис. 1. Польова уніформа («Мадей бет») у різних варіантах компонування складових  
та різним спорядженням, залежно від завдань, що виконуються [2, 3]. 

 

З самого початку свого існування країна 
вступила в низку безкінечних збройних конф-
ліктів, починаючи з арабо-ізраїльської війни 
між єврейським населенням Палестини (з 
14.05.1948 р. – державою Ізраїль) та арміями 
держав арабського світу і, різного роду, араб-
ськими військовими формуваннями. У ХХІ ст. 
СB ЦАХАЛ взяли активну участь у таких вій-
нах і операціях, як «Інтифада Аль-Акси» 
(2000), Друга «Ліванська» війна (2006), широ-
комасштабних операціях «Літні дощі» (2006), 
«Литий свинець» (2008–2009), «Хмарний 
стовп» (листопад 2012), «Непохитна скеля» 
(2014). 

Особливості існування держави в стані 
перманентних терористичних актів, ракетних 
та артилерійських обстрілів, війн, збройних 
конфліктів і бойових операцій різного рівня, 
спонукали до встановлення загальної військо-
вої повинності, включаючи жінок, які підля-

гають призову на строкову службу на 24 міся-
ці (чоловіки служать 3 календарних роки). За 
законом Ізраїлю виняток є для мусульман, 
християн і бедуїнів, яким дозволяється прохо-
дити службу в ЦАХАЛ добровільно [1]. Це 
позначилося на всьому однострії вояків, який 
являє собою уніформу «унісекс» («unisex»), 
призначену як для чоловіків, так і жінок. 
Польовий однострій Армії оборони Ізраїлю 
універсальний, самобутній, відрізняється від 
усіх армій світу, його крій і забарвлення (оли-
вковий колір) залишаються без серйозних 
зміну упродовж майже півстоліття. Так, на-
приклад, лише за останнє десятиріччя здійс-
нено такі нововведення: а) армійський «бедж» 
ЦАХАЛ перенесено на правий рукав куртки; 
б) на цей же рукав пришита додаткова кишеня 
з «липучкою» над нею, а кишені на штанах 
почали нашивати нижче; в) ґудзики на обмун-
дируванні стали ховати [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Польова уніформа («Мадей бет») у різних варіантах компонування складових,  
залежно від погоди та завдань, що виконуються [2, 3, 5]. 

 

 

Ізраїльська польова уніформа – це кос-
тюм, де в комплекті з сорочкою йдуть одно-

тонні штани, виготовлені з бавовни з дода-
ванням синтетики. Для холодної погоди при-
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значені бавовняна куртка вільного крою, теп-
лий светр крупної в’язки з наплічниками і на-
локітниками, двостороння, комфортна, легка, 
утеплена куртка «Дубон» (рис.2). Усі речі 
спроектовані так, що не ускладнюють рухів.  

 

 
 

Рис. 3. Ізраїльський солдат з підрозділу ЦАХАЛ  
у білому камуфляжі, що дислоковано на  

стратегічному форпості гори Хермон  
(Голанські висоти), 25.01.2010 [7]. 

 

Утеплений комбінезон з капюшоном з 
м’якої тканини з флісовою підкладкою (син-
тетичним трикотажним полотном з поліесте-
ру; винайдений у 1979 р.), що випускається 
також в оливковому кольорі, призначений для 

захисту від вітру, холоду і снігу.  
Польовий одноколірний камуфляж не об-

межується «Ізраїльською оливою». У Сухопу-
тних військах є підрозділ, який виконує бойо-
ве завдання з охорони стратегічної висоти на 
засніжених схилах гори Хермон, яка була за-
войована ізраїльтянами під час тижневої війни 
з Сирією у червні 1967 р. Солдати, що несуть 
службу на цьому форпості Голанських висот, 
обмундировані в комплект білого однострою 
(рис.3), що складається з легкої куртки і шта-
нів, які надягають поверх штатної польової 
уніформи.  

В обмундируванні простежується консер-
ватизм, що пояснюється зручністю крою, 
практичністю і доброю маскувальною здатні-
стю кольору, якістю матеріалу, який забезпе-
чує комфорт військовослужбовцю в жаркий 
день і прохолодну ніч. Разом з тим, процес 
удосконалення на цьому не завершився. Пи-
тання проектування і розробки вирішуються 
на державному рівні: ними опікується Відділ 
особистого обмундирування управління тех-
нології та матеріально-технічного забезпечен-
ня Генерального штабу ЦАХАЛ [6]. 

 

  
 

Рис. 4. Нова польова оливкова уніформа СВ, що проходить тестування  
в ході навчань і спецоперацій ЦАХАЛ [8]. 

 

У даний час здійснюється робота по ство-
ренню нової уніформи для спецпідрозділів 
СВ, оскільки звичайна польова форма не вла-
штовує армійську еліту. За зразок для неї взя-
тий американський однострій з «дихаючої 
тканини» мембранного типу, м’якими швами 
для запобігання натиранню тіла від бронежи-
лету, спеціальної фурнітурою для кріплення 
маскувальних елементів, зброї та спеціально-
го обладнання, зручними у використанні ґу-
дзиками, налокітниками і наколінниками 

(рис.4). Це обмундирування, після лаборатор-
них випробувань, проходить тестування в 
польових умовах під час проведення спецопе-
рацій. У новій уніформі зберігається давня 
традиція ЦАХАЛ – відсутність камуфляжного 
малюнку [8]. 

У проектуванні польового обмундиру-
вання СВ Армії оборони Ізраїлю останнім ча-
сом визначився ще один принциповий підхід, 
через який здійснюється не модернізація іс-
нуючого традиційного однострою, що склада-
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ється з куртки і штанів, а створюється новий, 
у вигляді «мішкуватого балахону» (рис.5), 

який носиться поверх «Мадей бет» і похідно-
го спорядження [9]. 

 

 
 

Рис. 5. Камуфльований «Плащ-балахон» PCS з капюшоном, передбачений як додатковий маскувальний елемент 
польового обмундирування Армії оборони Ізраїлю та для бойових дій при пасмурній погоді [9]. 

 

Практика бойових дій вимагає постійного 
вдосконалення насамперед матеріалів обмун-
дирування. Наприклад, особовий склад 
ЦАХАЛ ніколи не носив онуч, але в умовах 
жаркого клімату давно назріло проблемне пи-
тання щодо заміни тканини звичайних шкар-
петок. У 2010 р. були завершені розробка і те-
стування «антибактеріальних» шкарпеток, які 
виготовляються з бавовни з додаванням окис-
лених мідних вкраплень, що діє як активний 
антисептик і забезпечує майже 100% знищен-
ня грибків і бактерій, запобігає появі непри-
ємного запаху і дозволяє не змінювати шкар-
петки протягом декількох днів. 

Новий крій сорочки польового однострою 
військовослужбовців надстрокової служби, 
розроблений у 2013 р., передбачає кращу вен-
тиляцію пахв і одночасно дозволяє швидко 
від’єднати рукави (в разі поранення верхніх 
кінцівок) і застосувати їх як джгут або пе-
рев’язувальний матеріал [6]. 

