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УДК 355.211.18:311:94(436)“1914/1918” 

Лосєв О.С., асистент кафедри сходознавства імені про-
фесора Ярослава Дашкевича Львівського національного 
університету імені Івана Франка (м. Львів) 

 
 

УКРАЇНЦІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ АВСТРО-УГОРЩИНИ В РОКИ ПЕРШОЇ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914–1918) 

 
У статті висвітлено особливості національної статистики в Австро-Угорщині за 

мовним і релігійними показниками, та національним представництвом українців у збройних 
силах Австро-Угорської монархії. Автором запропоновано деякі власні статистичні 
розрахунки та їх дані, зокрема кількісний, і звертається увага на доцільність залучення даних з 
інших джерел для повноти висвітлення досліджуваної проблематики.  

Ключові слова: Збройні сили Австро-Угорщини, військові втрати, національна 
статистика, мобілізація, національне представництво, офіцери-українці, солдати-українці. 
 

Постановка проблеми. У 2018 році 
світова спільнота відзначатиме 100-річчя 
закінчення Першої світової війни. І хоча темі 
самої війни присвячені вже тисячі, якщо не 
десятки тисяч досліджень, все одно 
залишаються ще т. зв. «білі плями» – мало або 
недостатньо висвітлені теми, маловідомі 
матеріали. На жаль, до переліку недостатньо 
досліджених, відноситься і тема щодо 
чисельності українців в арміях країн – 
учасниць Першої світової  
війни. 

Саме тому, мета цієї статті полягає у 
висвітленні питання чисельності українців у 
збройних силах Австро-Угорщини в роки 
Першої світової війни, на матеріалах 
маловідомих джерел. 

Аналіз досліджень та публікацій. Одним 
із перших українських істориків, хто 
спробував дати відповідь на питання кількості 
українців залучених до австро-угорського 
війська, був Лев Шанковський, який у своїй 
праці «Українська Галицька армія» наводить 
мобілізаційний розрахунок по Галичині у 
285 тис. осіб [1, с.25]. Його аргументація 
базується на загальнопоширених перед 
Першою світовою війною теоретичних 
розрахунках для аграрних держав і торкається 
обчислення військовозобов’язаного населення 
віком від 18 до 35 років, укладаючи цю цифру 
в 9,5% населення. У тексті, Л. Шанковський 
обумовлює, що цей розрахунок вірний для 40 
повітів Галичини, з 3 млн. українського 

населення. До нього не ввійшла Буковина і 
Закарпаття з їх українським населенням. Цей 
розрахунок, як не дивно, ліг в основу багатьох 
сучасних наукових досліджень, монографій, 
статей тощо. Так, наприклад, можемо навести 
статтю професора О. Реєнта «Україна в 
Першій світовій війні: сучасні науково-
методологічні акценти», що видана у 
міжвідомчому науковому збірнику 
«Проблеми історії України: факти, судження» 
2007 р., де він пише, що в Австро-Угорську 
армію було мобілізовано не менше 300 тис. 
українців (9% її збройних сил) [2, с.88]. З 
наведеним підрахунком не посперечаєшся, 
але точної цифри не надається, тим більше, 
що ці дані можемо віднести до мобілізаційних 
зусиль літа 1914 р., а вже станом на листопад 
1918 р. через збройні сили двоєдиної монархії 
«перейшло» майже 9 млн осіб. Якщо ж взяти 
9% від цієї цифри, то дані будуть дуже 
різнитися від наведених О. Реєнтом. На жаль, 
шановний професор не пояснює походження 
цієї цифри і в своїх подальших публікаціях, 
наприклад, у спільній з Т. Ковальчук статті 
«Перша світова війна 1914–1918 рр.: 
український контекст» 2014 р. [3, с.23]. З 
іншого боку, відомий український дослідник 
А. Руккас, в інтерв’ю в електронному 
часописі BBC News Україна, наводить цифру 
– до 700 тис. [4]. На відміну від інших 
вітчизняних колег-істори-ків, які, на жаль, у 
жодних своїх наукових працях не наводять 
жодної аргументації на користь зазначених 
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цифр, А. Руккас наводить приклад простого 
математичного розрахунку, і його дані, на 
погляд автора, найближчі до  
істини.  

Серед іноземних публікацій, присвячених 
питанням мобілізації на теренах Галичини в 
1914–1918 рр., автор вважає статтю 
польського науковця, професора М. Згорняка 
[11, с.227-246], який уперше ввів до широкого 
наукового обігу ще в 1988 р., дані комісії 
полковника Стахєвича, досліджуючи схожу 
проблему: кількості поляків, що брали участь 
у Першій світовій війні, у різних арміях. На 
жаль, автор не зустрічав цих даних в 
українській історіографії, які давно могли б 
допомогти зробити вірні обчислення. Але 
перед тим, як перейти до викладення 
основного матеріалу, важливо розібратися з 
помилкою в розрахунках, наведених 
Л. Шанковським. Враховуючи, що Австро-
Угорщина мобілізувала чоловіче населення 
імперії віком 18–55 років (1865–1900 р. н.), а 
загальний відсоток мобілізованих сягнув 
15,5% населення, і склав близько 8 млн осіб 
(що при кількості чоловіків призовного віку 
12176000 складає 65,7%), розрахунки 
Л. Шанковського слід вважати не вірним 
тому, що він, початково, заклав не вірний 
відсоток мобілізованих відносно кількості 
населення, а також уже згадане зауваження 
про саму кількість українського населення на 
території Австро-Угорської монархії. Саме з 
цієї теми автор і пропонує розпочати.  

Виклад основного матеріалу. Майже всі 
дослідники, які намагаються працювати з 
офіційною Австро-Угорською статистикою 
наштовхуються на проблему відсутності 
поняття “національність” у цій статистиці. 
Підрахунки здійснювалися за двома ознаками: 
ужиткова мова (на території королівства 
Угорщини, вона називалася “рідною мовою”), 
і за принципом віросповідання. Дані цих двох 
показників не співпадають, що призводить до 
використання даних лише одного з показників 
(наприклад, мовного), часто з метою 
політичної спекуляції. До мовної статистики є 
ще ряд важливих зауважень. Наприклад, іудеї 
в ній не зазначені, тому що іудейська мова не 
входила до переліку офіційно визнаних в 
імперії. Іудеїв у «мовній» статистиці 
приєднували до інших груп, як правило, 
панівних у регіоні, у випадку Галичини вони 
потрапляють у польськомовний сегмент 
населення. Ще одне важливе зауваження 
стосується таких складних за визначенням 

питань, як свідомість осіб, що проводили 
перепис у Галичині, де 61% не писемного 
населення становили русини та їх національна 
самосвідомість. Цю похибку, на жаль, 
неможливо визначити. Отже, розглянемо, 
наприклад, певні дані «мовної» і «релігійної» 
статистики та спробуємо їх порівняти. За 
даними перепису 1910 р. у Галичині 
проживало 4672500 польськомовних 
громадян, і 3208092 україномовних [5, c.59], 
римо-като-ликів налічувалося 3731861 та 
іудеїв – 871906 [5, c.55]. Також варто 
зазначити, що приблизно 68 тис. римо-
католиків у Галичині були русинами, 
зазвичай, польськомовними [6, c.566]. Отже, 
4672500 – 871906 – 68092 = 3732502, таку 
цифру ми отримуємо щодо польського 
населення Галичини.  

Для точного визначення кількості 
українського населення Галичини, нам 
необхідно визначитися з національним 
складом греко-католиків. Загалом, за даними 
перепису 1910 р. греко-католиків у 
Цислейтанії (Австрійська частина Австро-
Угорщини) налічувалося 3417223 (62,78% від 
усіє кількості), з них 3379613 проживали в 
Галичині і 26182 – у Буковині [5, c.54-55]. У 
Транслейтанії (Угорська частина Австро-
Угорщини, разом з королівством Хорватів і 
Словенців) проживали 2025508 греко-
католиків (37,21%). Загалом, 5442731. 
Русинами (українцями) за мовою в Галичині 
себе визнавало – 3208092 [6, c.566] з них: 
3140000 визнавали себе греко-католиками, 
68092 – римо-католиками, і 2500 – 
православними, які чомусь зникають у 
статистиці мови. Отже, за різно-конфесійним 
визнанням ми маємо: 3140000 + 68733 + 2500 
= 3210592 – цифра, щодо українського 
населення Галичини. 3379613 – 3140000 
(україномовних) = 239613 польськомовних 
греко-католиків, або 6,8% від усіх греко-
католиків Галичини.  

У Буковині з 26178 греко-католиків – 
21508 русини (82,1%), дані про 4670 осіб 
невідомі (0,1% від усіх греко-католиків) [6, 
c.566]. У Транслейтанії з 479528 русинів 
станом на 1910 р. – 463604 греко-католика [7, 
c.283]. Загалом, маємо 3695704 греко-католи-
ків – русинів у всій монархії, що складає 
66,6% від загальної кількості.  

Тепер необхідно розібратися з 
національним складом православних. 
Загалом, за даними перепису 1910 р. 
православних у Цислейтанії налічувалося 
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666458 [5, c.55], а у Транслейтанії – 2987163 
[8, c.54], разом 3653621 осіб. До православних 
належали: румуни, серби, русини, які в 
основному, на території Цислейтанії 
проживали в Буковині та Далмації – 652938, 
та землях коронної Угорщини – 2333979 і 
королівстві Хорватія і Славонія – 653184 
особи. До православних у Цислейтанії та 
Транслейтанії належали: русини (українці) – 
2600 у Галичині, 274758 у Буковині, близько 
1000 у Траслейтанії, і у королівстві Хорватії і 
Славонії – 8317, загалом – 286675 осіб, що 
становило 7,8% усіх православних Австро-
Угорщини [6, c.566; 7, c.283].  

Отже, загальна цифра українського 
населення імперії складає – 3998303 осіб, 
згідно перепису 1910 року. Для спрощення 
обчислення, умовно, можемо взяти цифру 
4 млн українців, що мешкали у Австро-
Угорщині. 

Наступним кроком є необхідність 
підрахунку українського представництва у 
збройних силах двоєдиної монархії. Частково, 
до 1910 р., ці дані можна отримати з воєнно-
статистичних довідників (Militär-statistisches 
Jahrbuch). Наприклад, станом на 1910 р. 
австро-угорські збройні сили становили: 
17248 офіцерів і 328644 солдатів й унтер-
офіцерів активної служби (разом 345892). 
Відсоток українців серед солдатів й унтер-
офіцерів складав 7,6% [9, c.146-147], що дає 
цифру – 24977 українців, які проходили 
строкову службу в 1910 р. у збройних силах. 
Загалом, мобілізаційний резерв 1910 р. 
складав 1490459 солдатів й унтер-офіцерів, з 
яких означені 328644 – строкова служба, 
613979 – резерв (ті, що мали досвід служби), 
547836 – ерзац резерв. Серед них – 113931 
українець [9, c.146-147], за воєнною 
статистикою. Перехід Австро-Угорських 
збройних сил у 1912 р. на дворічну службу, 
дозволив збільшити резерв.  

Інше джерело з історії збройних сил 
двоєдиної монархії у Першій світовій війні – 

«Остання війна Австро-Угорщини» (Österreich-
Ungarns Letzter Krieg), пропонує дещо інший 
відсоток, а саме 7,8% [10, табл.5]. Оскільки 
зібрані у ньому дані більш ретельно 
опрацьовані і торкаються безпосередньо 
періоду війни, автор надалі буде 
дотримуватися запропонованого у цьому 
джерелі відсотку. Напередодні війни у1914 р. 
збройні сили двоєдиної монархії налічували 
450 тис. осіб, з них: 36 тис. – офіцери і 
військові чиновники, і 414 тис. солдатів і 
офіцерів. Відсоток українців серед рядового 
складу збільшується до 7,8%, отже, маємо – 
32292 українців, що проходили строкову 
службу. При проведені мобілізації 
напередодні бойових дій, монархія 
мобілізувала 2,9 млн осіб, з них: 54 тис. – 
офіцери і військові чиновники, і 2846000 
солдатів і офіцерів, збільшивши армію до 
3,35 млн. З них 2 млн було направлено на 
фронт і 1,35 млн залишились у тилу [10, 
табл.4]. Отже, при такому ж відсотку у 7,8% 
можемо стверджувати, що на кінець 
мобілізації, безпосередньо перед початком 
бойових дій, в Австро-Угорських збройних 
силах проходили службу 254280 українців.  

Але, цією цифрою участь українців у 
Першій світовій війні у складі Австро-
Угорських збройних сил не закінчується. 
Загалом, картину подальшого призову до 
збройних сил монархії, зокрема по Галичині, 
надає таке мало відоме у нас джерело, як 
матеріали полковника польського війська 
Стахєвича, що зберігаються в інституті 
Ю. Пілсудського у Нью-Йорку. У 1928–
1933 рр. комісія під головуванням полковника 
Стахєвича збирала інформацію та проводила 
обчислення щодо участі поляків у збройних 
силах країн-учасниць Першої світової війни. 
У табл. 1, надається інформація щодо 
призову у військових округах, що 
розташовувалися на території Галичини [11, 
c.242]. 

Таблиця 1 
Дані по призову у військових округах, розташованих у Галичині 

Військовий 

округ 

Кількість мобілізованих солдатів 

При 

мобілізації 

1914 р. 

До кінця 

1914 р. 
1915 р. 1916 р. 1917 р. 1918 р. Разом 

Краків І 134693 – – – – – 367427 

Перемишль Х 143927 48141 137688 75050 41108 20962 466876 

Львів ХІ 292428 24325 70990 36831 74577 50332 549483 

Загалом 1383786 
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Якщо звернутися до даних перепису 
1910 р., населення Галичини сягало 7980477 
осіб, з яких українці складали – 3210592 або 
40,23%. Отже, в абсолютному значенні, було 
призвано 556697 українців або 17,33% 
українського населення Галичини. Цей 
відсоток, практично, співпадає з 
вищезазначеними даними мобілізованих в 
імперії, тому пропоную обчислити інші 
території імперії з українським населенням, 
виходячи з цього показника. Отже, поза 
межами Галичини, а саме в Буковині і землях 
угорської корони (Транслейтанії) мешкало ще 
787711 українців, що надає цифру в 136510 
мобілізованих. Загальна цифра мобілізованих 
українців у двоєдиній монархії – 693207, до 
неї додаємо 32292 особи, які на той час уже 
служили у війську, і отримаємо – 725499 осіб. 
До цієї цифри можна додати ще, приблизно 
280–300 офіцерів-українців (активних і 
резерву, упродовж війни їх число зросте, 
майже до 2000 осіб [12, c.8], але вони вже 
враховані у загальній статистиці – прим. авт.). 
Отже, для зручності можемо заокруглити 
загальне число до – 725800 осіб, офіцерів і 
солдатів – українців, які пройшли службу в 
лавах австро-угорських збройних сил під час 
Першої світової війни. Якщо взяти за основу 
вищенаведену цифру у 8 млн мобілізованих 
під час війни, то відсоток українців у цьому 
представництві, суттєво не змінюється, 
складаючи 9% від усіх мобілізованих у 
двоєдиній монархії. Таке збільшення відсотку 
призваних до війська, з 7,8 до 9%, може бути 

пов’язане з тим, що етнічні території 
проживання українців в Австро-Угорській 
монархії слугували полем бою майже весь 
період війни, і відсутністю на цих територіях 
великого виробництва і, як наслідок, 
достатньо кваліфікованої робочої сили, яку 
можна було б залучити на таке виробництво. 

Спираючись на вищенаведені дані 
можемо, враховуючи зазначені застереження, 
приблизно визначити українську складову 
втрат австро-угорської армії. Офіційна цифра 
австрійської сторони – 1016200 осіб, які 
загинули у війні [13, дод.37], що складає – 
12,7% від 8 млн мобілізованих під час війни. 
Виходячи з цієї офіційної цифри можемо 
припустити, що втрати вбитими серед 
українських солдатів і офіцерів австро-
угорської армії сягали 81296 осіб, тобто 1,01% 
від усіх мобілізованих. 

Таким чином, ми отримали приблизні 
розрахункові дані українського 
представництва в австро-угорській армії 
протягом війни. Звичайно ж, ці цифри треба 
розглядати лише у першому наближенні. Без 
точних даних по національній статистиці, без 
точних даних по мобілізації у Буковині та 
землях Транслейтанії, ми не можемо вважати 
ці дані точними. Наведені вище розрахунки 
по загиблим, в жодному разі не можуть бути 
остаточними, і потребують ретельного 
дослідження у фондах австрійського 
військового архіву м. Відень. Але як дані для 
початкових розрахунків, особливо визначення 
мінімуму, їх цілком можна прийняти.  
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частини інституту авіації та протиповітряної оборони 
НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ) 

 
ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНІ ФОРМУВАННЯ ТА НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ  
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
У статті розкривається організаційна структура і завдання авіації Російської імперії, 

військово-повітряні формування та навчальні заклади якої дислокувались на території України 
під час Першої світової війни. Показано стан літакобудівної та ремонтної бази, а також 
особливості підготовки льотчиків у навчальних закладах імперії в 1917 році. 

Ключові слова: авіаційні школи, військово-повітряні формування, Перша світова війна, 
російська авіація. 
 