Камуфляжною уніформою в ізраїльській 
армії в наш час в основному користуються 
тільки спецпідрозділи, які є майже в усіх бо-
йових піхотних бригадах Сухопутних військ. 
До середини 1970-х років спецпідрозділи 
ЦАХАЛ знаходилися ніби в «зародковому» 
стані, їх кількість була незначною і вони були 
зорієнтовані, в основному, на збір розвідува-
льної інформації та інструкторську діяльність 
з навчання особового складу піхоти. У держа-
ві на той час було встановлено чіткий розпо-
діл функцій між силовими та військовими 
структурами: ЦАХАЛ єдиний силовий гарант 
національної безпеки держави, спецназ Армії 

оборони Ізраїлю Сайерет Маткаль («Sayeret 
Matkal») і Загін глибинної розвідки LRRP 
(«Long range recon patrol») спрямовані на 
отримання розвідданих у глибокому тилу во-
рога, прикордонна поліція МАГАВ (MAGAV 
– «Mishmar HaGvul») забезпечувала захист 
кордонів, а поліція «Міштерет Ісраель» за-
ймалася виключно кримінальними злочинами. 

День 15 травня 1974 («Маалотова різани-
на»), коли спроба Сайерет Маткаль врятувати 
дітей і викладачів школи Маалота від терори-
стів, які їх захопили, виявилась невдалою, в 
наслідок чого загинули 21 дитина та четверо 
дорослих, став поворотним як у розширенні 
функцій спецпідрозділів, так і в новому струк-
туруванні всієї системи спецслужб [10, с.196]. 

У результаті проведених реформ, у сферу 
бойової діяльності ЦАХАЛ була включена 
боротьба з тероризмом та участь у спецопера-
ціях. З цією метою в п’яти з шести (крім на-
вчально-тренувальної бригади «Біслама») пі-
хотних бригадах СВ Армії оборони Ізраїлю 
(«Цанханім», «Гіваті», «Голані», «Кфір» і 
«Нахаль») створено підрозділи «PАLSAR» зі 
спеціальним озброєнням, підготовкою, уніфо-
рмою та спорядженням, призначеними для 
розвідки, бойової підтримки та виконання 
спеціальних місій і бойових завдань.  

Крім того, в Сухопутних військах були 
сформовані: окремий підрозділ спецпризна-
чення Генштабу «Сайерет Маткаль», антите-
рористичний батальйон «Дувдеван», окремий 
диверсійний підрозділ спецназу «Маглан», 
спецназ польової розвідки «Підрозділ 869», 
підрозділ контрпартизанських дій «Егоз» 
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(підпорядкований бригаді «Голані») і підроз-
діл бойових кінологів «Окец» («Океце»). А 
також створені підрозділи «PАLSAR» у де-
яких танкових частинах СВ [11]. 

Головні завдання спеціального кінологіч-
ного підрозділу «Окец» (створений у 1948 р.; 
інші назви: «Калбіа» (з івриту – псарня), 
«Стінг» (англ. – «Жало»), загін «7149» – роз-
мінування, пошук вибухових пристроїв і лю-

дей у завалах, забезпечення захоплення теро-
ристів, участь в антитерористичних операціях. 
Виключно ефективно проявив себе при звіль-
ненні заручників у 1980 р. у кібуці «Місгав 
Ам». До того часу, впродовж 32 років, загін 
був засекречений. Як данина традиції, ще з 
часів роботи в режимі секретності, елементом 
форми одягу кінологів продовжує залишатися 
«балаклава» (рис.6) [12]. 

 

 
 

Рис. 6. Кінологи спецпідрозділу «Окец» в одностроях «Олива Бет» у балаклавах «Тавор» [7]. 
 

Зі створених останнім часом підрозділів 
спецназу ЦАХАЛ слід виділити «Рімон», ос-
новне призначення якого – не допустити інфі-
льтрацію терористів з Синайського півострова 
на територію Ізраїлю з метою запобігти траге-
дії, на зразок серії терактів, здійснених на пів-
дні Ізраїлю поблизу кордону з Єгиптом 18 
серпня 2011 р., коли кілька груп терористів у 
різний час обстріляли ряд цивільних автобу-
сів, що спричинило людські жертви. «Рімон» 
був укомплектований виключно підготовле-
ними спецназівцями, які раніше проходили 
службу в таких елітних частинах, як «Мат-
каль», «Дувдеван», «669», «Шальдаг» та ін., 
що забезпечило йому особливе місце серед 
підрозділів PАLSAR» [7]. 

На матеріальному забезпеченні цих фор-
мувань (в армійському середовищі іменова-
них скорочено «Сайерот» і «Палсар») знахо-
дяться: 

штатний одноколірний камуфляж «Олива 
ІDF» («Олива Бет»);  

камуфляж США «WDL» («Woodland» – 
«Лісовий» камуфляж), яким обмундировані 
спецпідрозділи, що виконують бойові завдан-
ня на півночі Ізраїлю; 

камуфляж США – шестикольоровий варі-
ант BDU («Desert Battle Dress Uniform»), який 
переважно використовується при виконанні 
спецоперацій на півдні країни [13]. 

 

 
 

Рис. 7. Варіанти камуфляжу «French Lizard»  
(«Французька Ящірка»)  у польових одностроях  

спецпідрозділів Армії оборони Ізраїлю [9]. 
 

Першим камуфляжним шаблоном, що за-
проваджений в Армії оборони Ізраїлю, стала 
копія французького камуфляжу «French 
Lizard» («Французька ящірка», рис.7), що у 
Франції відомий як «Pattern TAP47» або 
«Leopard pattern» («Леопард»), який з 1947 до 
кінця 1980-х років був на забезпеченні Сухо-
путних військ Франції, а з 1962 р. (після війни 
в Алжирі) до наших часів використовується 
бійцями французького іноземного легіону як 
основного бойового.  

З 1956 по 1967 роки надлишки камуфля-
жів зі складів у Франції відправляли до Ізраї-
лю. Оригінальний малюнок являє собою тем-
но-коричневі і темно-болотні горизонтальні 
смуги, які перекривають одна одну, на світло-
зеленому тлі. Прообразом для нього став ка-
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муфляжний малюнок «Denison smock» з кур-
ток «Денісона» британських десантників пе-
ріоду Другої світової війни. Камуфляж при-
йшовся до смаку ЦАХАЛ і незабаром було 
виготовлено його ізраїльський варіант з вуж-
чими і більш вертикально орієнтованими сму-
гами, як, наприклад, у камуфляжі армії Пор-
тугалії «Portugese Vertical Lizard Pattern», або 
у шаблоні «Підлісок», що зараз використову-
ється у камуфляжі спецпідрозділів Внутрі-
шніх військ Російської Федерації. 

 

 
 

Рис. 8. Спецпідрозділ «Сайерот» ЦАХАЛ  
в американському камуфляжі «WDL»  

(«Woodland» – «Лісовий»)  і традиційних ізраїльських 
«міцнефетах», при виконанні бойового завдання  

на півночі Ізраїлю, 2010 р. [7]. 
 