На початок літа 1917 р. на території 
України дислокувались досить значні, як на 
той час, військові авіаційні формування, що 
входили до складу Південно-Західного та 
Румунського фронтів, а також 
Чорноморського флоту. Так, до складу армій, 
що вели бойові дії на Південно-Західному 
фронті були придані 7-й, 8-й, 11-й і 13-й 
авіаційні дивізіони, а арміям Румунського 
фронту – 4-й, 6-й і 9-й авіаційні дивізіони. 
Морська авіація Чорноморського флоту мала 
понад 60 літаків. Крім того, на території 
України розташовувалася Ескадра повітряних 
кораблів (16 важких бомбардувальників), що 
була у прямому підпорядкуванні Верховного 
головнокомандувача. Ці авіаційні підрозділи 
мали різні завдання за призначенням, а саме: 
авіаційна підтримка сухопутних військ і 
військово-морського флоту, ведення розвідки, 
коригування вогню артилерії та прикриття 
своїх військ від повітряного нападу 
противника [1, с.37; 2, с.31].  

У червні 1917 р. з метою проведення 
літньої компанії було проведено нарощування 
повітряної компоненти Південно-Західного та 
Румунського фронтів. Загалом, авіація на цих 
фронтах стала нараховувати 43 авіаційних 
загони, зокрема: Південно-Західному фронті 
було зосереджено – 31; на Румунському 
фронті – 12. На Південно-Західному фронті 
VII-й і ХІ-й арміям були придані 1-й, 2-й і 4-й 
артилерійські авіазагони, які здійснювали 
корегування вогню важкої артилерії, а також 
1-а та 2-а бойові авіаційні групи для ведення 
розвідки та повітряних боїв. Ці сили були 
розташовані насамперед на напрямках 
головного удару. Розподіл сил і засобів авіації 
було зроблено таким чином: до ХІ-ї армії було 
придано 13 авіазагонів, що нараховували 86 

літаків, до VII-ї – 9 авіазагонів з 72 літаками, 
до VIIІ-ї армії – 6 авіазагонів з 31 літаком, а до 
Особливої – 5 авіазагонів, що нараховували 36 
літаків. Загалом, на Південно-Західному 
фронті було зосереджено 225 літаків, які 
протягом червня 1917 р. використовувались 
досить активно та результативно. Але провал 
літнього наступу поставив авіачастини у 
скрутне становище, завдавши авіації значних 
втрат. Так, 7 авіазагонів ХІ-ї армії, 
зосереджених у Тернополі, 7 липня 1917 р. 
зазнали значних втрат унаслідок 
бомбардування німецької авіації. Авіатори 
VII-ї армії відступаючи спалили 18 цілком 
нових літаків. У відносному порядку 
відступали лише авіачастини VIIІ-ї армії, які 
втратили тільки три несправних літаки [3, 
с.15]. Загалом же події червня–липня 1917 р. 
завдали суттєвих втрат авіації Південно-
Західного та Румунського фронтів, які так і не 
були належним чином компенсовані. Через це 
5 авіазагонів довелося взагалі розформувати 
[2, с.15; 4, с.42; 5, с.20]. 

З осені 1916 р. поблизу м. Вінниці 
дислокувалася Ескадра повітряних кораблів, 
що входила до складу бомбардувальної авіації 
і була підпорядкована безпосередньо 
Верховному головнокомандувачу. Станом на 
25 жовтня 1917 р. Ескадра складалася з 5 
авіазагонів і нараховувала понад 1550 
особового складу, з них близько 1000 осіб 
знаходилися на головній базі, а решта – в 
складі авіазагонів на фронті. У 
підпорядкуванні командування  
Румунського фронту знаходився 1-й загін у 
складі двох бомбардувальників, розміщений у 
Болгарійці, 2-й загін (4 бомбардувальники) 
приданий Південно-Західному фронту і 
розташовувався у Стріхівцях. 3-й загін у 
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складі Західного фронту знаходився за 
межами України. У Вінниці розташовувався 
4-й запасний авіазагін, в якому 
нараховувалось 10 бомбардувальників, з яких 
2 використовувалися для підготовки екіпажів, 
6 перебували в ремонті, а ще 2 знаходились у 
стадії остаточного монтування та 
регулювання. 5-й авіазагін нещодавно був 
сформований і не встиг отримати літаки. Крім 
авіазагонів Ескадра мала метеостанцію, 
фотолабораторію, досить потужні ремонтні 
майстерні, розташовані на території 
колишнього заводу на околиці Вінниці, 
зенітну батарею та авіаційну школу для 
підготовки пілотів важких літаків. На 
озброєнні знаходилось 20 чотиримоторних 
важких бомбардувальники типу «Илья 
Муромецъ», 16 з яких перебували на території 
України [6, с.38]. Ці машини будувались 
авіаційним відділом «Російсько-Балтійського 
вагонного заводу» у Петрограді за проектом 
відомого представника київської школи 
літакобудування Ігоря Сікорського. Крім того, 
Ескадра мала понад 30 одномоторних літаків. 
Однак технічний стан літаків був 
незадовільний – до бойової роботи були 
готові лише 6 бомбардувальників. Крім того, 
самі літаки «Илья Муромецъ» вважалися 
морально застарілими і потребували заміни [7, 
с.40]. 

Поряд з авіаційними підрозділами, до 
складу російської авіації, входили 
повітроплавні військові частини, підрозділи 
якої оснащались прив’язними аеростатами 
різних систем, а їх основним призначенням 
було корегування вогню артилерії і ведення 
розвідки. Основними повітроплавними 
формуваннями в російській армії були 
повітроплавні загони двох типів – корпусні та 
армійські, які зводились у повітроплавні 
дивізіони. Дивізіон об’єднував усі 
повітроплавні частини тієї чи іншої армії. У 
його структурі, крім повітроплавних загонів, 
формувалася база дивізіону, на яку 
покладалось вирішення питань матеріально-
техніч-ного забезпечення. Для ремонту 
матеріальної частини і постачання 
повітроплавних підрозділів необхідним 
майном на Південно-Захід-ному та 
Румунському фронтах було створено 
повітроплавний парк. На цих фронтах 
базувались 7 дивізіонів, у складі яких було 
близько сорока армійських і корпусних 
повітроплавних загонів. Основу їх становили 
аеростати французької системи «Парсеваль» 

[4, с.14; 5, с.14]. 
Необхідною компонентою авіації, поряд з 

бойовими підрозділами, були допоміжні 
авіачастини, призначені для ремонту і 
технічного обслуговування літаків та іншого 
обладнання, а також для постачання 
авіапідрозділів різними видами майна, 
боєприпасами, паливно-мастильними та 
іншими витратними матеріалами. Серед 
допоміжних авіачастин російської військової 
авіації слід виділити авіапарки, основним 
завданням яких був ремонт і технічне 
обслуговування літаків. Станом на кінець 
1917 р. в Україні розміщувалось чотири 
авіапарки із семи, наявних в російській 
армійській авіації: 1-й – в Одесі, 3-й і 5-й – у 
Києві, 6-й – у Полтаві. Потужність кожного 
такого парку складалась в одночасному 
ремонті від 30 до 40 літаків і стільки ж 
двигунів. Крім ремонту авіатехніки, парки 
виконували функції й складів авіаційного 
майна та паливно-мастильних матеріалів. Для 
технічного обслуговування і ремонту літаків у 
прифронтовій смузі кожному авіадивізіону 
придавався потяг-майстерня, який включав до 
50 спеціально обладнаних вагонів. У вагонах 
розташовувалось ремонтне устаткування та 
склади запасних частин і витратних 
матеріалів. У прифронтовій смузі на основі 
потягів-майстерень розгортались дивізіонні 
авіабази [1, с.33; 2, с.5]. 

Час життя літака за таких умов був 
коротким – навіть, якщо вдавалося уникнути 
знищення в бою, за 8–9 місяців літак повністю 
зношувався. Це потребувало постійного 
поповнення запасних частин, яке 
забезпечувалося не лише імпортом, але й 
власним виробництвом. Південь України був, 
разом з Москвою і Петроградом, одним з 
трьох основних осередків російської 
авіаційної промисловості [1, с.32; 2, с.10]. 
Провідна роль тут належала одеському заводу 
«Анатра», де будувались розвідники-біплани 
«Анаде» та «Анасаль», навчальні літаки 
«Фарман» і «Моран». У цей час велось 
спорудження сімферопольської філії, де 
розпочався випуск винищувачів «Ньюпор 
XVII» і здійснювалась підготовка до 
виробництва авіамоторів «Іспано-Сьюїза». У 
стадії налагодження виробництва знаходився 
великий авіазавод у Бердянську, де 
планувалось випускати розвідники «Фарман 
XXX» і «Анасаль», та авіамоторний завод 
«Дека» в Олександрівську (нині Запоріжжя), 
де готувався випуск двигунів за зразком 
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німецького «Мерседеса» [2, с.11]. 
На західноукраїнських землях база для 

формування української військової авіації 
була значно скромнішою. На час розпаду 
Австро-Угорської імперії (жовтень 1918 р.) 
територія Галичини була тиловою смугою. 
Тут не дислокувався жоден авіаційний 
підрозділ першої лінії, а знаходились лише 
допоміжні частини. Так, у Перемишлі 
(аеродром Гуречко) дислокувалась 17-а 
запасна авіа рота; у Львові знаходився 4-й 
авіапарк. Однак і львівське, і перемишльське 

летовища опинились у руках поляків. У 
Станіславі, Зборові, Стрию, Красному та 
деяких інших містах перебували бази 
формування польових авіаційних рот, однак 
усі ці підрозділи воювали на Італійському 
фронті, а в Галичині від них лишились тільки 
аеродромні споруди та деяке майно. Після 
підписання Берестейського миру до Одеси на 
завод «Анатра» з Італійського фронту було 
передислоковано 4-й авіаційний арсенал [2, 
с.10]. 

 

 
 

Фото 1. Злітна смуга й ангари Севастопольської офіцерської школи авіації [9; 11]. 
 

Грамотна повсякденна експлуатація й 
ефективне бойове застосування такої складної 
техніки, як авіаційна, вимагала наявності 
добре підготовлених кадрів льотного складу 
та наземного персоналу. Тому, суттєвий 
розвиток отримали різнорівневі навчальні 
авіаційні заклади. Основними з них були 
Качинська авіашкола поблизу Севастополя та 
її відділення в Сімферополі та Бельбеці. 
Школа мала у своєму розпорядженні близько 
120 навчальних літаків, а також ремонтні 
майстерні та іншу матеріальну базу (фото 1). 
Крім неї тут знаходилась Севастопольська 
школа морської авіації, Феодосійська 
авіашкола, а також школа льотчиків-
спостерігачів у Євпаторії, переведена в Крим з 
Києва восени 1917 р. [8; 9, с.527]. До 1917 р. 
школа підготувала 609 військових льотчиків 
[10; 12]. Рівень втрат льотного складу в 
Першу світову війну був доволі високий. Як 
правило, упродовж року повністю мінявся 
весь склад авіазагону. Військові авіаційні 

навчальні заклади не могли повністю 
компенсувати цих втрат. Тому військове 
відомство залучало до підготовки пілотів і 
цивільні авіашколи, однією з яких була школа 
Одеського аероклубу. У Києві з 1917 р. діяла 
єдина такого роду школа аеронавігаторів, що 
здійснювала підготовку штурманів і фахівців 
з навігаційного і метеорологічного 
забезпечення польотів. Підготовку механіків 
здійснювали у навчальних класах на базі 
ремонтних майстерень авіапарків [11, с.233]. 

Отже, підсумовуючи можемо зробити 
висновки, що у 1917 р. на території України 
було розташовано досить потужний на той 
час авіаційний потенціал імперського 
військово-повітряного флоту. Це сталося в 
наслідок ведення активних бойових дій на 
Південно-Західному та Румунському фронтах. 
Цей авіаційний потенціал міг стати базою для 
створення повітряного флоту Української 
держави з набуттям нею незалежності. Крім 
того, варто зазначити, що питання підготовки 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 12 

льотного складу в навчальних закладах цього 
періоду недостатньо розкриті, що може бути 

подальшим напрямом наукового пошуку. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВІЛЬНО-КОЗАЦЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ  
(березень–грудень 1917 року) 

 
У статті розкривається процес виникнення та формування вільно-козацького руху в 

Україні в контексті революційних подій 1917 року. Розглядаються рушійні сили руху та його 
мета, особливості становлення організаційних структур і пошук козацькими організаціями 
шляхів співпраці з новими органами влади в Україні. Висвітлено протиріччя в партійно-полі-
тичному середовищі України, що не дозволили розвинутись рухові до рівня територіального 
війська.  

Ключові слова: Вільне козацтво, Генеральна козацька рада, збройні сили України, 
територіальне військо, Українська революція 1917–1921 рр. 
 

Одним із головних напрямків сучасної 
вітчизняної історичної науки є ґрунтовне 
дослідження боротьби українців за 
державність у 1917–1921 роках. Серед 
багатьох питань, що потребують 
поглибленого вивчення, вагоме місце посідає 

проблема будівництва збройних сил у часи 
Центральної Ради, Гетьманату, Директорії 
Української Народної Республіки (далі – 
УНР). Одним із найменш з’ясованих аспектів 
цього будівництва є ґенеза вільно-козацького 
руху 1917 року в умовах боротьби українців 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 13 

за державність. Дослідження цього явища 
дозволить осмислити феномен українського 
добровольчого руху сучасності. Хронологічні 
межі розвідки охоплюють час від березня 
1917 року (початок революції в Україні і 
поява перших козацьких осередків) до грудня 
1917 року (початок першої українсько-
більшовицької війни).  

Автор поставив за мету висвітлити 
процес зародження та розвитку вільно-
козацького руху на основі історичного аналізу 
подій березня–грудня 1917 року. 

Окремі аспекти вільно-козацького руху 
досліджували В. Голубко [1], Б. Якимович [2], 
П. Захарченко [3], В. Савченко [4] та ін. 
Цікавими з означеної проблематики є роботи 
В. Лободаєва [5], В. Бондаренка [6], В. 
Щербатюка [7]. У дисертації В. Лободаєва 
йдеться про передумови зародження вільно-
козацького руху, ідейно-організаційне 
підґрунтя, визначаються внутрішні 
суперечності його розвитку. В. Бондаренко 
дослідив процес організації та розвитку руху 
на Півдні України у1917–1918 роках. 
В. Щербатюк проаналізував стан вивчення 
Вільного козацтва та на основі наукових 
досліджень, місцевих матеріалів висвітлив 
участь вільних козаків у повстанському русі в 
Україні в 1917–1923 рр. 

Козацтво в Україні – це твір нації і 
належить цей твір до категорій історичних. У 
час небезпеки український народ звертався до 
історичної пам’яті, до традицій боротьби за 
волю і національні цінності. Тому в час 
пробудження, «відродження нації – 
об’єднались найбільш свідомі – політично й 
національно» [8, с.52]. Лютнева революція 
1917 року збудила український народ. Вона 
надала можливості вирішити назрілі 
економічні, політичні, національні та 
соціальні проблеми, що були ще більш 
загострені і підсилені світовою війною. 
Найгостріше в Україні стояло питання 
земельних відносин. У XVII–XVIII ст. землі 
Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, 
Херсонщини входили до складу Гетьманщини 
та Запорожжя. Наприкінці XVIII ст. 
українська автономія була зруйнована, але 
козаки у більшості залишилися на своїх 
землях, отримавши незначні економічні 
пільги. Це був один із заможніх прошарків 
українського селянства, у середовищі якого 
досить міцно трималися козацькі традиції і 
звичаї, історична пам’ять, що жила в 
легендах, піснях і переказах. Головна їх ідея – 

тільки боротьба веде до волі, тільки сила 
забезпечує право. Ці селяни були однією з 
найсвідоміших і патріотичних частин 
українського суспільства. В їх середовищі 
розпочався рух за відновлення козацтва. 
Варто зазначити, що напередодні Лютневої 
революції 1917 року в Російській імперії, 
політичну й економічну владу в українському 
селі контролювали російські і польські 
поміщики. В перші тижні після революції, 
знаючи про настрої українського селянства, 
місцева влада панікує, поміщики Браніцькі, 
Шувалови, Урусови, Лерхи, Єнгельгарти, 
Врангелі та інші виїжджають до міст, 
особливо цей процес посилювся в червні–
липні 1917 року. В умовах боротьби за владу в 
українському селі розпочався вільно-
козацький рух. З першими ж організаційними 
заходами кристалізується мета руху – 
відновлення і розповсюдження в Україні 
козацького ладу у вигляді Української 
козацької держави та захист козацької 
земельної власності. Селяни, організовуючи 
владу, розуміли, що владі потрібна збройна 
сила на яку вона може опертись. Перший 
осередок Вільного козацтва з’явився в 
Звенигородському повіті Київської губернії. 
Організував його в кінці березня 1917 року в 
рідному селі Гусакове Никодим Смоктій. 
Один із діячів української революції 1917–
1921 років Ю. Тютюнник у своїх спогадах 
охарактеризував його так: «Був то заможний 
господар, мав до двадцяти десятин землі, коло 
тридцяти п’яти років, високий, чорнявий, 
освіту одержав у Звенигородській двокласовій 
школі, багато читав» [9]. Н. Смоктію 
допомагали звенигородці Ковтуненко і 
Пищаленко, обидва з вищою освітою. 
Український історик Р. Млиновецький писав, 
що вони були самостійниками [10, с.144]. 23 
квітня 1917 р. за ініціативи Н. Смоктія, який 
став на той час Гусаківським волосним 
головою, проходить перший з’їзд Вільного 
козацтва Гусаківської волості. На з’їзді 
«вільним козакам, Вільної України» ставилось 
завдання «... стати на захист всіх людей, від 
темних сил, котрі хочуть перешкодити 
вільним правам народів і вернуть старий 
режим назад». На з’їзді було обрано уряд для 
350 козаків [11, арк.104]. 

У наказі №1 по Гусаківському куреню 
мета козацтва була визначена так: 

«1. Козак обороняє, захищає всі справи 
селян, веде боротьбу з злочинством, захищає 
права і вольності граждан, стоїть на сторожі 
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вольностей... 
2. Захищати самостійність України, її 

незалежність, маючи на меті прошлі козацькі 
справи в господарських розпорядках 
історичних минулих літ: землі, ліса, луги як 
власність козацтва» [11, арк.105]. 

За ініціативи Н. Смоктія розпочалась 
робота по організації козацьких осередків у 
Звенигородському повіті. З’явились 
однодумці. В травні 1917 р. у половині 
волостей повіту існували вже сотні і курені 
Вільного козацтва. 

18–23 червня 1917 р., всупереч забороні 
військового міністра Росії О. Керенського, в 
Києві відбувся Другий Всеукраїнський 
військовий з’їзд. Звенигородське Вільне 
козацтво на з’їзді було представлено 
С. Гризлом, М. Шаповалом і Сергієнком. Від 
Таращанського повіту Київської губернії 
прибули козаки С. Ботвинівський і 
М. Козярук. Як згадував В. Задоянний (згодом 
полковник армії УНР), виступи козаків на 
з’їзді були рішучі і справили на інших 
делегатів велике враження. Так М. Шаповал у 
своїй промові наголосив, що якщо Вільне 
козацтво одержить наказ прийти в Київ і взяти 
під охорону наші інституції, то воно це 
зробить не питаючи дозволу російської влади 
[12, с.6]. На з’їзді 2500 делегатів 
(представляли 2 млн солдатів-українців 
російської армії) постановили розпочати 
заходи щодо створення української збройної 
сили – Вільного козацтва [2, с.89]. В останній 
день роботи з’їзду, 23 червня, Центральна 
Рада ухвалила свій Перший універсал, яким 
проголосила автономію України. Документ 
уперше оголосили на цьому зібранні. 
Універсал справив велике враження на 
український народ.  

Під впливом Першого універсалу Центра-
льної Ради та рішень Другого 
Всеукраїнського військового з’їзду вільно-
козацький рух охопив всю Київську губернію. 
Протягом літа 1917 року сформувалося 
територіальне ядро руху, до якого входили 
сотні і курені вільних козаків 
Звенигородського, Таращанського, 
Канівського, Васильківського, Черкаського 
повітів. Слід зазначити, що організаторами 
вільно-козацьких відділів часто були низові 
представники української влади, яку ні в 
Києві, ні в Петрограді за владу ще не 
сприймали. Так, у Канівському повіті в червні 
1917 року вільно-козацький рух започаткував 
учитель І. Велівченко, повітовий комісар. У 

Гайсинському повіті Вільне козацтво 
організовував начальник повітової міліції 
Волинець [13].  
Рушійними силами вільно-козацького руху 
виступили українське селянство і національно 
настроєна інтелігенція. 

Хоча вільно-козацький рух розпочався у 
Звенигородському повіті ще в кінці березня 
його осередки організаційно об’єдналися 
лише 29 липня 1917 р., коли відбувся Перший 
з’їзд Вільного козацтва Звенигородського 
повіту. На з’їзді було обрано старшину 
Звенигородського Коша Вільного козацтва: 

Кошовий отаман – Семен Гризло. 
Помічники кошового отамана – А. 

Смоктій і Д. Крамаренко. 
Було обрано іншу кошову старшину та 

затверджено інструкцію (фактично статут) 
Вільного козацтва Звенигородського Коша. В 
інструкції, зокрема зазначено, що: 

«1. «Вільне Козацтво» організується для 
оборони вольностей українського народу та 
охорони ладу. 

2. «Вільне Козацтво» є територіальною 
військовою організацією, в яку мають 
вступати громадяни повіту, не молодші 18 
років. 

3. Не приймаються до організації люди 
ворожі до України, та люди карані судом за 
карні злочини. 

4. Всіма справами організації відають 
командири з радами козацької старшини. 

5. На командні посади старшина 
вибирається...» [11, арк.113]. 

Як сповіщав Губернському комісарові, 
26 липня 1917 р., Звенигородський повітовий 
комісар Ковтуненко: в Звенигородському 
повіті налічувалося до 6000 вільних козаків 
[11, арк.116]. 

Вільно-козацький рух виникнувши на 
Звенигородщині для захисту національних і 
економічних прав селян, носив, здавалося 
спочатку, місцевий характер. Але під впливом 
І Універсалу Української Центральної Ради 
(далі – УЦР), використовуючи кволість і 
нерішучість місцевої влади, невирішеність 
національного і земельного питань, рух 
вільних козаків Звенигородського повіту 
охопив усю Київську губернію і почав 
розповсюджуватися й далі. З’являлися сотні і 
курені в сусідніх повітах Херсонщини, потім 
на Чернігівщині, Катеринославщині. 
Основною одиницею стала сотня, вона 
набиралася на добровільних засадах із селян 
одного села і не мала означеної кількості осіб: 
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були сотні з 35 козаків, а були й до 1000 
(с. Кирилівка), середня складалася з 200 
козаків. Сотні волості (10 сіл) – складали 
курінь. Курені повіту – кіш [14, с.9]. 
Найвідоміші: Кіш ім. С. Палія (штаб у м. Біла 
Церква) Васильківського повіту [11, арк.27], 
сотня ім. П. Сагайдачного с. Рожнівки 
Борзнянського повіту на Чернігівщині, сотні 
Вільного козацтва м. Катеринослава і 
прилеглих сіл Дієвки, Нових Кайдаків, Амур 
[15, с.77]. 

Перші сотні організовувалися самочинно, 
силами місцевих селян, вчителів, дрібних 
службовців. Членами Вільного козацтва 
ставали тільки добровольці віком від 18 років, 
але молоді було мало, бо йшла війна. 
Основою сотні були люди старші, більшість 
мали свої господарства. Вони бачили в 
організації порядок і захист своїх економічних 
інтересів. Сотенну старшину обирали. 
Збирали вступні та місячні внески козаків. 
Четверта частина внесків мала йти до куреня і 
ще одна четверта – до коша. Курінь 
організовувався у волості зібранням козаків 
усіх сотень. У багатьох селах і містечках 
селянам допомагали місцеві самостійницьки 
налаштовані представники інтелігенції. 
Курінна старшина теж обиралася. В повіті 
організовувався кіш, кошову старшину 
обирали на повітовому з’їзді Вільного 
козацтва. Накази кошового отамана були 
обов’-язковими для всіх козаків коша. 
Кошовому отаманові допомагала кошова 
Рада, що обиралася на з’їзді. Проте, не в усіх 
кошах існувала Рада, в деяких роль Ради 
виконувало зібрання кошової старшини. 
Вільно-козацький рух розвивався стихійно, 
без указівок з державних або партійних 
органів і тому форми організації не завжди 
співпадали, були розбіжності залежно від 
території розміщення. 

На початку революції українські 
соціалісти-революціонери кинули в маси 
селянства гасло «За землю і волю». Та 
розуміння цього гасла не в усіх селян було 
однаковим. Дехто вважав, що треба розділити 
панську землю і на цьому закінчити. Проте, 
найсвідоміша частина українського селянства 
розуміла, що «волю і землю» потрібно 
здобувати ділом, а не тільки гаслами. Про 
ідейне спрямування і цілі вільно-козацького 
руху промовисто говорять рядки з статуту 
Вільного козацтва с. Рож-нівки Борзнянського 
повіту: «Хлібороби с. Рожнівки 
Борзнянського повіту на Чернігівщині 

пам’ятають як славні предки боронили від 
ворогів Рідний Край і вважають, що настав 
рішучий час остаточно та назавжди 
визволитися Україні від московського 
панування». Тому «... ухвалили заснувати у 
себе гурт Вільного Козацтва в числі 160 душ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного, щоб бути 
на варті волі та спокою на Україні, боронячи її 
від ворогів...» [14, арк.10]. Цей радикалізм 
насторожував українські партії, що 
організували Центральну Раду, бо вони 
стояли на позиціях «автономної України у 
складі Росії» і не бажали загострень з 
Російською владою. Тому спочатку партійні 
керівники ніби не помічали вільно-козацький 
рух.  

Фактично від зародження рух став полем 
діяльності і впливів людей національної 
ідеології, що не захоплювались «єдиним 
революційним фронтом усіх трудящих Росії», 
а бачили силу України в організації 
українського війська. Були це самостійники 
або люди, які хоч і не усвідомлювали ще 
принципів самостійництва, але як не байдужі 
до долі України, розуміли значення вільно-
козацького руху і його роль у захисті інтересів 
українського народу. Яскравий приклад – це 
виступ 5 липня 1917 року полку 
ім. П. Полуботка в Києві. Ціль виступу – 
захоплення влади в Києві, передача її УЦР, як 
всеукраїнському органу влади. Керувала 
виступом таємна самостійницька організація 
[10, с.327]. Протягом ночі 5 липня 1917 року 
всі центральні установи Києва були захоплені 
полуботківцями. Але лідери Цент-ральної 
Ради, боячись конфлікту з Російським 
тимчасовим урядом, не вірячи у власні сили, 
виступ ліквідували силами 1-го Українського 
полку ім. гетьмана Богдана Хмельницького 
(командир – підполковник Ю. Капкан). 
Звенигородський Кіш Вільного козацтва 
вранці 5 липня, захопивши на ст. Цвітково 4 
потяги та зброю, рушив на Київ. На станції 
Мотовилівка отримавши звістку, що виступ 
полуботківців ліквідовано, повернули назад. 
Керував акцією вільних козаків штаб 
Звенигородського Коша на чолі з С. Гризло 
[12, с.7]. Оцінюючи скільки часу потрібно 
щоб мобілізувати козаків, дослідники 
припускають, що план виступу був 
розроблений раніше і дії різних складових 
виступу були скоординовані [10, с.340].  

Після цих подій Центральна Рада 
активізувала роботу з вільно-козацьким 
рухом. Варто зазначити, що на Другому 
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військовому з’їзді найвпливовіші партії 
Центральної Ради – Українська соціал-
демократична робітнича партія (УСДРП, 
лідери – В. Винниченко, М. Порш, 
С. Петлюра), Українська партія соціалістів-
революціонерів (УПСР, лідери – 
М. Грушевський, П. Христюк, М. Залізняк) 
намагалися очолити рух, а зазнавши невдачі, 
дещо охололи до нього. Події початку липня 
1917 року змусили виробити певну позицію. 
Надходили й звернення від губернських 
владних ланок, як то заява Київської 
Губернської Ради від 20 липня 1917 р., цитую: 
«... п.2. Вважаючи на те, що українське 
військо є не численне і його не вистачить на 
те, аби поставити українську варту по всіх 
прифронтових селах і містах, Українська 
Губерніальна Рада звертається до 
Генерального Секретаріату військових і 
внутрішніх справ, аби було послано по всіх 
селах і містах негайно військових інструкторів 
для організації з місцевого населення вільних 
козацьких дружин. Ці вільно-козацькі 
дружини мають бути озброєною силою і стати 
проти нападів дезертирів» [11, арк.230]. 

Здавалося, що інтереси Генерального Сек-
ретаріату Центральної Ради та Вільного 
козацтва мають співпадати, але підходи і 
методи досягнення кінцевих результатів, як 
показала практика, не співпадали. Лідери УЦР 
(М. Гру-шевський, В. Винниченко, 
С. Петлюра), орієн-туючись на 
західноєвропейську модель демократії, 
розраховували, що вирішать всі проблеми 
парламентськими методами, зможуть 
домовитися з Тимчасовим урядом Росії. Тому 
ні влітку, ні восени 1917 року не планували 
рішучих кроків по творенню української 
армії, а рухові Вільного козацтва відводили 
роль сільської поліції. Крім того, існувала 
підозра, як заявив у серпні 1917 р, член 
Українського Генерального військового 
комітету (далі – УГВК) при УЦР 
підполковник О. Пилькевич, що 
«... посилення козацького руху призведе до 
відновлення гетьманщини як авторитарного, 
диктаторського режиму» [16, с.25]. У серпні 
1917 р. Голова Генерального Секретаріату і 
Генеральний секретар внутрішніх справ 
В. Винниченко видав циркуляр про те, що 
відділи Вільного козацтва підпорядковуються 
Генеральному Секретаріату внутрішніх справ. 
На місцях в обов’язки повітових начальників 
міліції ставилось завдання організовувати і 
керувати відділами Вільного козацтва. Зовсім 

інше розуміння ситуації показали лідери 
вільно-козацького руху. Ще в липні 1917 р. у 
Звенигородці, за участю отамана 
Звенигородського Коша С. Гризла і при дієвій 
підтримці козацтва, відбулося перше 
засідання організаційного комітету полку 
ім. Т. Шевченка [11, арк.112]. За планами 
козаків полк мав стати ядром майбутньої 
української армії. Голова оргкомітету цього 
полку капітан М. Добровольський не раз 
звертався за підтримкою до Української 
Центральної Ради, зверталось і керівництво 
Звенигородського Коша [11, арк.115]. На 12 
вересня 1917 р. оргкомітет повідомляв УГВК, 
що добровільно готові вступити до полку 24 
чоловіки офіцерів і урядників та 5000 вільних 
козаків, є приміщення, немає дозволу і грошей 
[11, арк.127-129]. 

Не отримавши підтримки українських 
органів влади, українське вільне козацтво 
пішло шляхом самоорганізації та подальшої 
централізації. Політична ситуація вимагала 
координації дій розрізнених осередків 
Вільного козацтва. Ініціативну групу очолив 
працівник УГВК І. Полтавець-Остряниця і 
отаман Звени-городського Коша С. Гризло. 3 
жовтня 1917 р. у м. Чигирині розпочав свою 
роботу Перший Всеукраїнський з’їзд Вільного 
козацтва. У його роботі взяли участь 200 
делегатів, що представляли 60 тис. вільних 
козаків Київщини, Чернігівщини, 
Полтавщини, Херсонщини та інших куточків 
України. За спогадами учасника з’їзду 
Я. Водяного (отаман Черкаського полку) на 
з’їзді слабо було представлене  
Поділля, ще гірше Волинь, де не скрізь були 
організовані осередки Вільного козацтва.  
Порядкували на з’їзді звенигородці, хоч мало 
бути по два делегати від куреня чи полку, а їх 
було близько 20 чоловік. Фактично ж 
керівником з’їзду був І. Полтавець-
Остряниця, що спирався на підтримку 
звенигородців [17, с.6]. На з’їзді не було 
жодного визначного діяча Центральної Ради, 
хоч запрошення були надіслані в Київ [11, 
арк.125]. Я. Водяний зазначав: «Секретаріат 
Центральної Ради, на чолі котрого стояв 
В. Винниченко, своїм знехтуванням І з’їзду 
Українського Вільного козацтва спричинився 
до того, що головним отаманом Вільного 
козацтва вибрано для уряду небажаного 
генерала бувшої російської армії Павла 
Скоропадського» [17, с.7]. 

На з’їзді була прийнята відозва до 
громадян України, обговорений статут 
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Вільного козацтва, прийняті постанови: 

«1. Закладаючи по стародавньому звичаю 

предків-запорожців, перші підвалини 

організованої збройної сили української 

демократії, поставили собі найпершим 

завданням, щоб вільне козацтво стало 

військом народу і щоб єдиною метою його 

існування була охорона інтересів і прав 

народу, а не пануючих класів, до якої б нації 

ці класи не належали. 

2. Утворити Генеральну Козацьку Раду з 

Наказним Отаманом на чолі. Генеральна Рада 

має в найближчім часі скликати губерніальні 

з’їзди, щоб обирати кошових отаманів з 

старшиною, що надасть організованості і сили 

козацькому рухові. 

3. З огляду на те, що Генеральна Рада 

робитиме велике діло по охороні здобутків 

революції та прав народу, а також бере на себе 

захист краю від руїни в час демобілізації, з’їзд 

домагається, щоб на утримання Генеральної 

Ради та усієї старшини було призначено 

державні кошти. Генеральна Рада Вільного 

Козацтва має перебувати стало в м. Біла 

Церква на Київщині» [18, с.187]. 
Отаманом Українського Вільного козацтва 

обрали (за поданням І. Полтавця-Остряниці) 
заочно генерала П. Скоропадського, 
командира 1-го Українського корпусу в складі 
російської армії. 

Було обрано Генеральну Раду у складі: 
сотник В. Кочубей (ад’ютант генерала 

П. Скоропадського) - генеральний писар; 
І. Полтавець-Остряниця – наказний 

отаман; 
Тонковид – генеральний обозний; 
М. Левицький – генеральний суддя; 
І. Луценко, С. Гризло, М. Шаповал – гене-

ральні хорунжі; 
Шомовський, Шендрик, Кіщанський – 

генеральні осавули. 
Так як осередком Генеральної Ради 

обрано м. Біла Церква, то там вже в кінці 
жовтня 1917 р. було засновано газету 
«Вільний козак» (редактор М. Левицький), 
інструкторську військову школу для 
підготовки старшин і підстаршин Вільного 
козацтва [19, с.380].  