У Сухопутних військах IDF цей шаблон 
використовувався спецпідрозділами у двох 
варіантах – «зелено-коричневому» та «сіро-
зелено-коричневому» (рис.7), з яких виготов-
ляли костюми, схожі кроєм до польової уні-
форми «Мадей бет». Камуфляж «French 
Lizard» та обмундирування з нього, з числа 
надлишків, що утворилися у Франції, надхо-
дили на забезпечення ЦАХАЛ у 1956–
1967 рр., які вперше були використані ізраїль-
тянами в операції «Кадеш», спрямованій на 
вирішення міжнародної проблеми Суецького 
каналу, під час Другої арабо-ізраїльської вій-
ни (жовтень 1956 р. – березень 1957 р.), відо-
мої ще, як «Суецька криза». Але шаблон не 
дуже добре зарекомендував себе в умовах пу-
стелі: його «зелено-коричневий» варіант ви-
явився занадто темним для таких умов, а «сі-
ро-зелено-коричневий», що був розрахований 
на наявність у ландшафті рослин, демаскував 
військових своїми контрастними смугами. Ці 
види камуфляжу більше підходили для півні-
чних районів Ізраїлю, де вони і використову-
валися ще понад 10 років, до його заміни аме-
риканським «Лісовим» камуфляжем «WDL» 

(«Woodland», рис.8).  
У 2003 р. було закуплено великі партії од-

ностроїв з цього камуфляжу та шестикольо-
рового варіанту BDU («Desert Battle Dress 
Uniform») і невелику кількість (оскільки він 
мало відповідав ландшафтам Ізраїлю) трико-
льорового «Пустельного» шаблону DCU 
(«Desert Combat Uniform») у США для вико-
ристання на навчальних і тренувальних базах 
ЦАХАЛ [10]. Але спецпідрозділи СВ ЦАХАЛ 
й досі використовують два перших варіанти 
американського камуфляжу при виконанні 
бойових завдань, переважно в тій місцевості, 
де відповідний його шаблон гарантує макси-
мальну прихованість і маскування. 

З самого заснування спецпідрозділів 
ЦАХАЛ, вони нерідко використовували од-
нострої противника при виконанні бойових 
завдань. Так, при проведенні операції «Весна 
молодості» (9–10 квітня 1973 р.) зі знищення 
керівництва терористів, які організували те-
ракт на Мюнхенській олімпіаді (1972), спец-
назівці бригад «Цанханім», «Нахаль», спец-
підрозділів «Сайерет Маткаль» та «Шайе-
тет 13» у формі палестинських бойовиків про-
никли в розташування арабо-палестинських 
організацій та успішно виконали «акцію від-
плати» [14]. 

 

 
 

Рис. 9. Спецпідрозділ «PАLSAR» у спецобмундіруванні 
«Personal Camouflage Suit» (ізраїльський камуфляжний 
шаблон «Bush Land Camouflage Helmet Cover») під час 

рятувальних робіт і ліквідації наслідків повені,  
січень 2013 р. [7]. 

 

Суто ізраїльської розробкою є т. зв. РCS 
(«Personal Camouflage Suit» – персональний 
камуфляжний костюм) – балахоноподібний 
маскувальний костюм (рис.9), який виготов-
ляється зі спеціальної тканини й одягається 
поверх штатного обмундирування «Мадей 
бет». Він являє собою подобу маскхалата з 
фактурою матеріалу, що мало деформується і 
має властивість відновлювати початкову  
форму, яка до невпізнання спотворює силует 
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солдата. На голову в цьому випадку одягаєть-
ся бронешолом з «міцнефетом» (камуфльова-
ний головний убір), або безформний капю-
шон. У піхоті його носять спостерігачі, снай-
пери, військові розвідники. Це маскувальний 
костюм «тактичного» призначення (ніби «ста-
тичного» типу, передбачений для викорис-
тання в засідках і тривалій фіксації військово-
службовця на обмеженій ділянці місцевості). 
Саме тому спецпідрозділи «Сайерот», які ви-
рішують завдання оперативно-тактичного ха-
рактеру, використовують його виключно рід-
ко, оскільки значний об’єм і певна вага ство-
рюють додаткове навантаження й обмежують 
динаміку пересувань.  

Найрозповсюдженішим нині у спецпідро-
зділах СВ ІDF є камуфляжний шаблон «Bush 
Land Camouflage Helmet Cover» («Камуфляж 

для маскування головного убору», скорочено 
«Камуфляжний шаблон «Mitsnefet», рис.10), 
який спочатку в різних варіантах розроблявся 
саме для «міцнефетів», а пізніше став викори-
стовуватися для різноманітних маскувальних 
костюмів. Шаблон має декілька версій різних 
варіантів малюнка типу «амеба» з широкою 
гамою відтінків зеленого кольору від світло-
зеленого до болотистого та темного, відтінків 
коричневого та сірого кольорів. 

У 2000 р. парламент Ізраїлю «Кнесет» 
прийняв закон, який дозволив дівчатам про-
ходити службу в бойових частинах СВ ІDF, а 
в 2004 р. із дівчат-добровольців на 

2
/3 був 

сформований батальйон «Каракаль» («Пусте-
льна рись»), крім того, жінки-кінологи почали 
проходити військову службу в спецпідрозділі 
«Окец» [16]. 

 

 
 

Рис. 10. Солдат спецпідрозділу «PАLSAR» Сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю в легкому бойовому  
камуфляжі «Bush Land Camouflage Helmet Cover» [15] і поруч цей же костюм у розгорнутому вигляді [9]. 

 

Таким чином, з вищевикладеного можна 
зробити такі висновки:  

1) у ЦАХАЛ спостерігається прояв тенде-
нції в галузі створення польових одностроїв 
(для бою): жорстка нормативно-правова рег-
ламентація використання військової форми 
одягу; 

2) однокольорове оливкове обмундиру-
вання АОІ «Мадей бет» є одним із найдовго-
вічніших польових костюмів серед армій сві-
ту, який з невеликими змінами є на забезпе-
ченні СВ Ізраїлю понад півстоліття. І причина 
тривалого «військового життя» полягає не в 
консерватизмі, а в тому, що ця уніформа ви-
явилася настільки вдалою й універсальною в 
умовах клімату та географічного ландшафту 
країни, що її колір, матеріал і крій забезпечу-
ють успішне виконання функціональних і ма-
скувальних вимог щодо польового одност-
рою; 

3) особливістю Армії оборони Ізраїлю є 
те, що у сферу бойової діяльності ЦАХАЛ 
включена боротьба з тероризмом та участь у 
спецопераціях, що відбилося не тільки на 
штатній структурі СВ (де майже в усіх піхот-
них бригадах створені спецпідрозділи 
«PАLSAR» зі спеціальним озброєнням і під-
готовкою), але й на створення уніформи та 
спорядження, призначених для розвідки, бо-
йової підтримки і виконання спеціальних мі-
сій і бойових завдань. Суто ізраїльською роз-
робкою є т. зв. «Personal Camouflage Suit» – 
балахоноподібний маскувальний костюм, що 
виготовляється зі спеціальної тканини й одя-
гається поверх штатного обмундирування 
«Мадей бет»; 

4) Ізраїль як невелика країна (населення 
8 млн. осіб) має велику армію (майже 250 тис. 
військовослужбовців), у лавах якої на основі 
загального військового обов’язку проходять 
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службу жінки, які у бойовій майстерності не-
рідко не поступаються чоловікам. Такий рі-
вень підготовки особового складу дозволив 
АОІ увійти до числа 15 найсильніших армій 
світу. Досвід Ізраїлю у будівництві збройних 

сил і надбань у галузі проектування уніформи 
для бою безперечно будуть корисними і для 
України, враховуючи існування конфлікту на 
сході нашої країни та проведення антитерори-
стичної операції. 
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Танки і танкові війська: вчора, сьогодні, завтра: Монографія / 
Л.П. Кривизюк, О.О. Юрчук. – Львів: Ліга Нова, 2014. – 362 с. 

 
 

Монографія присвячена дослідженню історії виникнення, формування структури, організа-

ції та бойового застосуванняі танків і танкових військ від їх зародження до початку ХХІ ст. 

Окрему увагу зосереджено на змінах у конструкціях танків та причинах, що спонукали до цьо-

го, на розвитку протитанкової зброї та оборони, основних проблемах та особливостях викорис-

тання і бойового застосування танкових військ та їх всебічного забезпечення у битвах обох сві-

тових воєн, а також у повоєнних локальних війнах і конфліктах. 

Вперше розглянуто погляди воєнних теоретиків провідних країн світу щодо використання 

танків та результати їх застосування в реальних бойових діях. Здійснено спробу визначення мі-

сця і ролі танків у найближчій перспективі. 
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ 

«Діяльність органів ВУЧК-ДПУ УСРР у сфері економіки (1921–1928 рр.)» 
здобувача Інституту історії України НАН України кандидата історичних наук, доцента  

Лясковської Світлани Петрівни 
 

Дослідження історії ВУЧК-ДПУ-ОДПУ та фатальних наслідків їхньої діяльності в Україні 
є чи найбільш послідовно і динамічно відпрацьовуваним напрямком вітчизняної історіографії, в 
якому українські історики давно і міцно утримують пріоритетні позиції. Наприкінці радянської 
епохи розсекречення архівів ВУЧК-ДПУ-ОДПУ справило колосальний вплив на переосмис-
лення базових засад не лише історичної науки, а й суспільного існування, ставши в числі інших, 
безпосередньою причиною краху наскрізь прогнилого компартійно-радянського режиму. Через 
страшні відкриття істинної суті режиму, що панував у Країні рад впродовж семидесяти років, 
усвідомлення власних непоправних втрат та несправджених мрій українське суспільство позба-
влялося комуністичних ілюзій та ставало на шлях покаяння. Цю роботу, на жаль, не можна 
вважати завершеною і такою, що є незворотною. Крутий реверс сусідньої супердержави в на-
прямку політичної реакції, пишні покладання квітів до могили Й. Сталіна, виразні в часі бага-
торічні ознаки відродження неосталінізму, заклики до режиму «твердої руки» та застосування 
чекістських методів соціальної інженерії не лише в Росії, а й на окупованих нею територіях 
України наводять на сумні висновки про те, що чекістські «метастази» в пострадянських суспі-
льних організмах не просто ще не виліковані, а й не повною мірою діагностовані. 

Колективними зусиллями цілої плеяди істориків (які суттєво відрізняються як за пріорите-
тами наукових інтересів, так і за теоретико-методологічними уподобаннями) на сьогодні від-
творена разюча картина тотального насилля більшовицького режиму над суспільством постім-
перської України. Втім про вичерпання «білих плям» у цьому науковому напрямі говорити за-
рано. До таких, власне, відноситься і об’єкт дослідження монографії С. Лясковської. Варто за-
значити, що праця ця є пілотною, оскільки узагальнюючі праці з діяльності органів державної 
безпеки за економічним напрямом на території України в історіографії відсутні. 

Хронологічний період дослідження обраний не випадково: зміна більшовицької тактики й 
стратегії комуністичного будівництва, провал першого комуністичного штурму та своєрідний 
пошуковий характер першого десятиріччя радянської влади із непом, що відповідав цим полі-
тичним пошукам у економічній царині, справили непересічний вплив на конфігурацію владної 
вертикалі і привели до створення принципово нової системи влади. Органи державної безпеки 
посідали в ній вагоме місце і відігравали неабияку роль. Дослідниця цілком слушно зазначає, 
що реформування законодавства і правоохоронної системи в цілому, яке також відбувалося в 
цей період, призвело до зміни не лише назви каральних органів, а й їх місця в механізмі держа-
вної влади, обсягу повноважень, функцій, уточнення завдань та оптимізації структури. З 1921 р. 
до кінця 1930-х років у структурі ВУЧК-ДПУ-ОДПУ функціонувало Економічне управління 
(ЕКУ), яке за обсягом своїх повноважень ні до того, ні після того, не мало аналогів у вітчизня-
них спецслужбах. Крім протидії злочинності у сфері фінансово-господарської діяльності, на 
нього покладалися не притаманні функції сприяння господарським наркоматам у налагодженні 
роботи підпорядкованих їм підприємств і установ, здійсненні заходів щодо вирішення завдань 
соціально-економічного характеру, інформаційно-аналітичного забезпечення державної еконо-
мічної політики тощо. 

Водночас поява різноманітних інститутів управління та контролю (Вищої ради народного 
господарства (ВРНГ), Наркомату шляхів сполучення (НКШС), Наркомату Робітничо-
селянської інспекції (НК РСІ) та ін.) часто супроводжувалася дублюванням і перетинанням 
сфер впливу в їх діяльності та повноваженнями, в тому числі з органами державної безпеки. 
Попри те, що така ситуація є природно властивою для перехідних суспільних та державних ор-
ганізмів, прикметне дослідження меж взаємодії та перетинання інтересів економічних підрозді-
лів ВУЧК-ДПУ з органами Наркомату РСІ та фіскальними службами Наркомату фінансів, ор-
ганізаційні – зі структурами ВРНГ та Ради праці та оборони (РПО) тощо, варто визнати важли-
вим науковим напрямом. Особливої цікавості анонсованому дослідженню надає складність 
аналізу діяльності ЕКУ ВУЧК-ДПУ-ОДПУ, що, на відміну від інших державних контролюю-
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чих та управлінських структур, широко застосовувало контррозвідувальну та розшукову діяль-
ність, спеціальні методи та засоби. 