Рішення з’їзду Вільного козацтва були 
опубліковані в центральних українських 
виданнях, це надало нового імпульсу розвитку 
руху. В Центральній Раді викликав 
роздратування факт, що провід вільно-
козацького руху очолили праві сили, зокрема 

П. Скоропадсь-кий та І. Полтавець-
Остряниця. Політичні партії створені за 
національним принципом і які представляли в 
Центральній Раді росіян, євреїв, поляків, 
поставились до Вільного козацтва вороже, 
боячись за своє фізичне існування тому 
звинуватили вільно-козацький рух у 
контрреволюції. Депутат УЦР, представник 
Бунду, Рафес (родом із Білорусії) закликав 
знищити «это шовинистическое погромное 
козачество» [8]. Але Рафес помилявся, там де 
були найміцніші відділи Вільного козацтва 
(Звенигородський, Таращанський повіти та 
ін.) анархія була придушена з самого початку, 
утиски і погроми національних меншин не 
допускалися. Не менш промовиста і 
постанова з’їзду губернських і повітових 
комісарів підпорядкованих Генеральному 
Секретаріату Київської, Чернігівської, 
Полтавської, Волинської і Подільської 
губерній (проходив у той же час, що і з’їзд 
Вільного козацтва), «проти подальшої 
організації Вільного козацтва з мотивуванням, 
що завдяки некультурності, неорганізованості 
і нахилу широких мас іти за різними 
демагогічними гаслами, озброєння широких 
верств людності може знищити завойовану 
свободу і стати на перешкоді заведення ладу 
на місцях» [15, с.151]. Очевидно В. 
Винниченко, що головував на з’їзді 
підпорядкованих йому губернських і 
повітових комісарів, займав не достатньо 
чітку позицію щодо вільно-козацького руху, 
якщо допустив осуд останнього. Таким 
чином, на середину жовтня 1917 р. 
прояснились позиції як УЦР і Генерального 
Секретаріату, так і вільно-козацького руху. 
Центральна Рада і Генеральний Секретаріат 
прагнули перетворити вільно-козацький рух 
на загони, які б виконували поліційні функції 
в сільській місцевості, підтримували лад і 
порядок. У земельному питанні підходи уряду 
і руху також суттєво відрізнялися. 

24 жовтня 1917 р. у Петрограді відбулася 
революція, Тимчасовий уряд було повалено. 
До влади прийшли більшовики. УЦР не 
висловила співчуття Тимчасовому урядові, 
але й не підтримала більшовиків, а 
відповідальність за те, що діялось у 
Петрограді, поклала як на уряд, так і на 
більшовиків. 25 жовтня 1917 р. Центральна 
Рада разом з представниками неукраїнських 
політичних партій створила Крайовий комітет 
охорони революції, але він не зміг вирішити 
проблему кризи влади і 28 жовтня 
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розпустився. У боях і сутичках, що точилися 
28–30 жовтня 1917 р. у м. Києві між військами 
Київського військового округу (вірні 
Тимчасовому уряду) і більшовицькими 
робітничими загонами, ворогуючі сторони 
знесилились. Тому влада дісталась третій 
силі – УЦР. 1 листопада 1917 р. УЦР 
поширила владу Генерального Секретаріату 
на Херсонську, Катеринославську, 
Харківську, Таврійську (без Криму), 
Холмську і частково Курську та Воронєзьку 
губернії. 3 листопада на об’єдна-ному 
засіданні виконкомів Рад робітничих і 
солдатських депутатів м. Києва Центральну 
Раду було визнано крайовою владою. 7 
листопада УЦР ухвалила ІІІ-й Універсал, 
яким проголосила створення Української 
Народної Республіки у федеративному зв’язку 
з Російською республікою. Територією УНР 
визначалися «землі, заселені у більшості 
українцями», тобто ті, що на них кількома 
днями раніше було поширено юрисдикцію 
Генерального Секретаріату. Крім того, 
Універсал декларував програму соціально-
економічних і політичних реформ, серед них 
націоналізація землі, що мала вирішити 
наболіле питання села. Курс на збереження 
автономії у складі Російської республіки, 
відмова від боротьби за незалежність, як 
показав час, був хибним. Центральна Рада не 
виробила програми створення власного 
війська.  

13 листопада 1917 р. Генеральний 
Секретаріат УЦР ухвалив Статут «Вільного 
Козац-тва на Україні», що розроблявся 
комісією Центральної Ради упродовж жовтня. 
Слід зазначити, що Статут був далекий від 
законодавчого акту військового характеру. 
Він нагадував статут спортивно-пожежного 
товариства, а не військової організації. Мовою 
оригіналу: «п.2. Товариство ставить метою 
культурно-просвітній, політичний розвиток 
його членів, громадське виховання їх, 
підтримання порядку та спокою на Україні, 
боротьба з контрреволюційними та іншими 
темними дезорганізуючими силами. В час 
війни – боротися з дезертирами, а при 
демобілізації Вільне Козацтво вживає всіх 
заходів аби був не нарушений порядок та 
спокій населення, охороняє маєтки та добро 
мешканців од знищення їх і грабування і 
взагалі стоїть на сторожі спокою та порядку 
на Україні. п.3. Громада організує зібрання, 
лекції, дискусії, мітинги, екскурсії... Дбає про 
поширення газет, журналів... Упоряджає 

бібліотеку. Влаштовує концерти, вистави, 
організує пластові і гімнастичні курси і 
спортивні регулярні вправи. Товариство 
закладає по селах пожежні дружини...» [11, 
арк.2-7].  

Козацтво мало стати добровільним 
помічником правоохоронних органів. 
Організацією і постачанням вільних козаків 
мав займатися військовий відділ УГВК, а 
підпорядковувалося Вільне козацтво 
Генеральному секретареві внутрішніх справ, 
який затверджував полкову старшину. 
Існувала ще й Генеральна Рада Вільного 
козацтва в м. Біла Церква про яку в 
ухваленому Статуті немає жодної згадки. Все 
це не додавало ладу, вело до двовладдя і 
взаємної недовіри. Генеральний писар 
Генерального Секретаріату П. Христюк у 
своїх споминах пізніше писав: «Одначе 
здорове зерно вільного козацтва не дало тих 
наслідків, які могло дати. Особливо це треба 
сказати про сільське вільне козацтво, яке 
«добрі людці» постаралися задурити 
козацькими жупанами, старими пістолями, 
чубами та гайдамацькими шликами. 
Генеральна Рада, обрана на І-му з’їзді, попала 
під великий вплив ріжних «самостійницьких» 
елементів і авантюрників – генерала 
Скоропадського та його попихача – молодого 
старшини Полтавця-Остряниці. 
Користуючись національно-романтичними 
козацькими традиціями, що ще жили в 
селянстві, Скоропадський почав вживати, 
через своїх агентів, заходів до того, щоб 
використати національний романтизм в 
реакційних цілях – а саме, щоб зробити вільне 
козацтво організацією заможнішого 
селянства, спосібного стати підпорою 
гетьманщини. Це й згубило козацтво. Після 
цього воно спинилося в своїм буйнім 
розвитку» [18]. Звичайно, ці міркування 
суб’єктивні, але дають можливість зрозуміти 
позицію керівництва Генерального 
Секретаріату щодо Вільного козацтва.  

Події накочувались лавиною і загострення 
політичної обстановки, дезертирство з 
фронтів, грабунки в тилу, змусили 
Генеральний Секретаріат Центральної Ради 
дещо змінити своє ставлення до Вільного 
козацтва в рядах якого у листопаді 1917 р. 
налічувалось близько 60 тис. козаків. У грудні 
була розгорнута певна пропагандистська 
робота. За умови активної матеріальної і 
фінансової підтримки, надання інструкторів, 
український уряд до кінця 1917 р. міг би мати 
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до 30 тис. озброєних вільних козаків. З різних 
об’єктивних, а в більшості із суб’єктивних 
причин, організаційні заходи так і залишилися 
на папері. Навчившись добре критикувати 
царський режим, українські соціалісти 
зіткнувшись з практичною справою – 
спасували. Якщо в творенні української армії 
з частин російської вони відчували спротив 
Тимчасового уряду і не тільки політичний, а й 
економічний і військовий, то в організації і 
централізації вільно-козацького руху їм 
завадила лише власна «короткозорість». 
Восени 1917 р. віддавши ініціативу в роботі з 
вільно-козацьким рухом право-націо-нальній 
силі, в грудні 1917 р. лідери соціалістичних 
партій Центральної Ради (УСДРП, УПСР), 
коли фактично розпочалася війна з 
більшовиками, звинуватили Головного 
отамана Вільного козацтва П. Скоропадського 
в «бонапартизмі». П. Скоропадський, у свою 
чергу, піддав критиці Генеральний 
секретаріат військових справ за невміле 
управління військами і безглузду кадрову 
політику, а також дискредитацію Вільного 
козацтва: «... роздавали зброю різному сброду, 
який потім діяв під нашим прапором» [20]. 

Отже, можемо зробити висновок, що 

Вільно-козацький рух зародився стихійно на 
початку Української революції серед 
найбільш національно-свідомої частини 
українського селянства Правобережної 
України. Рух мав об’єктивні історичні, 
соціально-економічні, національні 
передумови. Ідея вільно-козаць-кого руху – 
творення народно-військової організації на 
козацьких традиціях, як основи майбутнього 
українського війська. Рушійними силами руху 
виступило українське селянство, та 
національно настроєна інтелігенція. Метою 
вільно-козацького руху стала боротьба за 
національне й економічне визволення, 
відновлення козацької держави та захист 
козацької земельної власності. Центральна 
Рада і Генеральний Секретаріат насторожено 
поставились до руху, в результаті вільних 
козаків восени 1917 р. очолили право-
національні сили. Напередодні першої 
українсько-більшо-вицької війни через 
нерозвиненість українських владних структур 
і наявність непереборних протиріч у партійно-
політичному середовищі – Вільне козацтво не 
змогло розвинутись до рівня територіального 
війська, а залишилося місцевою 
самообороною. 
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У статті досліджуються проблемні питання будівництва української державності  

напередодні та під час діяльності уряду П. Скоропадського. Показано вплив 
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Прихід П. Скоропадського до влади став 
яскравим свідчення падіння авторитету Цент-
ральної Ради та неспроможності її очільників 
адекватно сприймати й ефективно реагувати 
на реалії як внутрішнього, так і 
зовнішньополітичного життя України. Проте, 
потрібно від-значити, що розпочинаючи свою 
діяльність, урядові діячі Гетьманату, як і 
Центральної  
Ради, першочерговими засобами формування 
позитивної щодо себе громадської думки 
обрали відозви та заяви. Першим 
державотворчим документом стала “Грамота 
до всього українського народу” (фото 1), що 
розкривала ідеологічну платформу нової 
влади.  

 

 
 

Фото 1. Перший державотворчий документ гетьмана 
П. Скоропадського [8] 
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Однак, прийшовши до влади за 
допомогою іноземної військової сили П. 
Скоропадський зіткнувся не лише з відмовою 
українських національних сил до співпраці, 
але й відкритою протидією та провокаціями 
своїх військових “союзників”. Висунувши 
напередодні Першої світової війни гасло 
“захист прав малих народів”, західні держави 
користувались ним як інструментом розкладу 
майбутніх противників [4, с.78]. Проте 
загальновідомо, що під час виходу молодої 
Української держави на європейську 
політичну арену в ході підписання мирного 
договору в Бресті, дипломати Німеччини й 
Австро-Угорщини, менше всього керувалися 
бажанням допомогти Україні у становленні 
суверенної держави, до цього кроку їх 
спонукало власне тяжке військово-стратегічне 
становище та “голодні бунти” на їх територіях 
(фото 2). Досягнення власних інтересів – ось 
ключовий момент їх допомоги 
П. Скоропадському, а телеграма імператора 
Вільгельма ІІ, що надійшла 26 квітня на 
адресу головнокомандувача групи армій 
«Київ» (німецькі окупаційні війська) генерал-
фельд-маршала Г. фон Ейхгорна, дозволяла 
заміну українського уряду за умови, якщо 
П. Скоро-падський зобов’яжеться “неухильно 
виконувати наші поради” [9, с.30] є показовим 
свідченням їх реальних настроїв. 

Прагнучи стабілізувати ситуацію 
всередині своїх країн, “союзники” нехтували 
інтересами українського народу. Задля 
досягнення власних цілей вони прагнули 
створити в Україні такі умови, щоб мати 
можливість здобувати власні вигоди, 
вивозити хліб і сировину. З цією метою 
німецька й австрійська військові команди 
минаючи місцеві органи державної влади 
пішли на співпрацю з великими 
землевласниками та поміщиками, від яких 
вони могли отримати необхідні їм 
продовольчі товари і сировину. Відповідно до 
наказу генерал-фельдмаршала Г. фон 
Ейхгорна німецькі війська мали взяти під свій 
контроль весняну посівну 1918 року [9, с.28-
29]. 

У подальшому за ініціативою великих 
землевласників були створені карні відділи, 
що разом з появою всяких грабіжницьких 
елементів лише поглиблювало 
загальнодержавну кризу в Україні, формувало 
негативну думку про українську владу, 
виховувало почуття недовіри й озлобленості. 
“Багато було вбивств, мордування, грабунку, 

багато, значить, накопичилось злоби й жадоби 
помсти” [3, с.327]. 

 

 
 

Фото 2. Черга за хлібом. Берлін під час  
Першої світової війни 

 

Однак, найбільшої шкоди в час 
революційних перетворень “союзницька 
допомога” завдала справі консолідації 
українського суспільства та побудови 
української армії. Яскравим підтвердженням 
цього є відповідь німецького генерала 
В. Гренера (фото 3) П. Ско-ропадському: 
“Навіщо Вам армія? Ми знаходимось тут, 
нічого противного Вашому уряду всередині 
країни ми не дозволимо, а стосовно Ваших 
північних кордонів Ви можете бути цілком 
спокійні: ми не допустимо більшовиків. 
Створіть собі невеликий загін у дві тисячі 
чоловік для підтримки порядку в Києві і для 
охорони Вас особисто” [10, с.179]. У своїх 
спогадах П. Скоропадський наводить 
відомості про підступні, та фактично 
антиукраїнські дії австрійського майора 
Флейшмана, який у перші дні його 
гетьманства запропонував провести 
переговори з начальником січовиків Є. 
Коновальцем, з метою переконати їх 
підпорядкуватись новій владі. У той же час, за 
свідченням гетьманської розвідки, майор 
Флейшман налаштовував січовиків проти 
гетьмана. Внаслідок чого П. Скоропадський 
був змушений січовиків роззброїти та 
розформувати [10, с.172]. Отже, і без того 
слабка, Українська держава втратила ту 
військову підтримку патріотично 
налаштованого військового підрозділу, який 
міг їй надати. 
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Фото 3. Генерал Вільгельм Ґренер 
 

Боєздатна українська армія могла стати 
серйозною перепоною для союзників у 
задоволенні ними власних потреб в Україні. 
Надавши допомогу в звільненні України від 
більшовиків, Австрія та Німеччина, 
вимагаючи виконання підписаних 
домовленостей, вивозили з України все, що 
могли і, зокрема зброю (за свідченням 
денікінської розвідки за П. Скоропадського з 
України німецькими військами було вивезено 
лише 6.938 гармат [2]). Країни Антанти, в ході 
революційних змін в Україні, проводили 
фактичну блокаду Української Народної 
Республіки (далі – УНР) натомість 
допомагаючи противникам України, Денікіну 
та Пілсудському. Польща в цей час розпочала 
агресію проти Західної Області УНР. Війська 
Наддніпрянської Армії УНР  
були змушені тримати протипольський фронт 
на Волині і допомагати Українській Галицькій 
Армії на Галичині. Військові дії та наступ 
польських військ значно послабили 
становище Наддніпрянської Армії і, 
фактично, призвели до ліквідації українського 
фронту на Волині [11, т.2, с.156]. До цього 
варто додати участь військ УНР у збройній 
боротьбі проти загонів Добровольчої армії та 
французького експедиційного корпусу в 
Одесі. Проте, головним ворогом залишались 
російські більшовики. Протягом березня–
квітня військове керівництво підготувало і 
провело контрудар у районі Коростень–
Бердичів–Житомир. За рахунок контрнаступу 
передові загони з об’єд-нань отаманів Оскілка 
і Коновальця наблизились до Києва на 20–
30 км [6, с.33]. Однак у центрі і на правому 

крилі війська УНР зазнали поразки. Із 
захопленням Червоною армією Вінниці і 
Жмеринки угруповання “Запорожців” були 
відрізані від основних сил і змушені були 
відступити на територію Румунії, яка 
скориставшись тяжким становищем України, 
обеззброїла українські війська (Українська 
армія втратила величезне майно: 80 гармат, 
700 кулеметів, 15 тис. рушниць, 40 потягів 
припасів [11, т.7, с.127].). 

Таким чином, прагнення інших держав 
вирішити власні проблеми, задовольнити 
інтереси своїх правлячих кіл безпосередньо 
впливали на можливість вирішення Україною 
своїх державотворчих і соціально-політичних 
питань, що негативно впливали на настрої, і, 
відповідно, на відношення до влади простих 
людей. 

Однак, незважаючи на існуючі перешкоди 
ряд діячів гетьманського уряду намагались 
надати Українській державі дійсно 
національних рис. У результаті активізації 
діяльності в галузі національно-культурної 
політики вжито заходів по впровадженню 
української мови в діловодство державних 
органів. Всіх службовців під загрозою 
звільнення зобов’язали оволодіти й 
користуватись українською мовою. Для 
виконання цього рішення міністер-ства і 
відомства організовували для своїх 
співробітників курси з українознавства [7, 
с.10]. В столиці розпочалась справа 
українізації зрусифікованого за останні 263 
роки неволі населення Києва. В ході вжитих 
заходів “в Києві щораз більше можна почути 
українську мову. Та й сам вигляд міста 
мінявся. Появилось багато ознак української 
державності. Поруч із золотим тризубом на 
блакитних вивісках урядових установ, 
появились нові різнобарвні, в національному 
дусі уніформи Української Армії, Флоту, 
Авіації, Державної Варти, Кордонової 
Охорони (див. рис. 1). Було вжито ряд 
практичних заходів по формуванню 
державної структури з впливу на народні 
маси. Зокрема, було засновано Державне та 
ряд приватних видавництв, які видрукували 
понад 70 назв українських книжок в 
мільйонах примірників” [7, с.13]. 
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Рис. 1. Збройні сили Української Держави (Гетьманату): 
1. Генерал піхоти; 2. Козак 2-го полку Сердюцької дивізії; 3. Старшина 3-го полку Сердюцької дивізії;  

4. Кіннотник 1-ї Козацько-стрілецької (Сірожупанної) дивізії; 5. Козак піхоти;  
6. Старшина, приділений по кінноті; 7. Старшина флоту [8]. 

 

Проте, поряд зі здобутками в діяльності 
гетьманського уряду були і певні недоліки, що 
негативно позначились на громадській думці і 
загострили загальнополітичну ситуацію в 
країні. Змінивши демократичну Центральну 
Раду представники нової влади стали 
застосовувати непопулярні серед народних 
мас засоби досягнення власної мети. Це 
виявилось у: 

придушенні свободи слова та політичних 
свобод громадян (розпочався масовий наступ 
на революційну демократію, з’їзди УПСР, 
УСДРП і селянський були владою заборонені, 
у травні припинили свою діяльнсть низка 
революційно-демократичних видань – 
“Боротьба”, “Народна воля”, “Мысль народа”, 
“Земля і воля”, а ті що продовжували 
виходити підлягали цензурі жорстокішій за 
царську); 

свавіллі чиновників (указами міністерства 
праці Української Держави значно 
обмежувались функції профспілок, їм 
заборонялось втручатися в дії адміністрації в 
питаннях найму та звільнення робітників, 
фінансування, економічної діяльності тощо); 

репресіях і переслідуваннях політичних 
противників (“У зв’язку з державним 
переворотом скрізь в Україні розпочались 
арешти й замикання в тюрми без суду та 
слідства різного стану громадян України”, – 
відмічав у своєму протесті голова 
Всеукраїнського союзу земств С. Петлюра до 
німецького посла в Україні Мумма. В Харкові 
робітникам не дозволили відсвяткувати День 
1 травня. Посилились переслідування 
робітників за страйки. З цією метою 
застосовували окупаційні війська. В Україні 
продовжував діяти наказ фельдмаршала 

Айхгорна про німецькі військово-польові 
суди); 

співпраці з прибічниками “єдиної та непо-
дільної Росії” (в Україні поширили свою 
діяльність різні російські партії правого і 
лівого спрямування); 

відбиранні у селян їх давно омріяної землі 
і повернення засобів виробництва (18 травня 
міністр внутрішніх справ Ф. Лизогуб видав 
циркуляр, яким оповіщав населення про 
негайне повернення власникам усього 
відібраного у них рухомого майна. 27 травня 
Гетьман схвалив закон про право на врожай 
1918 року, за яким, ті хто захопив землі, мали 
сплатити власникові витрати, здійснені на 
обробіток землі після жнив 1917 року, а також 
оренду за цю землю в розмірах третини 
середньорічної орендної плати за 1913–
1917 рр.) [5, с.211-213].  

Необхідно враховувати й те, що на місцях 
відбувались значні перегини у виконанні 
урядових розпоряджень, що приписували 
новій державній політиці. Найшкідливішими 
ж з них, для української справи, були дії 
місцевих старост, які спільно з карателями 
чинили насильства над населенням. 
Провокації російських офіцерів, які від імені 
Української Держави, повертаючи поміщиків 
у їхні маєтки, розстрілювали й шомполізували 
українських селян [1, с.225]. Унаслідок чого 
селяни виступали проти української 
державності взагалі. 

Протистояння політичних сил в Україні 
постійно зростало. Утворення 
конфронтуючих сторін розпорошувало 
державотворчі сили і примушувало їх 
протистояти одна одній, сіяло смуту і 
недовіру до них з боку населення, яке не знало 
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кому вірити, за ким іти і кого підтримувати. 
Яскравим свідченням цього стало поширення 
отаманщини, яка в силу своєї природи не 
могла мати консолідуючої державотворчої 
ідеї. І як результат – неможливість творення 
єдиної державної концепції та 
цілеспрямованої державотворчої роботи з 
військово-патріотичного виховання народних 
мас України.  

Таким чином, маємо зазначити, що 
прийшовши до влади в часи міжнародної та 
внутрішньополітичної криз П. Скоропадський 
не зміг знайти балансу між, інколи 

кардинально протилежними інтересами, 
внутрішніми та зовнішніми силами. Його 
уряд, багато зробивший в питанні організації 
ряду державних інститутів влади, практично 
нівелював позитивні напрацювання діячів 
Центральної Ради, які приваблювали або 
залишали нейтральним широкі народні 
верстви. Непопулярна державна політика 
гетьманського уряду спричинила в суспільстві 
нову хвилю невдоволень, яка, перерісши в 
підпільну боротьбу, селянські повстання, 
вивела на політичну арену України нове 
державне утворення – Директорію. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ І КОНТРРОЗВІДКИ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО  

(квітень–грудень 1918 р.) 
 

У статті висвітлено процес становлення організаційних структур і пріоритетні 
напрями діяльності військової розвідки і контррозвідки, військової дипломатії Української 
Держави гетьмана П. Скоропадського у квітні–грудні 1918 року. Доведено, що діяльність цих 
структур була спрямована на забезпечення пріоритетних стратегічних зусиль Генерельного 
штабу в інтересах оборони, виявлення найнебезпечніших для держави зовнішніх загроз. 
Встановлено, що саме в цей період відбулося чітке розмежування функцій між військовою 
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розвідкою та військовою дипломатією шляхом створення військового й військово-морського 
аташату при диппредставництвах України; налагоджено діяльність резидентур 
закордонного відділу Генштабу, які у своїй роботі поєднували збір інформації з акціями 
політико-пропагандистського впливу в інтересах Української Держави. 

Ключові слова: військова розвідка і контррозвідка, військова дипломатія, військовий 
аташат, Збройні сили Української Держави, резидентура, закордонний відділ. 
 

В умовах сучасного державотворення в 
Україні, все більше свідомих громадян 
звертаються до уроків державного 
будівництва 100-річної давнини. Сучасні 
реальні загрози територіальної цілісності 
України, враховуючи події на сході нашої 
держави, вже не піддають сумніву 
необхідності мати сучасні Збройні Сили, 
підтверджують важливу роль військової 
розвідки і контррозвідки у забезпеченні 
життєдіяльності Збройних Сил (далі – ЗС) 
України в мирний час і їх боєздатності у 
воєнний.  

Аналізуючи стан наукової розробки теми 
варто зазначити, що аспекти історії спецслужб 
української державності в різні часи 
знаходили відображення у вітчизняній і 
зарубіжній літературі. Велика заслуга у 
всебічному системному досліджені історії 
спеціальних служб в Україні, зокрема 
тематики розвідки і контррозвідки 
українського війська періоду Української 
революції 1917–1921 рр. належить сучасним 
вітчизняним дослідникам В. Сідаку, В. 
Степанкову, В. Пилипчуку, В. Тополенку, 
Д. Вєдєнєєву, Т. Вронській та ін. 

Мета цієї статті полягає у розкритті 
становлення організаційних форм військової 
розвідки і контррозвідки, військової 
дипломатії, визначення напрямів, форм і 
методів діяльності в складних умовах воєнно-
політичної та оперативної обстановки 
українського державотворення в 1918 році. 

Період Української Держави гетьмана 
П. Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) є 
важливою сторінкою в історії спецслужб 
України, хоча б тому, що саме в цей короткий 
період були сформовані достатньо повноцінні 
як у структурному, так і в змістовному 
відношенні спеціальні служби, а їх досвід 
покладено в основу функціонування органів 
безпеки національної державності у 
подальшому. 

Особливості державного ладу та основні 
фактори оперативної обстановки в 
Українській Державі гетьмана 
П. Скоропадського визначили необхідність 
створення в Збройних силах Гетьманату 

спеціальних розвідувальних органів для 
здобуття різнопланової військової, воєнно-
політичної, військово-технічної інформації 
щодо країн імовірного чи реального 
противника. Оперативна обстановка 
визначалася наявністю зовнішньої загрози з 
боку радянської Росії, “білого” руху 
(Добровольчої армії), а також Румунії, яка 
захопила частину української території 
(Південну Бессарабію, Північну Буковину).  

Створення розвідувальних підрозділів 
почалося тільки наприкінці червня 1918 р. – 
згід-но з попередніми домовленостями з 
німецьким командуванням. У червні 1918 р. 
реорганізовано Генеральний штаб Збройних 
сил Української Держави, в структурі якого, у 
складі 1-го генерал-квартирмейстерства 
(очолював генерал Дроздовський) 
знаходились Розвідочний відділ – головний 
орган військової розвідки та Закордонний 
відділ, що організував роботу військового 
аташату [1, арк.2, 13]. 

24 липня 1918 р. Рада Міністрів ухвалила 
закон “Про загальний військовий обов’язок” і 
затвердила вироблений Генштабом план 
організації Збройних сил. Визначалися строки 
військової служби для громадян, штати 
військових з’єднань і частин, військовий 
бюджет. Планувалося за територіальною 
ознакою створити 8 армійських корпусів, 
гвардійську (“сердюцьку”) дивізію, маневрові 
сили з 4 кавалерійських дивізій, ряд окремих 
артилерійських і спеціальних з’єднань, 
технічні частини. До осені 1918 р. мали 
з’явитися військова академія, низка 
військових офіцерських шкіл за родами військ 
і кадетські школи [2, с.104]. 

За штатом Головного управління 
Генштабу, що прийнятий 21 червня 1918 р. на 
Раді військового міністра, Розвідочний відділ 
очолив полковник Колосовський. Цей відділ 
мав три частини, спрямованість діяльності 
яких дає уявлення про пріоритетні напрями 
розвідки Гетьманату: перша (у складі: 
керівника штаб-старшини Матвієнка, 
2 старших офіцери для доручень, 
2 перекладачів і військового канцеляриста): 
Румунія, Болгарія, Туреччина; друга 
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(начальником частини став штаб-стар-шина 
Щербицький, йому підпорядковувались 
2 старших офіцери для доручень і військовий 
канцелярист): Росія, Кавказ та інші регіони, 
що утворилася після розпаду Російської 
імперії; третя (у складі начальника, 2 старших 
офіцерів для доручень,, діловода, перекладача 
і військовий канцеляриста): зв’язок з 
командуванням держав австро-німецького 
блоку. Перша та друга частини 
організовували збір і узагальнення даних про 
воєнно-політичну ситуацію в країнах 
зацікавленості, їх збройні сили, воєнно-
економічний потенціал, склад, розташування, 
стан, характер дій та намірів їх військ [1, 
арк.35]. 

Плани з організації діяльності розвідки 
спрямовувалися на всебічне розвідувальне 
вивчення суміжних з Українською Державою 
країн. Головними напрямами розвідувальних 
зусиль стали радянська Росія і Румунія. Однак 
рівноправне співробітництво у галузі обміну 
розвідувальною інформацією із 
спецслужбами австро-німецького блоку 
досягти не вдалося. [3, с.154-155]. До 
розбудови військової розвідки та Збройних 
сил Гетьманату в цілому залучалися офіцери 
царської армії [2, с.105].  

Головними форми і методи роботи для 
здобуття таємної військової та політичної 
інформації була розвідувальна інформація у 
межах України, робота таємних агентів за 
кордоном з особливими дорученнями, 
вербування громадян іноземних держав, 
створення нелегальних резидентур 
української розвідки.  

Документи Генштабу Української 
Держави дають певне уявлення про головні і 
форми і методи роботи, які планували 
застосовувати для здобуття таємної військової 
та політичної інформації. До них належали: 
“періодична посилка за кордон таємних 
агентів з особливими дорученнями”, 
використання “постійних особливих агентів за 
кордоном” (імовірно, що малися на увазі 
завербовані громадяни іноземних держав або 
ж співробітники нелегальних резидентур 
української розвідки). Закордонна агентура й 
співробітники розвідки мали організовувати 
“покуп... важнійших таємних документів 
(наприклад, планів мобілізації), вартість яких 
лічиться на десятки, а то й сотні тисяч 
карбованців”. Військова розвідка 
орієнтувалася і на здобуття інформації про 
живу силу армій потенційних противників, 

засоби збройної боротьби. 
Приділялася увага збереженню 

конспірації в діяльності розвідки, особливо – 
таємності у роботі з агентурою та при 
проведенні розвідувальних операцій загалом. 
Планувалося  
вести розвідку і силами офіцерів-розвідників 
при штабах армійських з’єднань і частин [1, 
арк.3, 44].  

Внаслідок імміграційних процесів на 
територію України потрапила значна кількість 
громадян з інших регіонів колишньої 
Російської імперії, чимало представників 
технічної та наукової інтелігенції, 
комерційних людей, серед яких були і носії 
важливої для розвідників інформації [4, 
арк.18].  

Важливим засобом здобуття 
розвідувальної інформації була військова 
авіація, технічні засоби, насамперед 
радіоперехоплення. У Миколаєві ще у ході 
світової війни було відкрито спеціальну 
(військову) школу підготовки спеців станції 
радіоперехоплення для російської армії [5, 
с.37], що залишилися і продовжувала 
працювати в нових умовах. У будівлі 
Генерального штабу було змонтовано станцію 
радіоперехоплення [6, арк.35]. 

Розвідочний відділ займався і питаннями 
військової контррозвідки, тому що в структурі 
Генштабу окремого підрозділу військової 
контррозвідки не було. Питаннями 
контррозвідувального забезпечення збройних 
сил займалися й відповідні служби 
Департаменту Державної Варти у складі 
Міністерства внутрішніх справ. 

При розробленні законодавчих актів Геть-
манат передбачив покарання за навмисні дії 
по підриву обороноздатності країни. Проект 
відповідного закону містить статті про 
покарання безстроковою каторгою за 
вбивство командирів військових з’єднань і 
частин, пошкодження захисних укріплень 
командних пунктів або військового корабля. 
За виведення з ладу військових об’єктів, 
озброєння, засобів зв’язку, шляхів сполучення 
– покарання стратою [2, с.106; 7, арк.98]. Саме 
виявленням, попередженням і розкриттям 
подібних злочинів займалася контррозвідка 
Гетьманату. 

Важливим засобом здобуття 
розвідувальної інформації була військова 
авіація. На той час бойову авіацію взагалі 
використовували для виконання 
розвідувальних завдань. Затверджений 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 27 

Гетьманом генеральний план організації 
Збройних сил передбачав створення 
Інспектури повітряних сил, яка мала 
підпорядковуватися безпосередньо начальнику 
Ген-штабу. В збройних силах планувалося 
створення 3 повітряних інспектур (авіаційних 
загонів), 2 інспектур аеростатів і спеціальної 
повітряної школи для підготовки льотного 
складу. До того ж, кожний з армійських 
корпусів сухопутних військ мав би мати 
окрему авіачастину. Свої авіаційні 
розвідувальні підрозділи мав і Чорноморський 
флот, формуванню якого Гетьманат приділяв 
особливу увагу. На озброєнні 
Чорноморського флоту знаходилося до 20 
гідропланів [8, с.426-427, 441-442]. 

Військова розвідка Української Держави 
працювала досить професійно й ефективно. 
Підтвердженням цього, наприклад, можуть 
бути матеріали розвідувальних звітів 
Генштабу, що містять докладні відомості про 
штатну організацію, чисельність, озброєння, 
командні кадри, дислокацію та 
передислокацію з’єднань, частин і залог 
Червоної армії, складені за даними 
одержаними від агентури й радіорозвідки [2, 
с.106]. 

В організаційно-правовому відношенні 
саме у цей період почала формуватися 
українська військова дипломатія, яка мала 
стати важливим каналом добування 
розвідувальної інформації У складі 1-го 
генерал-квартирмей-стерства Генерального 
штабу було створено Закордонний відділ 
(відділ закордонного зв’язку), як керівний 
орган військової дипломатії у складі 
Генштабу, якому мали підпорядковуватися у 
своїй оперативній діяльності військові аташе. 
Саме цей підрозділ взяв на себе основне 
навантаження по формуванню системи 
військово-дипломатичного представництва 
України. Навесні 1918 р. розпочалася робота 
по створенню організаційних і директивних 
засад військового аташату. Його “військових 
агентів” мали призначати з офіцерів 
Генштабу. При цьому встановлювалися 
суворі вимоги щодо професійних і моральних 
якостей кандидатів на військово-
дипломатичну роботу [9, арк.2]. 

Стосовно організації поточної роботи 
військових дипломатів, 31 травня 1918 р. 
начальником Генерального штабу було 
затверджено цілком таємну “Інструкцією 
військовим агентам при представниках по 
частині розвідочній”. Цей документ був 

першою комплексною директивою з 
організації поточної роботи українського 
військового аташату по збору інформації про 
стан збройних сил і військового будівництва 
країн акредитації. Інструкцію можна 
розглядати і як документ щодо 
цілеспрямованого збору відомостей 
розвідувальною характеру, виходячи з 
тогочасного рівня уявлень про завдання 
військової розвідки. Військові аташе мали 
щомісяця надсилати конфіденційну 
інформацію та докладний інформаційно-
аналітичний матеріал до відділу закордонного 
зв’язку [10, арк.11].  

Інструкція визначала систему збору 
інформації, яка була потрібна Генеральному 
штабу для врахування при розробленні 
оборонної стратегії Української Держави та 
будівництва її Збройних сил. Генеральний 
штаб Української армії цікавили такі 
проблеми: правова база формування армій 
іноземних держав; їх організація у мирний і 
воєнний час; озброєння та технічні засоби, що 
знаходяться у користуванні цих армій; 
мобілізаційні можливості промисловості, 
транспорту та шляхів сполучення держав 
акредитації; їх матеріальне забезпечення; хід 
військової підготовки, військово-навчальні та 
наукові заклади іноземних армій; дислокація 
їх частин, з’єднань; морально-психологічний 
стан особового складу, командні кадри; 
підготовка майбутнього театру воєнних дій у 
фортифікаційному, транспортному, 
топографічному відношеннях; плани 
військових дій; охорона кордонів [10, арк.12]. 