Вагоме місце в роботі по праву посідає аналіз правового підґрунтя функціонування спецс-
лужби, впливу партійних ідеологічних настанов на визначення пріоритетних напрямів роботи, 
здійснення процесуальних, оперативно-розшукових, правоохоронних і каральних заходів. Ав-
торка цілком слушно зауважує, що в контексті непу відзначалося припинення одіозних виявів 
беззаконня, які стали характерною прикметою «воєнного комунізму». Втім жодною мірою не 
йшлося про повернення в рамки законності, йшлося передовсім про переформатування терори-
стичних практик відповідно до нової ленінської тактики. Не випадково В. Ленін писав члену 
колегії Наркомфіну Г. Сокольникову у лютому 1922 р.: «Потрібна низка зразкових процесів із 
застосуванням жорстокої кари. Нова економічна політика потребує нових засобів нової жорс-
токості кар». 

Поставлені С. Лясковською дослідницькі завдання, слід відзначити, позначені свіжим нау-
ковим поглядом і спроможні суттєво розширити уявлення сучасної історіографії про внутрі-
шню структуру органів ВУЧК-ДПУ-ОДПУ, надають можливість поринути у «кухню» їхнього 
зростаючого впливу на суспільство і повнотою оцінити вигадливість чекістського соціального 
інструментарію. 

Таке дослідження вимагало напруженої теоретичного роботи, адже відділення «плевелів» 
радянської юридичної та більшовицької політичної риторики від «зерен» реальної терористич-
ної практики органів ВУЧК-ДПУ-ОДПУ вимагає неабиякого кругозору. Саме через це теоре-
тико-методологічний рівень низки сучасних досліджень все ще перебуває на рівні болісного 
становлення. З одного боку, науковці-початківці доволі часто потрапляють під чарівливість ра-
дянської юридичної літератури (чого лише варті натхненні промови визнаного красномовця, 
послідовного прибічника «презумпції винності» А. Вишинського). З іншого, сучасні світові 
тренди юридичної теорії й практики створюють кричущий дисонанс із радянською, часів «ста-
лінського Термідору», каральною практикою. Віднайти рівновагу поміж ними часом просто-
таки неможливо. Авторці це вдалося, завдяки подоланню стереотипу вторинності, порівняно із 
державними інтересами, інтересів людини. У викладенні Лясковської діяльність органів ВУЧК-
ДПУ-ОДПУ в економічній сфері виступає як наслідок пошукової адміністративної роботи пар-
тійно-радянського тандему, як інструмент соціальної інженерії та економічного регулювання, 
як механізм визрівання тоталітаризму і квінтесенція більшовицької псевдодемократії та псев-
донародовладдя. 

Переміщення Людини та її базових прав у фокус дослідницького інструментарію звільнило 
дослідницю від лабетів більшовицької популістської риторики і дозволило розкрити історію 
ЕКУ ДПУ УСРР в контексті складних непівських трансформаційних процесів без надмірного 
осучаснення у усій повноті страхітливого тогочасного досвіду. Українське відгалуження все-
союзної вертикалі органів ВУЧК-ДПУ-ОДПУ відображене як цілком залежний від Кремля ін-
струмент радянізації союзних республік, контролювання їх виробничого та гуманітарного по-
тенціалу. В світлі матеріалу монографії питання суверенітету радянської України постає у всій 
своїй маріонетковій очевидності.  

В роботі С. Лясковської немає неважливих сюжетів чи акцентів, всі вони підпорядковані 
меті комплексного дослідження предмету: це і організаційно-правове підґрунтя діяльності ор-
ганів держбезпеки у сфері економіки УСРР у 20-ті роки ХХ ст. (Розділ 2), і широкий спектр те-
оретичних дискусій та практичних пошуків в середовищі більшовицького проводу та радянсь-
ких чекістів (підрозділ 2.1), і педантичне фактографічно насичене висвітлення історії станов-
лення мережі економічних підрозділів в системі органів ВУЧК-ДПУ (підрозділ 2.2), і екскурс в 
історію опрацювання законодавчої бази розслідування злочинів у сфері економічної діяльності 
в поліфонічному контексті суспільно-політичної й соціально-економічної історії непівської 
України (підрозділ 2.3), і політично вмотивована динаміка змін термінологічного інструмента-
рію радянських чекістів (підрозділ 2.4). 

Вагомим внеском авторки слід вважати прикметне висвітлення методів та засобів операти-
вно-розшукової діяльності економічних підрозділів ВУЧК-ДПУ (Розділ 3), започаткування 
оперативних обліків «економічно неблагонадійного елементу» та їх місця в системі державних 
та відомчих реєстрацій населення (підрозділ 3.2), що віддзеркалює щільність «мережі покрит-
тя» регіонів України та, відповідно, міру чекістського контролю за ними. Реальні межі підпри-
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ємницької свободи проглядаються крізь призму повсякденної рутини чекістської роботи, коли 
«бралися на облік і під нагляд усі легальні та нелегальні клуби, у тому числі ігорні, «будинки 
побачень», великі кабаре, нічні кафе та ін., в них виявляли і брали на облік усіх осіб, які витра-
чали чималі гроші на гульні, ігри в карти тощо. На кожну з таких осіб заводилася так звана 
«справа оперативної розробки», щомісяця до ЕКУ ДПУ УСРР надходила інформація про най-
важливіших осіб, котрих було взято на облік, і агентурним шляхом перевірялося, звідки ці осо-
би брали такі великі гроші». Зіставлення жорсткості покарання «дрібновуржазних» верств на-
селення, «класово близьких» верств, пролетарів і партійців унаочнює подвійні стандарти ра-
дянської Феміди і, відповідно, підоснови виродження радянської суспільно-політичної системи. 

Найширший діапазон чекістського інструментарію впливу на перебіг економічних проце-
сів: від розбудови системи оперативного обліку та щоденного стеження за потенційно неблаго-
надійними «елементами», перлюстраційних заходів, широкомасштабних превентивних ударів, 
тематичних республіканських кампаній (скажімо, по боротьбі з аваріями та хуліганством на за-
лізницях, з протидії незаконному помелу та розкраданню мірчука*, щодо порушення встанов-
лених роздрібних цін в торгівельній мережі, перевірка осіб, що працювали на воєнних заводах 
тощо), насадження мережі агентурно-освідомчого апарату (підрозділ 3.3) до цілеспрямованих 
провокацій та фальсифікацій міфічних справ, постають у дослідженні С. Лясковської в усій сво-
їй наочності. По мірі розкриття окреслених напрямів діяльності органів ВУЧК-ДПУ-ОДПУ ви-
мальовується створення на кінець 1920-х рр. системи тотального стеження і контролю (як офі-
ційного, так і конфіденційного) над усіма галузями промислового виробництва і торгівлі, усіма 
більш-менш значними підприємствами, їхніми керівниками та трудовими колективами. Най-
більш очевидний висновок з праці С. Лясковської полягає в тому, що економічний розвиток ра-
дянської України відбувався в прокрустовому ложі більшовицької політичної доктрини, під 
щільним тиском органів ВУЧК-ДПУ-ОДПУ. Власне, при всіх позитивних сторонах непу, порі-
вняно із «воєнним комунізмом», ішлося про стримування природного розвитку постреволю-
ційного соціального організму та скерування його в річище безальтернативної комунізації. 