У червні 1918 р., військове міністерство 
внесло на розгляд Ради Міністрів проект 
постанови про призначення військових 
агентів до Берліна, Відня, Софії, 
Константинополя, Бухареста й Берна. При 
посольствах пропонувалося встановити 
посади військового аташе. За проектом при 
посольствах Української Дер-жави 1-го 
розряду (12 осіб за штатом) мали отримати 
акредитацію: військовий агент (посада 
отамана бригади), його помічник (полковник) 
і старшина для доручень (курінний), а при 
посольствах 2-го розряду (3 особи) – 
військовий агент (полковник) і його помічник 
(курінний) [11, арк.1-2; 12, арк.37-38]. 10 
серпня 1918 р. Гетьман затвердив закон “Про 
призначення військових агентів” до 
вищенаведених столиць. Проте, уряди цих 
держав від-хилили приїзд українських 
військових аташе [2, с.109]. 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 28 

4 липня 1918 р. ухвалено закон “Про 
призначення військово-морських агентів та 
встановлення посад військово-морських 
агентів при посольствах Української 
Держави”. Зазначені місії були акредитовані в 
Німеччині (за сумісництвом – у Данії, 
Голландії, Швеції), Угорщині, Румунії, 
Туреччині. Планувалося направити військово-
морського аташе і до радянської Росії. Проте, 
цього не відбулося через складний характер 
міждержавних стосунків. 

Військово-морські дипломати брали 
участь у складі делегації на мирних 
переговорах з Румунією та радянською 
Росією. 22 липня 1918 р. до Берліна було 
відряджено капітана 1-го рангу Українського 
військового Флоту Г. Свірського для ведення 
переговорів з представниками зацікавлених 
держав у справі повернення Україні 
Чорноморського флоту [2, с.109]. При цьому 
йому надали повноваження підписувати 
документи від імені Української Держави. 
Поточною роботою військово-морської 
дипломатії керував закордонний відділ 
Морського Генерального штабу. Цей 
підрозділ збирав і обробляв інформацію з 
організації та озброєння військово-морських 
сил іноземних держав, яка надходила від 
військово-морських аташе [2, с.109]. 

Головними методами роботи військових 
дипломатів України були: встановлення та 
розвиток контактів з представниками 
урядових і військових кіл країн; вивчення як 
офіційним, легальним шляхом, так і через 
таємні джерела іноземних збройних сил, 
добування спеціальної періодичної літератури 
та наукових джерел інших країн з метою 
вилучення відповідних даних та ін. Військові 
аташе надавали суттєву допомогу державній 
дипломатії, здобуваючи важливу для неї 
інформацію. 

Поступове накопичення досвіду роботи 
військовою дипломатією та військовою 
розвідкою за кордоном сприяло уточненню їх 
функцій, дозволило зробити певні висновки 
щодо підбору й підготовки кадрів. На відділ 

закордонного зв’язку пропонувалося покласти 
все таємне листування з військовими 
агентами, розробку нових шифрів для 
конспіративних зносин, забезпечення режиму 
таємності контактів з конфіденційними 
джерелами інформації, а також офіційну 
репрезентацію Генштабу перед військово-
дипломатичними представ-никами інших 
держав в Україні, супроводження їх у 
службових подорожах по країні [1, арк.3, 41-
45]. 

Підсумовуючи зазначимо, що в процесі 
державотворення досягненням Гетьманату 
було становлення військової розвідки і 
вдосконалення її системи. Діяльність 
розвідувальних структур спрямовувалася на 
забезпечення пріоритетних стратегічних 
зусиль Генштабу в інтересах оборони, 
виявлення найнебезпечніших для держави 
зовнішніх загроз. Для вирішення поставлених 
завдань використовувалися різні форми 
агентурної роботи; застосовувалися технічні 
засоби, насамперед радіоперехоплення, 
військова авіація; здійснювалась аналітична 
обробка здобутої розвідувальної інформації. У 
цей період відбулося чітке розмежування 
функцій між військовою розвідкою та 
військовою дипломатією, а остання набула 
певних організаційно-штатних форм у вигляді 
військового й військово-морського аташату 
при дипломатичних представництвах. 
З’явилися директивні документи, що 
регламентували їх поточну роботу; 
надійнішою стала процедура обміну 
інформацією між військовими аташе і 
Генеральним штабом; формуються уявлення 
про методи підбору й підготовки кадрів 
військової дипломатії. Налагодилась 
діяльність резидентур закордонного відділу 
Генштабу, зокрема розроблялися плани 
активізації такої роботи шляхом створення 
мережі резидентур, які мали поєднувати збір 
інформації з акціями політико-пропагандист-
ського впливу та іншими заходами в інтересах 
Української Держави. 
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ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ  
В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ «УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» 

 
У статті проаналіовано військово-політичні особливості розвитку Волинської губернії в 

добу Гетьманату Павла Скоропадського. Насамперед відмінності державотворчого процесу 
на місцевому рівні, боротьбу за вплив на волинське населення, формування/розформування  
військових частин. Крім того, характеризується політика гетьманського уряду у військовому 
сегменті та події, що суттєво впливали на військово-політичний розвиток Волинського краю. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Характерною ознакою лютого–квітня 1918 р. 
стала відсутність ефективних державно-управ-
лінських структур, здатних впроваджувати 
державницьку доктрину Української 
Центральної Ради (далі – УЦР). Фактично 
навесні 1918 р. діяльність УЦР завершилася 
поразкою через невміння національно-
демократичних сил соціалістичного 
спрямування, що перебували на чільних 
позиціях у центральних органах влади, 
своєчасно й ефективно реагувати на тогочасні 
виклики. 

Серед німецького військово-політичного 
керівництва альтернативою демократичному 
устрою в Україні розглядалася монархічна 
модель, як найбільш зрозуміла форма 
державного устрою, що здатна забезпечити 
виконання Україною союзницьких 
домовленостей. Її запровадження мало свої 
особливості як на загальнодержавному, так і 

на регіональному рівнях. При чому кожна 
адміністративно-територіальна одиниця 
тогочасної України мала свої особливості, 
спричинені віддаленістю від Києва, 
менталітетом її жителів, зрілістю місцевої 
влади, присутністю військового контингенту 
тощо.  

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. 
Сучасна незалежність України стала 
каталізатором нових, об’єктивних досліджень 
багатьох складних сторінок вітчизняної 
історії. Не стала винятком і доба Української 
революції, зокрема Гетьманат 
П. Скоропадського. До об’єктивного 
висвітлення малодосліджених чи 
сфальсифікованих радянською владою 
сторінок української історії долучилася ціла 
низка науковців. Їх праці окреслили загальну 
парадигму тих революційних подій. Не 
зупиняючись на працях узагальнюючого 
характеру, зазначимо, що різні аспекти 
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розвитку Волинської губернії в добу 
Гетьманату дослід-жували І. Козинець, 
О. Дем’янюк, В. Дмитрук, Л. Осауленко, 
В. Засєкін.  

Мета та завдання дослідження. 
Зважаючи на стан наукової розробки 
винесеної у назву статті проблеми, спробуємо 
з’ясувати військово-політичні особливості 
перебігу Української революції (доба 
Гетьманату «Українська Держава») на 
території Волинської губернії, визначити 
ступінь залучення місцевого населення краю 
до загальнодержавних військово-політичних 
процесів. 

Виклад основного матеріалу. Важливою 
складовою поразки Центральної Ради стала 
недооцінка ваги вирішення аграрних питань і, 
як наслідок, недооцінка селянства як 
соціальної платформи Української революції. 
Це зауваження важливе щодо Волинської 
губернії, переважна більшість населення якої 
були представниками цього прошарку. 

Окрім того, навесні 1918 р. активізувалися 
праві організації та партії. У квітні 
спостерігається їх поширення на 
Правобережній Україні, зокрема у Волинській 
і Подільській губерніях. Причину цього явища 
можна віднайти у соціальній базі правих 
політичних сил: колишні військові 
(здебільшого розформованих УЦР 
українізованих військових і напіввійськових 
частин), землевласники, заможні селяни, 
середні власники (ображені соціалістичною 
політикою представників влади). Усі ці 
верстви населення повною мірою були 
представлені на територіях Волинської 
губернії. 

У другій половині квітня 1918 р. у 
німецьких військово-політичних колах 
перевага надавалася П. Скоропадському. У 
довідці німецької військової контррозвідки 
щодо кандидатів на найвищу посаду в 
Українській державі зазначалося: 
«Скоропадський – аристократ, монархіст, 
генерал, багатий поміщик, слабовольний, але 
честолюбний; лікар Луценко – сильний 
оратор, уміє повести за собою маси, 
поміркований соціаліст, щирий українець, 
прекрасний організатор; Полтавець – 
політичний авантюрист, готовий на всі 
комбінації, якщо це принесе йому користь» [1, 
арк.57]. До чеснот, які посприяли П. 
Скоропадському стати на чолі 
антидержавного перевороту належить і 
характеристика майбутньому гетьману, що 

належить професору В. Солдатенку: 
«П. Скоропадський мав послідовно-
монархічні уподобання й орієнтацію» [2, 
с.45].  

Перші кроки гетьмана по управлінню 
державою були пов’язані як з формуванням 
дієздатного Кабінету Міністрів, так і з 
налагодженням певних стосунків із 
окупаційними військами. Перші тижні 
гетьманської влади були оцінені німецькими 
дипломатами та військовими як сприятливі 
для Німеччини. Так, німецький посол барон 
Альфонс фон Мумм телефонував до Берліна 
та запевняв німецький уряд, що «за спиною 
нового (гетьманського) уряду стоїть в першу 
чергу єдина авторитетна в теперішній час у 
країні влада – німецька головна команда» [3, 
с.61]. 

Із українського боку сподівання на плідну 
співпрацю з союзниками, насамперед з 
німцями, видалися неприйнятними для 
розвитку української національної ідеї. Чого 
варта лише позиція німецького командування 
щодо українського війська. Генерал-
лейтенант Е. Ґренер у розмові із 
П. Скоропадським переконував: «Для чого 
Вам армія? Ми перебуваємо тут, ніякого зла 
Вашому уряду всередині держави ми не 
дозволимо, а щодо Ваших північних кордонів, 
Ви можете бути цілком спокійні: ми не 
допустимо більшовиків. Створіть собі 
невеликий загін у дві тисячі осіб для 
підтримки ладу в Києві й для охорони Вас 
особисто» [4, с.179]. Зауважимо, що на 
початок гетьманського перевороту на землях 
України перебувало 28 дивізій і 2 
кавалерійські бригади німецької та австро-
угорської армій [5, с.265]. А 
головнокомандувач групи армій «Київ» 
генерал-фельдмаршал Г. фон Ейхгорн лише 
22 травня 1918 р. розіслав у німецькі установи 
та військові частини, що перебували в межах 
України наказ про підтримку гетьмана 
П. Скоропадського, який взяв на себе 
відповідальність за виконання Брестських 
домовленостей [5, с.194].  

Видавалося, що чи не єдиною силою, 
здатною за таких обставин контролювати 
ситуацію в державі, підтримувати існування 
гетьманського режиму, була німецька армія. 
На кінець серпня 1918 р. розташування 
німецьких військ на території Правобережної 
Україні виглядало так: 20-а, 22-а ландверні 
дивізії ХХІІ резервного корпусу займали 
район  
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Мозир–Житомир; 92-а, 93-я ландверні і 1-а 
кінна дивізії ХХVІ резервного корпусу – 
район Київ–Умань [14, арк.52-53].  

Утім, зважаючи на військове минуле 
П. Скоропадського, ми далекі від думки, що 
гетьман цілковито довірився риториці 
німецького військово-політичного 
керівництва. Чи не тому він прийняв рішення 
про розпуск і реорганізацію військових 
формувань, створених у добу УЦР, 
розпочинає підготовчі роботи по створенню 
української армії. Так, гетьман був негативної 
думки про військовий вишкіл і бойовий дух 
Синьої дивізії, сформованої на території 
Волинської губернії та роззброєної 
напередодні перевороту. Він вважав, що в її 
складі були «люди, яким абсолютно не 
хотілося битися проти більшовиків» [4, с.189]. 
А вже в червні перейшов до формування 
Сердюцької дивізії. Влітку 1918 р. на 
території Волинської губернії було завершено 
формування та проведено вишкіл дивізії, 
укомплектованої з військовополонених 
російської армії, які перебували в 
австрійських таборах. Зазначимо, що саме цю 
формацію пропонували гетьману прийняти на 
баланс австро-угорські воєначальники. 

Для завершення реорганізаційної роботи, 
формування структури дивізії та визначення 
рівня лояльності до української влади 
міністром військових справ Української 
Держави генеральним бунчужним 
(генералом) О. Рогозою було призначено 
командармом і відправлено до Володимир-
Волинського генерала В. Сокиру-Яхонтова. 
Дивізія отримала назву Перша козацько-
стрілецька (Сіра). 25 серпня 1918 р. відбувся 
огляд дивізії командармом генералом 
В. Сокирою-Яхонтовим та австро-угорським 
комендантом Гойгінгером. Гостей вітала 
почесна сотня під проводом сотника Любеча, 
отаман Пенківський з українською дружиною, 
капітан генерального штабу Кватерник, 
сотник УСС Коссак.  

До складу дивізії входило чотири полки. 
Першим полком командував сотник Ганжа, 
другим – підполковник Тимошенко, третім – 
підполковник Олександрович, четвертим – 
сотник Ткаченко [6, с.64]. У серпні 1918 р. 
Першу козацько-стрілецьку дивізію було 
переведено до Києва. На раді у гетьмана 
вирішено у найближчий час передислокувати 
її на Чернігівщину в район українсько-
російського кордону. Крім того, на території 
Волинської губернії в добу Гетьманату 

перебував І-й Волинський корпус на чолі з 
генерал-хорунжим С. Дядюшею. 
Начальником штабу корпусу призначено 
полковника Кривенка, старшим осавулом 
військового старшину Цепліта, молодшим 
осавулом сотника Татарінцева [7, арк.41]. 
Згідно з розпорядженням від 3 червня 1918 р. 
місцем дислокації штабу корпусу визначено 
м. Рівне, хоча фактично він безвиїзно 
базувався в Житомирі [8, с.229].  

1-а піша Волинська дивізія, яка в час 
формування Волинського корпусу увійшла до 
його складу, була реорганізована з 11-ї 
піхотної дивізії російської армії, яка у свою 
чергу входила до складу ХХV армійського 
корпусу, у квітні 1918 р. Штаб дивізії 
тимчасово розташовувався в Житомирі, хоча 
за планом дислокації мав бути розміщений у 
Луцьку. На час формування цього військового 
підрозділу комдивом призначений генерал 
Левицький, начальником штабу – полковник 
Еверт [7, арк.42]. Станом на 3 червня 1918 р. 
до складу дивізії входили полки:  

1-й піший Луцький (місце дислокації – 
м. Луцьк, командир полку – полковник 
М. Душенко), реорганізований з 41-го 
піхотного Селінгінського полку, який 
напередодні Першої світової війни базувався 
в Дубно;  

2-й піший Волинський (місце дислокації – 
м. Володимир-Волинський (фактично Луцьк і 
Староконстянтинів), командир полку – 
полковник В. Яворський) – реорганізований з 
42-го піхотного Якутського полку, який до 
війни базувався у Кременці);  

3-й піший Брест-Литовський (місце 
дислокації – м. Ізяслав, командир полку – 
спочатку полковник Г. Грудина, з липня 
1918 р. – полковник М. Ясенецький) – 
реорганізований з 43-го піхотного Охотського 
полку, який до війни базувався в Луцьку; 

4-й піший Холмський (місце дислокації – 
м. Остріг, командир полку – полковник 
А. Косович) – реорганізований з 44-го 
піхотного Камчатського полку, який 
базувався до війни у Луцьку. 

2-а піша дивізія була створена на базі 1-ї 
Української дивізії І-го Українського корпусу. 
Штаб дивізії розташовувався у Житомирі.  
Частина відставних офіцерів, які проживали в 
місті була залучена до підсилення кадрового 
складу полку. Крім того, залучалися колишні 
офіцери 17-го піхотного Архангелородського 
полку, 19-го піхотного Костромського полку, 
20-го піхотного Галицького полку, які до 
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початку Першої світової війни базувалися в 
губернському місті. Комдив – полковник 
П. Липко, начальник штабу – військовий 
старшина М. Капустянський [7, арк.43]. До 
складу дивізії увійшли полки: 

5-й піший Кременецький (місце 
дислокації – м. Кременець, згодом м. Рівне, 
командир полку – полковник В. Маєвський) – 
створений на базі випускників старшинської 
інструкторської школи, офіцерів російських 5-
ї та 32-ї дивізій, які до війни розташовувалися 
на території Південно-Західної Волині; 

6-й піший Дубенський (місце дислокації – 
м. Дубно, командир полку – полковник 
Д. Масалітінов) – формувався за рахунок 
місцевих мобілізаційних заходів; 

7-й піший Житомирський (місце 
дислокації – м. Житомир, командир полку – 
полковник Ю. Шевченко) – формувався з 
числа випускників старшинської 
інструкторської школи та офіцерів 5-ї дивізії, 
яка до війни базувалася в місті. 

8-й піший Ізяславський (місце 
дислокації – м. Ізяслав, командир полку – 
полковник М. Полинєв) – заново 
сформований, оскільки базовий для його 
формування 4-й піший козацький 
Український полк перестав до того часу 
існувати. 

Через проблеми кадрово-організаційного 
характеру 6-й Дубенський і 8-й Ізяславський 
піші полки 18 вересня 1918 р. були 
розформовані [8, с.237-238]. 

Саме 1-а Волинська та 2-а піші дивізії в 
добу Гетьманату дислокувалися на території 
Волинської губернії. У цей період вони 
виконували охоронні, каральні та допоміжні 
завдання. Про ступінь їх боєздатності до 
початку антигетьманського повстання 
говорити важко, бо активних бойових дій на 
території Волинської губернії на той час не 
було. 

Із артилерійських формувань на території 
Волинської губернії у цей час розміщувалися: 

1-а легка артилерійська бригада (комбриг – 
полковник С. Тихонович) у складі 1, 2 і 3-го 
легких артилерійських полків під 
командуванням полковників 
В. Богомольського і С. Савицького; 

2-а легка артилерійська бригада (комбриг – 
генерал-хорунжий М. Орловський) у складі 4, 
5 і 6-го легких артилерійських полків під 
командуванням полковників О. Брильова, 
Я. Бегми й О. Годило-Годлевського 
відповідно [7, арк.44]; 

1-а важка артилерійська бригада (ком-
бриг – генерал-хорунжий Д. Альтфатер) у 
складі 1 і 2-го важких артилерійських полків 
(командири – полковники С. Карпов, М. Куде-
линський) та 1-го гірського артилерійського 
полку (командир – полковник В. Тарнавський) 
[7, арк.45]. 

У добу Гетьманату на території 
Волинської губернії дислокувалися 2-а 
Волинська кінна дивізія. Начальник дивізії – 
генерал-хорун-жий Чеславський, начальник 
штабу – полковник Григоріїв. Вона 
складалася з: 

1-ї кінної бригади (командир – полковник 
А. Опатович) у складі 5-го Кінбургського та  
6-го Ольвіопольського кінних полків під 
командою полковників К. Перемикіна та 
О. Цви-леніва; 

2-ї кінної бригади у складі 7-го 
Володимир-Волинського (командир – 
полковник Ю. Зубов), 8-го Українського 
(командир – полковник В. Конраді) кінних 
полків і 2-го кінно-артилерійського полку 
(командир – пол-ковник С. Полянський) [7, 
арк.46]. 

Безпосередньо на території Луцька 
формувалася 3-я Волинська кордонна 
бригада, в яку згодом влилася 3-я 
Радивилівська кордонна бригада. З 1 липня 
1918 р. ці формування відповідно до наказу 
вищого командування почали 
розташовуватися у помешканні Пінчука на 
Вульці та у приміщенні колишньої міської 
пошти [9, арк.43]. 

Не зважаючи на наведену вище 
організаційну структуру українських 
військових формувань, для яких місцем 
дислокації було обрано територію Волинської 
губернії, можливість повніше зреалізувати 
свою військово-будівничу доктрину гетьман 
П. Скоропадський отримав лише восени 
1918 р., коли німецьке командування 
дозволило йому формувати вісім корпусів [5, 
с.267], закладення яких було передбачене 
законом «Про загальний військовий 
обов’язок» від 24 липня. 

У вересні Рада Міністрів затвердила план 
організації української армії. Вона мала 
складатися з восьми армійських корпусів, 
сформованих за територіальним принципом, 
відповідно до кількості округів, серед яких І-й 
– Волинський [15, с.125]. Усього, згідно зі 
штатами мирного часу, до складу 
українського війська передбачалося залучити 
близько 300 тис. осіб різних чинів і рангів. 
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За даними Луцького повітового 
військового начальника, у вересні в Луцьку 
були розквартировані 1-й Луцький піший 
полк, 2-й Волинський полк, 3-й Брест-
Литовський піший полк, панцерний, 
вантажний і мортирний дивізіони, управління 
3-ї Волинської бригади кордонної охорони, 
охоронна сотня Луцького коменданта [11, 
арк.106-115].  

У той же час, Перша козацько-стрілецька 
дивізія після передислокації з Волині, 
направлена гетьманом на Чернігівщину (у 
Конотопі розташовувався штаб дивізії), 
Алтинівка, Кролівець, Короп), перебувала під 
пильним наглядом інспектора в особі генерала 
Приходька. На новому місці відбулася зміна 
командування дивізії, її командиром 
призначили генерал-хорунжого Васильєва-
Чечеля, начальником штабу – генерал-
хорунжого Піонтковського [16, с.34].  

Безпосередньо на території Волинської 
губернії поширювалися всі нововведення 
гетьманської адміністрації. Зокрема це 
стосується оновленого тесту військової 
присяги, поширення перекладених 
українською мовою військових статутів, 
впровадження розробленої української 
військової термінології. 16 червня 1918 р. 
гетьман П. Скоропадський підписав наказ про 
запровадження нових військових рангів, у 
назвах яких врахували козацьку термінологію 
[10, с.9].  

Окрім створення військових формувань, 
гетьманська адміністрація започаткувала 
облік військового майна, амуніції та зброї, що 
залишилися на складах з часів Першої 
світової війни. Наказом від 18 травня 1918 р. у 
Луцьку та повіті розпочався облік військового 
майна [11, арк.20]. Обліковували 
різногалузеву продукцію, привласнену навіть 
німецьким та австрійським командуванням. Ті 
дані, які подавали П. Скоропадському, 
свідчили, що на території, насамперед 
Волинської та Подільської губерній, які 
довший час були прифронтовими, 
накопичилася значна кількість військового 
спорядження. 

Волинський губернський комендант 
наголошував, що «високий стан військового 
Української Держави покладає на кожного 
обов’язок бути лицарем честі, не кидати тінь 
на нашу армію, зробити її підвалиною 
вартості й права молодої самостійної 
України» [9, арк.60]. У наказі Луцького 
повітового коменданта від 30 травня 1918 р. 

зазначалося: «Всім старшинам Української 
Армії бути одягненими по формі, носити 
зброю і посвідчення» [9, арк.52]. 

В українських губерніях розпорядженням 
гетьмана П. Скоропадського започатковано 
військово-революційні суди. Щодо 
Волинської губернії, то наказом військового 
міністра вони почали діяти в містах Житомир, 
Луцьк, Рівне, Ковель і Новоград-Волинський. 
Територія Волинської губернії була поділена 
на 15 судових відділків, компетенцієя яких за 
їх юрисдикцією поширювалася на особовий 
склад та офіцерів військових частин, 
розташованих у межах їх дії. При оголошенні 
військового стану цим судам «підлягають 
крім військовослужбовців, також громадяне 
за убивство, підпал, розбишацтво, насильство 
жінок, шпигунство» [9, арк.96].  

Складна військово-політична ситуація в 
державі проглядалася в різних сферах 
суспільного життя українських громадян. З 
іншого боку, вона була відображенням 
напружених відносин Української Держави з 
союзниками, тобто німецько-австрійським 
контингентом. Щодо Волинській губернії, то 
тут яскраво проглядалося протистояння 
німецького й українського поглядів на 
подальший розвиток ситуації в Україні, в 
тому числі у військовому сегменті, впливі 
військових на регіональний розвиток.  

Прикметно, що австрійські вояки 
ставилися до місцевого населення значно 
жорстокіше, ніж німецькі. Про це, зокрема 
згадував український дипломат 
М. Могилянський: «Австрійці були гіршими 
німців, у них конфлікти з населенням 
зустрічалися частіше, ніж у німців, частішими 
були й жорстокі репресії, що викликало 
глибоку анархію та занепад сільського життя» 
[12, с.127]. 

Найбільше від карних акцій із 
застосуванням австрійського військового 
контингенту страждало населення західних 
повітів Волинської губернії. Зважаючи на 
особливу брутальність каральних дій 
австрійських військ на окупованих ними 
українських територіях, гетьман 
П. Скоропадський 14 травня змушений був 
передати австрійському представнику протест 
щодо таких дій. У спогадах гетьман визначив 
своє ставлення щодо діяльності окупаційних 
військ стосовно сільського населення: «німці, 
і особливо австрійці, далеко не вели політику, 
здатну прив’язати до себе жителів України» і 
далі: «з німцями діло ще йшло, з австрійцями 
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ж справа не клеїлася, позаяк там грабіж 
просто-напросто був узаконений, й всілякі мої 
розмови з австрійськими представниками ні 
до чого не вели» [4, с.184]. 

Звісно, що місцеві жителі щодалі то 
більше не терпіли свавілля військової 
окупаційної влади. За підрахунками 
Б. Якимовича, за весь період Гетьманату 
загинуло 30 тис. німецьких та австрійських 
вояків. 50 тис. українських мирних жителів 
загинуло у сутичках з окупаційними 
військами або були знищені каральними 
експедиціями [13, с.217]. 

16 жовтня гетьман П. Скоропадський 
підписав універсал про відновлення козацтва. 
За ним козаки однієї губернії об’єднувалися в 
кіш на чолі з кошовим отаманом, кіш 
складався з кількох полків. Волинським 
кошовим отаманом став полковник 
Борковський [17]. 

У листопаді 1918 р. для захисту 
державного ладу на Волині було створено 
«Волинський військовий відділ» 
добровольців. Під час антигетьманського 
повстання ці добровільні дружини воювали на 
боці П. Скоропадського. У складі штабу 
відділу існувала секція розвідки сил 
противника, основним завданням якої було 
виявлення фактів підривної роботи 
повстанців, саботажу, виступів та агітації 
проти влади [18, арк.21]. 

16 листопада 1918 р. розпочалося загальне 
повстання проти гетьмана. П. Скоропадський 
намагався залучити до оборони столиці різні 
військові частини, зокрема «Житомирський 
загін» Волинського губернського старости 

Д. Андро у кількості 300 бійців. Гетьман, який 
сподівався на віддані йому військові частини, 
прорахувався. Так, Сірожупанна дивізія 
оголосила нейтралітет, переобрала 
командування, перейшла на бік Директорії. 
Німці, які були своєрідною гарантією його 
правління, перестали боротися з військами 
Директорії. 

Можемо констатувати, що своєю 
діяльністю та невизначеністю соціально-
політичних пріоритетів гетьманська 
адміністрація лише поглибила політичну 
кризу у Волинській губернії, оскільки цей 
регіон на той час був сільськогосподарським і 
найбільше постраждав від експропріаційних 
заходів командування німецьких військ.  

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, 
що Волинській губернії доби Гетьманату 
П. Скоропадського були притаманні як 
загальні тенденції військово-політичного 
розвитку Української Держави, так і особливі, 
властиві лише цьому регіону. До таких 
відносимо – формування та вишкіл Першої 
козацько-стрілецької (Сірої) дивізії, І-й 
Волинського корпусу; створення 
паралімітарних «Волинського військового 
відділу», «Житомирського загону» Д. Андро 
тощо. Місцеве населення, з огляду на 
географічне розташування Волинського краю 
активно залучалося до усіх військово-
політичних процесів, що протікали в добу 
Гетьманату – антинімецькі й антиавстрійські 
виступи, залучення до діяльності місцевих 
органів влади, організація побуту українських 
військовиків. 
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ВОЄННА ПОЛІТИКА ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: 
НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

 
У статті на основі аналізу досвіду військового будівництва Української Народної 

Республіки розглядаються національно-патріотичні аспекти творення Армії Української 
Народної Республіки, військово-політична проблематика періоду Директорії. Автори 
обґрунтовують тезу, що національне військове будівництво прямо залежить від обраних 
концепцій державного розвитку та курсу держави у сфері внутрішньої і зовнішньої політики. 

Ключові слова: Директорія, воєнна політика, національно-патріотичне виховання, 
військове будівництво, морально-психологічний стан, державна політика.  
 

Період Директорії Української Народної 
Республіки (далі – УНР) характеризується 
складністю і динамічністю державотворчих 
процесів, які відбувалися в умовах жорстокої 
війни проти кількох противників за 
Українську державність. Досвід УНР є 
цікавим для вивчення вітчизняною 
історичною наукою і подальшого врахування 
в сучасному українському державотворенні, 
зокрема – військовому будівництві, що 
обумовлює актуальність дослідження даної 
проблематики. Матеріалом для опрацювання 
статті стали мемуари учасників 
досліджуваних подій, наукові праці останніх 
років та архівні документи, на які спираються 
автори під час проведення цього дослідження 
[1–22].  

Мета статті полягає у визначенні 
становища Армії УНР в умовах складної і 
неоднозначної політичної ситуації того часу. 

Директорія прийшла до влади в середині 
грудня 1918 р. До її складу увійшли: В. 
Винниченко – голова, С. Петлюра, Ф. Швець, 
А. Макаренко, О. Андрієвський. Новому 
урядові необхідно було організувати 
державну владу, домогтися визнання в 
зовнішньому світі і знайти надійних 
союзників у боротьбі за державність. 
Створення власної армії було найважливішим 
завданням, оскільки наближалася війна з 

Радянською Росією – найсильнішим 
противником новоутвореної УНР. 

26 грудня Директорія УНР проголосила 
свій програмний документ – Декларацію, в 
якій зазначалося, що “Влада в Українській 
Народній Республіці повинна належати 
лише... робітництву і селянству, тим класам, 
що здобули цю владу своєю кров’ю” [21]. Ця 
теза робила курс Директорії майже 
більшовицьким, що відштовхнуло від неї 
значні сили, які могли б прислужитися УНР у 
подальшому [8, с.224]. В. Сідак зазначає, що 
“...Директорія залишила поза державотворчим 
процесом... буржуазні елементи суспільства,.. 
Унаслідок УНР втратила численних фахівців 
у всіх сферах суспільного, економічного і 
військового життя...” [17, с.55]. Декларацією 
Директорія визначила свій статус як 
“тимчасової верховної влади революційного 
часу”, а також загальні положення щодо 
внутрішньої та зовнішньої політики УНР [19]. 
Суттєвим недоліком Декларації була 
відсутність положень, що регламентували 
національне військове будівництво. Тоді ж 
утворено перший уряд УНР – Раду Народних 
Міністрів, яка складалася з представників 
політичних партій, що брали участь в 
антигетьманському повстанні, її очолив В. 
Чехівський від Української партії соціал-
демократів. Тимчасово міністром військових 
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справ призначили генерала О. Осецького від 
партії соціалістів-самостійників [10, с.259]. 

1 січня 1919 р. перед керівним складом 
Армії УНР виступив Головний Отаман військ 
УНР С. Петлюра і виклав свої погляди на 
майбутнє Української армії: “... Моя ідея – 
ідея озброєного українського народу...”. Він 
вимагав викорінити в армії вади, що дісталися 
у спадок від російської армії і визначив 
напрями діяльності командирів щодо 
виховання вояків: “Я не розумію 
непорозумінь між стар-шинами і козаками... 
Коли старшина буде близько стояти до козака, 
...тоді ми не будемо боятися більшовиків і 
анархії” [19]. З цієї промови видно, що 
С. Петлюра перебував під впливом 
революційних ідей, оскільки висловив думку 
щодо загального озброєння всього народу, 
поряд з необхідністю мати власну регулярну 
армію. З неї не випливає, що національна 
армія по суті і є зброєю народу в боротьбі 
проти загарбників. 

Важливими заходами у ході будівництва 
національної армії було прийняття законів з 
військових питань. 7 січня 1919 р. голова 
Директорії УНР В. Винниченко підписав 
“Закон про поліпшення стану військових”. 
Він видавався “для поліпшення стану козаків 
та старшин Дієвої Армії УНР, які 
... захищають здобутки революції й 
самостійної Української Народної Республіки 
від ворогів...”. Платня для 
військовослужбовців установлювалася двох 
розмірів: “1. для тих, які служать в дієвих 
частинах; 2. які служать у запасових 
частинах”. Платня старшин і козаків, які 
служили в запасних частинах була приблизно 
на 35–40% меншою. Передбачалися також 
виплати для родичів загиблих воїнів, за 
поранення та ін. [1, арк.58]. За свідченням 
І. Мазепи, протягом 20 днів січня 1919 р. на 
потреби армії було витрачено до 1 млрд. 
гривень [9, с.25]. Ці заходи позитивно 
впливали на національну свідомість вояків, 
оскільки вони відчували державну турботу як 
захисники Батьківщини. 13 січня 1919 р. 
прийнятий закон “Про заклик військових до 
дійсної служби”. Призову на службу 
підлягали чоловіки 1893–1898 років 
народження, старшини-лікарі й військові-
урядовці – до 50-річного віку [8, с.283]. Під 
час мобілізації застосовувалися правові 
заходи її проведення.  

Важливе значення для політичного життя 
України мав Трудовий Конгрес, що проходив 

у січні 1919 р. було ухвалено Акт злуки УНР і 
ЗУНР, що позитивно мало вплинути на 
настрої армії та населення. Звітували члени 
Директорії УНР. З доповіддю з військових 
питань виступив Головний Отаман військ 
УНР С. Петлюра, у якій зазначив: “Щоб 
оборонити край від ворогів і для того, щоб 
вам дати змогу спокійно творити державну 
справу – треба мати власне революційне 
військо... Я бажав би, щоб ця думка через вас 
дісталась до народу і встановився органічний 
зв’язок між армією і інтересами держави. 
Утворення армії – зараз справа дуже важна. 
Ми маємо до діла з великою деморалізацією і 
несвідомістю і цю область треба оздоровити” 
[16]. Він вимагав активізувати пропаганду 
державної політики та національно-
патріотичне виховання в армії, остаточно 
визначився щодо необхідності регулярної 
армії для УНР. Військовий міністр УНР 
генерал О. Греков закликав порозумітися з 
державами Згоди та спертися на їх військову 
силу, оскільки на повстанців надії немає, 
проти радянських частин воюють лише 
регулярні війська, але цих сил не вистачає. 
Трудовий Конгрес не визначив шляхи 
розбудови національної армії, незважаючи на 
стурбованість, висловлену С. Петлюрою і 
О. Грековим. Таке відношення політиків до 
армії негативно впливало на морально-
психологічний стан військ, насамперед – на 
командний склад, обов’язком якого було 
проводити у військах державну політику. 