Розділ 4, присвячений висвітленню напрямів оперативно-службової діяльності органів 
державної безпеки з протидії економічній злочинності (в тому числі так званому шкідництву, 
незаконному валютному обігу, фальшивомонетництву, контрабанді, посадовим злочинам та 
ін.), подає багатющий фактичний матеріал, спроможний суттєво розширити усталені уявлення 
сучасних дослідників не лише про межі компетенції органів ВУЧК-ДПУ-ОДПУ, а й особливос-
ті партійно-радянської державної конструкції загалом. 

Не менш інформативним є Розділ 5, в якому на широкому тлі суспільно-політичних змін та 
внутріпартійної боротьби віддзеркалюються контрольно-наглядова та інформаційно-аналітична 
діяльність спецслужб. На кінець 1920-х рр. органи ВУЧК-ДПУ-ОДПУ сконцентрували в своїх 
оперативних обліках відомості про широке коло осіб, лояльність яких до заходів радянської 
влади викликала певні застереження. Цей величезний масив персональних даних не лише поле-
гшував превентивну діяльність спецорганів, а й став безпосередньою базою пізніших широко-
масштабних репресій за соціальною ознакою. 

По мірі неквапливого, детального викладу історії України в роки непу крізь призму діяль-
ності органів ВУЧК-ДПУ-ОДПУ з усією очевидністю проступає нелюдська суть створеної бі-
льшовиками системи, що, з одного боку, улещувала світлими ідеалами ощасливлення людства 
в світовому масштабі, а з іншого, створюючи нелюдські умови існування та хронічний дефіцит 
найпростіших товарів щоденного вжитку, з легкістю засуджувала цілком конкретних своїх 
громадян до страти за кілька пачок сірників. Оповита щільною мережею сексотів, Україна пе-
ребувала під невсипним наглядом органів державної безпеки, а ті своєю чергою через систему 
секретного інформування доносили всі більш-менш значущі події та явища в її господарському 
житті до Кремлівських керманичів. Власне, в монографії С. Лясковської органи ВУЧК-ДПУ-
ОДПУ виступають у якості своєрідної третьої вертикалі влади, що відігравала провідну роль у 
забезпеченні непорушності компартійно-радянського тандему та його диктату стосовно україн-
ського суспільства. 

Окремо слід відзначити широку джерельну базу дослідження та системний підхід до її ви-
вчення та аналізу. Монографія С. Лясковської на краще відрізняється тим, що в ній застосовані 
вдумливі підходи до аналізу відомчої статистики, розкритий їх перспективний науковий потен-
ціал. Авторці вдалося успішно упоратися з великим масивом статистичних відомостей і систе-
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матизувати їх у зручних для користування та показових таблицях. Водночас авторка не просто 
дублює архівні матеріали, вона знаходить в них розбіжності, зіставляє, звертає увагу на відсот-
кові співвідношення за різними показниками, які характеризують стан злочинності в економіч-
ній сфері та діяльність органів державної безпеки. Безперечним авторським здобутком слід 
вважати введення до наукового обігу широкого кола джерел, що є результатом її наполегливої, 
копіткої праці, і можуть стати у нагоді багатьом науковцям та практикам, які вивчатимуть дія-
льність радянських спецслужб в економічній сфері. 

Для розкриття теми дослідження С. Лясковська послуговувалась не лише матеріалами ор-
ганів державної безпеки, а й документами інших інститутів радянської Феміди, органів влади і 
управління. Це дозволило їй дослідити найпотаємніші закутки державного механізму. 

Продуманий науковий апарат, археографічні легенди, ретельно складений список скоро-
чень, джерел та літератури, а також інформативні додатки підсилюють наукову значущість ви-
дання. 

Безумовно, праця С. Лясковської «Діяльність органів ВУЧК-ДПУ УСРР у сфері економіки 
в період непу» стане вартісним надбанням вітчизняної історіографії і знайде широке застосу-
вання не лише в навчальному процесі в Національній академії Служби безпеки України, а й 
прийдеться в нагоді широкому колу дослідників міжвоєнного періоду, історії спецслужб, ра-
дянського права. 

 
Якубова Л., доктор історичних наук, 
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF SERVICEMAN  
IN THE ARMIES OF NATO MEMBER COUNTRIES 

 

The article deals with the model of psychological training of serviceman in armies of NATO 
member countries (USA, UK, Germany, France, Romania, Bulgaria). The authors conducted a de-
tailed analysis of existing systems of selection and psychological training of military cadres in the ar-
mies of NATO member countries. It is identifying historical stages of military psychology, differences 
in psychological training of serviceman in different countries. Scheduled direction of psychological 
training of the Armed Forces of Ukraine. 
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viceman psychological training model. 
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STRUCTURE AND TASKS OF FORCES FOR THE REAR PROTECTION  
OF THE ARMY DURING UKRAINE LIBERATION IN 1943–1944 

 

The author analyzed the essence of the reorganization, functions and tasks of the NKVS (Peo-
ple's Commissariat for Internal Affairs) on the rear protection in 1943–1944. The consequences and 
effectiveness of the service and combat activities of the NKVS troops on the rear protection of the act-
ing Red Army during Dnieper-Carpathian Offensive and during the liberation of occupation are ana-
lyzed.  
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INFORMATIONAL CONFRONTATION BETWEEN ARMENIA AND AZERBAIJAN: 
HISTORY AND PRESENT 

 

Armenian-Azerbaijani conflict as one of international conflicts in the post Soviet area, is actual 
problem of the modern history. Historiography of this problem is presented by research studios of Arme-
nian and Azerbaijani scientists, journalists and journalistic works by political scientists’ research studios 
of military specialists. However, the evolution of forms and methods of information confrontation accom-
panying this long conflict remains unexplored. Based on a large number of documentary sources the au-
thor singled out the basic stages of information confrontation, from 1983 to present and made character-
istics of each. The reliability of the findings confirmed links to relevant information sources. It is investi-
gated the role and place of the historical scientific institutions in Armenia and Azerbaijan to prevent the 
falsification of history and find ways of understanding between the two peoples. 
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ESTABLISHMENT OF THE NAVAL FORCES OF UKRAINE 
 

The article deals with one of the important stages of the creation and organization of the Naval 
Forces of Ukraine. It is analyzing the historical background of the establishment of the national navy in 
the Black Sea, the complex social and political conditions of organizational group of Naval forces and 
its contribution to the creation and development of modern Ukrainian navy. It is defined objectives of 
Ukrainian Naval forces in the future, in the form in which they imagined members of organizational 
group on spring 1992. 
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PATRONAGE OVER NAVAL FORCES OF UKRAINE (1992–1997) 
 

The article deals with the origins and traditions of patronage over the fleet, reveals experiences 
patronage of the Naval Forces of Ukraine in 1992–1997, defines the basic ways of further development 
of this phenomenon in the country. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT  
IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE 

 

The article deals with one of the components of military control, which greatly depends on the 
development of military industry – human resources management. The author analyzes the main stages 
of formation and implementation of personnel management in general and centralized personnel man-
agement in particular. The article revealed characteristic weaknesses of the system of personnel man-
agement nomenclature type and the features of the system of personnel management in a special pe-
riod. 
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PROBLEMS OF FORMATION OPTIMAL MANAGEMENT ACTIVITY  
OF COMMANDER IN MODERN CONDITIONS  

 

The article deals with problem of creating the optimal management style of the commander in 
the modern world. The attention paid to the fact that some of the management styles are more effective 
for some conditions, and the other – on the other. Considering the fact that the military situation on the 
one hand are very dynamic, and on the other – heterogeneous in its various structural units – we can 
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be considered the ideal of the commander who flexibly adjust the nature of their interactions with sub-
ordinates, depending on the situation. Therefore, the objective conditions of each manager has a 
choice of the right type of interaction. 

Keywords: military activity, military management, management style, management activity of 
commander. 
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THE ADJECTIVE “MILITARY” AS COMPONENTS OF DIFFERENT  
MILITARY TERMS: MEANING AND FEATURES OF USING 

 

Formation of constant concepts and terminology system of military and military-historical sci-
ence is relevant and important problem of modern national military theory and history. In general ar-
ray of sources, publications, researches, as well as Ukrainian dictionary-reference literature, there is 
no uniform scientific approach to the use of terms with adjectives “military”. The authors emphasize 
the importance of the problem and, critically analyzing some sources suggest its approach to solve this 
is not just the language issue. 
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COUNTRY TERRITORY PREPARATION FOR DEFENSE:  
HISTORICAL ANALYSIS 

 

The article deals with an analysis of historical experience of country preparing for defense, it is 
founding patterns of its influence on the course and development of armed warfare. Early preparation 
of the territory for defense aims to protect its troops, civilians and creating obstacles for directions and 
ways of possible enemy invasion. The author focuses on the fact that now defeats the purpose of fortifi-
cation as such, but the role of double defense technologies. 
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CONTEMPORARY NATIONAL HISTORIOGRAPHY OF UKRAINIAN  
INTELLIGENCE AND COUNTERINTELLIGENCE ACTIVITY IN 1917–1920 

 

The article deals with the analysis of research efforts of modern Ukrainian scientists in history of 
organization and functioning of intelligence and counterintelligence structures in Ukrainian People’s 
Republic (period of Ukrainian Central Rada, Directoriya), Ukrainian State (Hetmanat), West Ukrain-
ian People’s Republic. The main groups of historiographical sources on the history of Ukrainian spe-
cial services in 1917–1920 years have been found, systematized and described. 
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DEVELOPMENT OF AIR DEFENSE SPECIALISTS TRAINING SYSTEM  
IN THE SEVASTOPOL ANTI-AIRCRAFT ARTILLERY SCHOOL  

IN 1921–1945: HISTORIOGRAPHY 
 

In the article on the basis of analysis of the history of military specialists training system in the 
Sevastopol Anti-Aircraft Artillery School (currently Zhytomyr Military Institute named after 
S.P. Korolіev), in the context of improving training of officers of the Armed Forces of Ukraine against 
the background of current challenges and threats were studied issues of: leading role of the Sevastopol 
Anti-Aircraft Artillery School at the development of air defense officers training system at the interwar 
period and accelerated expansion of military education institutions before and at the beginning of the 
Second World War (1921–1941); training of anti-aircraft specialists in Sevastopol Anti-Aircraft Artil-
lery School during the Great Patriotic War of the Soviet Union (1941–1945). 

Keywords: air defense, anti-aircraft artillery, historiography, military education institution,  
specialists’ training system. 
 

Korkishko, A.S., Senior Researcher of Research Laboratory of Academic Department of Operational Art 
of NDU of Ukraine named Ivan Cherniakhovskyi, retired Lieutenant General (Kyiv) 

 

SOME VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF USA NUCLEAR STRATEGY  
AND STRATEGIC NUCLEAR PLANNING IN 1945–1965 

 

The article analyzes the development of a nuclear strategy of the United States and strategic and 
operational nuclear planning at different levels during 1945–1965. 

Keywords: branch of nuclear weapons, the Only integrated operational plan, concepts of: mas-
sive blow, preventive war, mass reckoning, final containment; sea-based intercontinental missiles, the 
National list of strategic objectives, the Joint Chiefs of Staff, National Security Council, the United 
States of America, strategic air command, strategic target planning, strategy selection purposes, the 
nuclear monopoly of the United States, nuclear weapons, nuclear strategy. 
 

Halushko S.O. Colonel, Deputy Chef of Department of Information Technology of Ministry of Defense of 
Ukraine (Kyiv) 

 

HISTORIOGRAPHY OF RESEARCH OF EVOLUTION OF THEORY  
AND PRACTICE OF UNITED STATES ARMED FORCES SPECIAL OPERATIONS 

AFTER THE WORLD WAR II 
 

For research of evolution of theory and practice of United States Armed Forces special operations 
after the World War II were analyzed available historiography from Ukrainian and foreign sources. 
Limited study and use in our country the research results of English-speaking authors require broader 
consideration of Ukrainian researchers to them. Military historians also need to focus at aspects of 
armed conflicts (especially for anti-terrorist activities COIN warfare, low-intensity conflicts, etc.), in 
which an important role was given to the formations of the Special Operations Forces US Armed 
Forces. 

Keywords: special operations, special operations forces, Armed Forces of United States.  
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History of wars and art of war 
 

Voznіuk, Yu.S., Senior Lecturer of the Academic Department of Social Sciences of the Kyiv State  
Academy of Water Transport named after Hetman Petro Sahaydachnyi 

Vepryk, P.P., Student of the Academic Department of Navigation of the Kyiv State Academy of Water 
Transport named after Hetman Petro Sahaydachnyi (Kyiv) 

 

ARDENNES OFFENSIVES OF WEHRMACHT IN 1940 AND 1944 
 

The article deals with comparative analysis Ardennes offensives of 1940 and 1944 made by the 
armed forces of Germany against the Western allies in the anti-Hitler coalition. The authors reveal the 
nature and character of the military-strategic operations as a “blitzkrieg”. In the first case (Operation 
“Gelb”) in 1940 as a successful strategic operation that decided the fate of Western Europe for the 
Third Reich, and another – (Operation “Watch on the Rhine”) as one that had local success has not 
been proven a strategic victory. 

Keywords: fighting, operation “Gelb”, operation “Watch on the Rhine”, offensive, Army Group 
“A”, Wehrmacht, Ardennes, blitzkrieg, comparative analysis. 
 

Andrukh, O.O., Colonel, Head of Central Department of Food Supply of Armed Forces of Ukraine of 
Rear Armed Forces of Ukraine (Kyiv) 

 

FEATURES OF CONDUCTING AIR DEFENCE OF SHIP GROUPS IN MILITARY 
CONFLICTS IN 2

nd
 HALF OF 20

th
 CENTURY 

 

The article describes and summarizes the experience of air (missile) defense of British ships in the 
South Atlantic during the Anglo-Argentine conflict in 1982. It is showing actions of the British naval 
groups on the borders of air defense and tactical methods and results of various weapons enemy air-
craft. 

Keywords: air defense, missile defense, the Anglo-Argentine conflict in 1982, disposition of air 
defense systems. 

 

 

Military cooperation and peacekeeping activity 
 

Makarov, V.D., Candidate of Historical Sciences, Docent, retired Colonel 

Pecheniuk, I.S., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of the  
Academic Department of Operational Art of NDU of Ukraine named Ivan Cherniakhovskyi, Colonel in 
reserve (Kyiv) 

 

LEGAL FOUNDATIONS OF PEACE OPERATIONS 
 

The article deals with the legal foundations of peace operations and shown their role and impor-
tance in the maintenance of general peace in the world. Authors analyzed some aspects of activity of 
the United Nations managing authority during the preparation and realization of such operations. In 
concrete historical examples they reveal the results of peacekeeping activity of United Nations member 
states. 

Keywords: military forces, United Nations member states, collective forces, international peace 
and security, peacekeeping operations, the United Nations. 
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Herhel Yu.V., postgraduate student of the Department of history of the Kyiv Slavonic University (Kyiv) 

 

UKRAINE AND THE LEVANT ARAB STATES (SYRIA, LEBANON AND JORDAN):  
SOME ASPECTS OF MILITARY AND MILITARY-TECHNICAL COOPERATION  

(the late 1990's – the 1
st
 half of 2011) 

 

The article sheds the light on some aspects of military (MC) and military-technical cooperation 
(MTC) between Ukraine and the Levant Arab states between the late 1990's and the 1st half of 2011, its 
main components and perspectives. The author tries to rethink existing experience of Ukraine’s MC 
and MTC with Syria, Lebanon and Jordan in view of present substantial transformation processes in 
the Middle East. The analysis of such MC/MTC components as repair, maintenance and upgrade of 
armament and military equipment, supply of pare parts and components, contacts between defense 
ministries, participation in specialized exhibitions, activities of the Ukrainian peacekeeping contingent 
in Lebanon etc. is given in this article. 

MTC between Ukraine and the Levant states promotes the basic functions of Ukrainian military-
technical cooperation at present – the preservation of scientific-technical potential and production 
base of national defense industrial complex, and promotion of foreign exchange revenue. Analysis and 
estimation of the achievements and current condition of MTC between Ukraine and the Levant states 
shows critical discrepancy between real potential and existing achievements in this sphere. It is caused 
by the peculiarities of political processes in these countries, their conflict potential, influence of key 
geopolitical players in the region, the international embargo on the supply of arms and permanent 
military and political tension in the region. 

Under significant complications and often impossibility of full-scale MTC with the Levant states, 
including export and import of military goods, because of continued destabilizing process in the Middle 
East region such kinds of military-technical cooperation as information exchange, military-technical 
and military-political cooperation within international organizations, exhibitions, conferences, work-
shops and other communication activities in the field of MTC, scientific, scientific-technical, scientific-
industrial and academic cooperation, giving advisory, intermediary, marketing and other services be-
come particularly relevant. 

Keywords: Ukraine, Levant, military-technical cooperation, military cooperation, UNIFIL,  
Ministry of Defence. 

 

 

Military technique and armament 
 

Medvid, V.P., Docent of Academic Department of Operational Art of NDU of Ukraine named Ivan  
Cherniakhovskyi, retired Lieutenant General (Kyiv) 

 

EVOLUTION OF MISSILE TROOPS AND ARTILLERY AS KIND OF LAND FORCES 
 

The author analyzes the evolution of missile troops and artillery as a kind of troops that began its 
development with the emergence of dust, when they began created infantry divisions and the tactics 
they use. Missile and artillery – a kind that was a complex process of creating and using the achieve-
ments of many sciences and includes technical development, mathematical studies and their practical 
application. 

Keywords: artillery, firearms, guns, howitzer, mortar, direct guidance, missile troops. 
 

Feschenko, A.L., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher of the State Science and Testing 
Centre of the Ukraine Armed Forces (Chernihiv) 

 

ORIGIN AND DEVELOPMENT OF BOMB WEAPONS FOR AIRPLANES 
 

The article deals with origin of bomb weapons of airplanes and forming directions of aviation 
bombs in Imperial Russia. It is reviewed presence and condition of aviation bombs in the Russian army 
and navy before World War І. It was shown readiness Russian aircraft to perform tasks with the care of 
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aerial bombing. It is proved the falsity of the existing views about the lack in service at the early of war 
special air bombs. It is identified reasons why Russia went to war with unarmed aircraft. 

Keywords: aviation bomb weapons, airplanes, World War І. 
 

Horielov, V.I., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher of Research Centre of Military  
History of NDU of Ukraine named Ivan Cherniakhovskyi 

Skriabin, O.L., Candidate of Historical Sciences, Colonel, Head of Research Department of Research 
Center of Military History of the NDU of Ukraine named Ivan Cherniakhovskyi (Kyiv) 

 

HISTORY OF PRODUCTION AND COMBAT APPLYING  
OF WEHRMACHT MEDIUM TANK T-III 

 

The article deals with the history of the theories of “blitzkrieg” and “tank war” in Nazi  
Germany, the production of its military-industrial complex the T-III tanks and their combat using on 
fronts of the Second World War in 1939–1945. 

Keywords: T-III, Pantservaffe, Wehrmacht, the theory of “Tank War”, occupation, attack,  
defense. 

 

 

Vexillology, emblems, uniforms, phaleristics 
 

Yurova, T.M., Candidate Art Criticism, Junior Researcher of Science Centre of National Army Academy 
named after Hetman Petro Sahaydachnyi (Lviv) 

 

STANDARD ISRAEL DEFENSE FORCES COMBAT UNIFORM – I
ts
 FEATURES, 

ELEMENTS AND CAMOUFLAGE CAPABILITIES IN THE XXI CENTURY 
 

The history of wars and armed conflicts confirms the fact that they are not only a catalyst of 
modernization of existing equipment but also lead to development of new types of uniform and soldier 
equipment. This is well illustrated by the example of Israel army. Numerous combats in which the IDF 
was involved, contributed to the undeniably successful models of combat uniform which for a long time 
remain on duty and do not require changes in due compliance with all the troops requirements on the 
battlefield. It’s important to have development experience of combat uniform that could be followed by 
other countries, in particular Ukraine for the following purposes: combat, peacekeeping and special 
operations in countries with hot climates, or just in the heat. 

Keywords: uniform, form, camouflage, pattern, Land forces, infantry, IDF, armed conflicts.  
 

 

Bookshelf, resensions 
 

RESENSIONS OF THE MONOGRAPH 
 

“The activities of VUChK-GPU of Ukrainian SSR in the economy (1921–1928)” applicant of In-
stitute of History of Ukraine of National Academy of Sciences of Ukraine Candidate of Historical Sci-
ences, Docent LIASKOVSKA Svitlana Petrivna. 
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