22 січня 1919 р., на Софійському майдані 
в Києві, Директорія УНР за участю делегації 
західних українців урочисто проголосила Акт 
злуки УНР і ЗУНР в єдину соборну 
Українську Народну Республіку. Він мав 
важливе політичне значення, але об’єднання 
двох Українських держав у силу складних 
зовнішньополітичних і внутрішніх причин не 
було доведено до завершення. Два окремих 
уряди самостійно проводили свою внутрішню 
і зовнішню політику та дві армії довго мали 
різних противників. І все ж день 22 січня 
1919 р. назавжди ввійшов в історію України 
як свято соборності. 

У Директорії та уряді УНР не було 
внутрішньої єдності. З приводу цього М. 
Капустянський пише: “Одні за спілку з 
більшовиками, другі за спілку з Антантою, 
треті – наймолодші й гарячі – воювати зі 
всіма, бо вони нас не визнають” [6, с.40]. 
“Бажання партій за всяку ціну втягнути армію 
в партійну боротьбу, ... дуже шкідливо 
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відбивалося на настрої нашого війська...” [6, 
с.102]. Партії зосередили свою головну увагу 
на партійній пропаганді, а не на національно-
патріотичному вихованні, як того вимагали 
складні й суперечливі обставини того часу.  

Військове керівництво УНР було 
незадоволене некомпетентним втручанням 
провідників Директорії у військове 
будівництво. Проявом цієї некомпетентності є 
скасування персональних військових звань і 
впровадження посад від 8 січня 1919 р. [2, 
арк.4]. Імовірно, це рішення С. Петлюрою 
приймалося під впливом політичних діячів, 
які не хотіли бачити в армії наслідки 
попередньої організації. М. Шляхтиченко 
коментує його так: “Влада Директорії зразу ж 
зробила хибу, яка дуже негативно відбилась 
на організації збройних сил України. Маю на 
увазі ліквідацію старшинських рангів у армії 
України. Всі старшини... зустріли цю новину 
неприхильно і нічого доброго від неї не 
ждали. Постали всякі термінологічні 
плутанини. Три генеральні степені 
генерального хорунжого, генерального 
значкового та генерального бунчужного були 
деградовані в “отамана”, але назва “отаман” 
не все означала генеральську рангу, а 
генеральське становище чи посаду, тому 
отаманами раптово поробились учорашні 
хорунжі, значкові та інші молодші старшини, 
а то звичайні цивільні особи...” [25, с.59]. Цей 
захід підривав організаційні основи армії та 
зменшував авторитет військового керівника. 
Українська армія довго не мала жодних 
зовнішніх відзнак, уключаючи державну 
символіку, що не сприяло успішності 
національно-патріотичного виховання. 
Рядовий військовослужбовець не міг чітко 
зрозуміти, громадянином якої саме держави 
він є, і що він захищає. Це тим більш важливо 
тому, що в Армії УНР служили звичайні 
громадяни УНР, яким треба було чітко 
пояснити мету і завдання збройного захисту 
своєї Батьківщини, на що слід було 
спрямувати зусилля національно-
патріотичного виховання у військах.  

При призначенні на відповідальні посади 
не завжди враховували військову освіту, 
службовий досвід і ділові якості. Так було, 
наприклад, коли командиром Дніпровської 
дивізії призначили Д. Зеленого, а 
командуючим військами на Волині – 
хорунжого В. Оскілка [2, арк.4]. Непродумана 
кадрова політика призводила до того, що до 
керівництва військами приходили люди іноді 

хоча і особисто вірні Директорії та урядові 
УНР, але за службовим досвідом, рівнем 
освіти та діловими якостями не відповідали 
займаним посадам. Зважаючи на це, старшини 
самовільно залишали частини, оскільки в 
таких умовах не могли виконувати свої 
обов’язки. У червні 1919 р. з 50-го гарматного 
полку зникли 11 старшин. Командир полку 
доповідав командиру 17-ї Дієвої гарматної 
бригади, до складу якої входив цей полк, що 
“... в армії утворилося таке положення, в силу 
якого всяка праця старшин зробилась цілком 
неможливою. Факти цілковитої неслухняності 
зі сторони козаків, невиконання наказів – 
явища в останні часи настільки звичайні, що 
до них вже всі привикли...”. Згадуються 
погрози старшинам заарештувати, 
обеззброїти, видати більшовикам, вчинити 
розправу самочинно. Мали місце випадки 
розпродажу коней, зброї, боєприпасів та ін. 
Командир полку дійшов висновку, що 
старшини в такій ситуації не можуть керувати 
підлеглими через повну безкарність 
порушників дисципліни [3, арк.1]. Командир 
бригади, аналізуючи становище у своєму 
з’єднанні, повідомляв, що з бригади 
дезертирували 26 старшин і 12 військових 
урядовців. Протягом 5 місяців дезертирували 
до 800 козаків, але тогочасні органи влади не 
докладали зусиль для того, щоб припинити 
масове дезертирство. Він пише про причини, 
що призвели до такого становища: 
“Встановлення дисципліни покладається на 
старшин, але ж старшині нема на що 
спертися. Не може бути старшина каральним 
елементом в армії, коли нема загального 
порядку, коли зверху для цього нема 
допомоги.., нема нічого дивного, що 
старшини просяться на посаду козака, щоб не 
керувати частинами.., завдяки загальному 
розвалу і загальному пониженню моралі не 
тільки серед неосвічених людей, а й серед 
інтелігенції військова етика та 
дисциплінованість старшин упала...” [3, 
арк.2]. 

Такі випадки являли певну тенденцію, 
викликану ставленням до армії окремих 
політиків, а також штучно пониженим 
статусом старшинського корпусу, що було 
зроблено з їх подачі. А. Пузицький згадує: 
“Мене страшенно здивувало, що значна 
кількість чисто українських старшин 
вештається без діла... Полковник 
Воскресенський, молода людина, 
“георгіївський кавалер”, ... командир полку в 
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Російській армії, ... оповів мені, що... керував 
полком в армії УНР, ... але зацькували його 
отаманчики, бо був кадровим старшиною. У 
нього не вистачило терпеливості й сили волі 
боротися з отаманією...” [15, с.12-13].  

Військові керівники знали шкідливість 
упередженого ставлення до армії з боку 
окремих політичних діячів. Це можемо 
сказати як про деяких політичних лідерів 
УНР, так і в цілому про політику урядових 
партій, які армійськими питаннями не 
займалися, а до кадрових військових 
ставилися з недовірою. Причини цього 
полягали в упередженому ставленні до 
кадрових старшин “побоюючись, що частина 
з них, вихована в дусі “єдіной, нєдєлімой, 
монархічєской Росії”, у критичний момент не 
підтримає Уряд”. На цьому грунті 
розвинулася “спекуляція національним 
прапором і своєю певністю”. 
М. Капустянський з цього приводу свідчить, 
що “Багато з таких отаманів примазувалися до 
якої-небудь партії і та їх всіма засобами 
підтримувала”. У цьому разі можна зрозуміти 
бажання уряду поставити на чолі армії своїх 
“певних національно і соціально людей і 
очистити старшинське середовище від 
шкідливих елементів” [6, с.40]. Але ця робота 
здійснювалася невміло і вкрай суб’єктивно. 
Ставлення українських політиків до 
старшинського корпусу певною мірою 
розкриває В. Винниченко. На його думку, 
“... більшість нашої старшини була не 
революціонери, а то й контрреволюціонери ... 
значна частина її складалась з бувших 
гетьманців, з руської офіцерні... Ця офіцерня 
розкладала наші війська, провокувала їх на 
ексцеси, одних тягла в бандитизм, у погроми, 
а других одкидала в бік ворожості до 
Директорії...”. В. Винниченко вважав, що 
“їхня основна хиба була в їхній політичній 
неосвіченості, в їхній односторонності 
психіки, що нічого не бачила й не розуміла 
крім національного, а те національне розуміла 
хибно”. Він виступав за створення 
“революційної й соціалістичної армії, без якої 
ніякі наші гасла й декрети не могли бути 
здійсненими”, з цією метою “вніс проект 
організації старшинських шкіл, в які 
приймались би свідомі політично й соціально 
українські робітники й селяни. До випусків з 
цих шкіл офіцерів призначати з унтер-
офіцерів. А крім цього ввести в армію 
інститут політичних комісарів”. Ставлення 
його до старшин було упередженим, він 

вважав, що “військо лишилось у руках 
елементів, які або не розуміли революції або 
були явними контрреволюціонерами й навіть 
контрукраїнцями” [4, с.185-187]. 
В. Винниченко акцентує свою увагу на 
пропаганді революційних ідей в армії, а 
питання національно-патріотичного 
виховання вояків залишаються поза нею.  

Подібну точку зору виражала українська 
преса. М. Стахів указує, що “... українські 
публіцисти й журналісти ...не дуже 
...відчували всю відповідальність преси перед 
інтересами нації і її держави. Нерідко вони без 
ніякої потреби нападали на урядові 
розпорядження, які йшли в напрямку 
береження ладу й порядку й національного 
характеру держави...” [20, с.164]. Газета 
“Ставка” за 21 грудня 1918 р. містила статтю 
О. Пількевича “Якої армії нам зараз треба”. 
Автор розуміє, що новоутвореній УНР 
необхідна боєздатна армія, звертає увагу на 
“ентузіазм і захоплення нашої молодої армії”, 
які вона виявила під час боротьби з 
гетьманом. Разом з тим, він закликає 
“остаточно порвати з ненависними для всіх 
нас традиціями царсько-московської 
“російської” армії... ми повинні рішуче... 
очистить нашу... армію від того зрадницького 
і скажено ворожого елементу, який наповз до 
нас під прапором “фахівців” з Московщини. 
Краще призначать молодих талановитих 
щирих патріотів-українців на відповідні 
командні ролі...” [19]. Ця думка свідчить про 
поспішну і необгрунтовану відмову від послуг 
військових фахівців, зважаючи на їх політичні 
погляди, і заміну їх тими, які лише активно 
підтримали Директорію на початковому етапі 
її правління і вважали тільки себе 
виразниками української національної ідеї і 
народних прагнень. У дійсності вони не 
стільки боролися за українську державність, 
скільки намагалися втілити в життя політичні 
програми своїх партій і рухів або відстоювали 
власні інтереси за рахунок особового складу. 
Для планомірної роботи зі створення 
національної армії їм не вистачало 
професійного досвіду, відповідної освіти і 
морально-ділових якостей.  

Подібну позицію висловив Селянський 
з’їзд, який визнав, що “... для створення міцної 
народної армії треба... подбати, аби... 
військове міністерство, було складено з 
людей, які стоять за інтереси українського 
народу... ухвалено очистити міністерство від 
усіх “фахівців”... Головним завданням 
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міністерства... є утворення такої народної 
армії, яка б міцно обороняла інтереси народу.., 
необхідно.., звільнити всіх старшин, які під 
час української народної революції 
саботували або записувалися в нейтралітет...”. 
У цілому селянство не довіряло старшинам, 
але визнавало їх роль в армії. Звертається 
увага на виховання воїнів, окремі українські 
політики прийшли до розуміння посилення 
національно-патріотичного впливу у військах 
для зміцнення дисципліни і боєздатності [19]. 
У справі розбудови національної армії 
Головний Отаман військ УНР С. Петлюра не 
завжди міг правильно впливати на процес 
військового будівництва та діяльність військ 
УНР, що демонструють, наприклад, його 
окремі рішення, і змушений був рахуватися з 
партійними інтересами. М. Капустянський 
характеризуючи С. Петлюру пише: “... це 
найбільш популярна людина на Україні. 
Військо любило його й вірило; ... 
Большевики... не жалували коштів для агітації 
проти нього і тим спричинялися до ще 
більшої його популярності серед населення 
України”. Але: “В довір’я до нього нерідко 
закрадалися люди негідні, корисливі, 
честолюбці, що удавали з себе або мучеників 
за українську ідею або ж борців за соціальні 
змагання бідного люду... Це відбивалося й на 
військових справах.., коли траплялися 
призначення на... посади осіб... шкідливих для 
справи” [6, с.42]. Разом з тим, “Нікого за цей 
час могутнішого не з’явилося йому на заміну, 
бо такого й не було” [6, с.32]. 
М. Ковалевський вважав, що “... в особі 
Симона Петлюри була знайдена людина, яка, 
не дивлячись на своє цілком цивільне минуле, 
зрозуміла всю вагу військової організації 
України, як і складний характер підготовки 
організаційних кроків” [7, с.319]. 
П. Єрошевич твердить: “... Петлюра у війську 
користувався популярністю, але зате дехто з 
членів Директорії та уряду більш викликали 
кепкування ніж пошани до себе” [5, с.46]. У 
складних умовах С. Петлюра провадив 
управління державою і армією. Вже в 
еміграції він писав: “Ціна крові і жертв, що 
ними купується мир та добробут нації, завжди 
буде меншою, коли раніш думають про 
відповідальну роль війська” [13, с.291-292]. У 
1919–1920 рр. українські уряди змінювалися 
декілька разів, але С. Петлюра до кінця 
залишався на чолі визвольної боротьби.  

13 лютого 1919 р. до роботи приступив 
новий уряд на чолі з економістом С. 

Остапенком, який переважно був 
сформований із представників ліберально-
демократичних партій. Міністром військових 
справ став полковник О. Шаповал від партії 
соціалістів-самостійників. С. Остапенко 
виступав за порозуміння з державами Згоди. 
Умови Директорії, на яких вона 
погоджувалася співпрацювати з ними, були 
такі: визнання самостійності України та 
Директорії як уряду УНР, сприяння 
соціальним реформам в Україні, визнання 
автономності української армії та ін. 
Перешкодою в порозумінні з державами 
Згоди було те, що уряд УНР видавав 
революційні документи, які сприймалися як 
більшовицькі. О. Назарук писав, що уряд: 
“... був дуже революційний тільки на папері і 
під омофором того революційного уряду, в 
самім місці його осідку, всі вілли й палаци 
польської шляхти тішилися написами: “дім 
увільнений від реквізицій”, і то в часи, коли 
найпотрібніші уряди не мали помешкань, 
коли старшини спали на столах у канцелярії, 
коли хворі й ранені не мали де голову 
склонити” [11, с.239-240]. 

22 березня 1919 р. представники окремих 
соціалістичних партій утворили Комітет 
охорони Республіки, що вимагав від 
Директорії припинення переговорів з 
французами та порозуміння з урядом 
Радянської України. Це негативно впливало 
на військо. Військові не могли зрозуміти, хто 
є ворогом і проти кого вони мають воювати. 
Наслідком стало те, що під час боротьби з 
Червоною армією окремі українські частини 
самочинно залишали фронт. Уряд УНР не 
визначився із зовнішньополітичним курсом, 
відтак командування не могло організувати 
роз’яснювальну роботу у військах, впливати 
на свідомість вояків і спрямувати її на 
перемогу у війні [18, с.271-272].  

9 квітня 1919 р. було створено новий уряд 
на чолі з Б. Мартосом. Декларувалося 
бажання миру з поляками і російськими 
більшовиками, але за умови визнання ними 
незалежності України і не втручання в її 
внутрішні справи. М. Капустянський 
відзначає характерні тенденції в роботі уряду: 
“Відсутність спільного національного фронту 
прикро відбивалася як на самій 
працездатності уряду, так і на нашій справі. 
Бракувало інтелігентних сил і була 
розбіжність думки... Головна хиба 
соціалістичного уряду, ... це цілковита 
відсутність певного фінансового плану, а 
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також контролю й жодної відповідальності. 
Кошти йшли як на державні цілі, так і на 
потреби приватних осіб і на партійну 
агітацію... До армії цей уряд ставився 
невиразно і вона, в уяві декого з наших 
політичних діячів, була чинником другого 
порядку.., а головне – не напружував зусиль, 
щоб своєчасно забезпечити армію хоч одягом, 
харчами й ліками та дати їй ґрунт і засоби для 
важкої і упертої боротьби” [6, с.33]. 

На становище в армії негативно впливали 
міжпартійні суперечки та часті зміни урядів 
УНР, чутки про те, що ліві партії вимагали 
порозуміння з більшовиками, а уряд УНР на 
чолі з Б. Мартосом вів переговори з ними. Про 
ставлення військових до політичних партій 
згадує у своїх споминах П. Єрошевич: “До... 
соціалістичних партій здоровий організм армії 
ставився ворожо, вважав їх звичайними 
спекулянтами та руїнниками. Наша армія на 
фронті відчувала, що в нас в тилу робиться 
щось негаразд. А нарешті до війська... дійшла 
страшна чутка, що ніби наш уряд ухвалив 
замиритися з большевиками та почати війну з 
Польщею. Що є замирення з большевиками.., 
кожний з нас добре розумів, не хотіли цього 
зрозуміти тільки дехто з наших міністрів. 
Якось не хотілось, вірити, щоб була така 
ухвала нашого уряду, однак така вістка своє 
робила” [5, с.46]. Цей приклад свідчить, що 
уряд і політичні діячі не тільки не захотіли 
налагодити всебічне політичне інформування 
всього особового складу Армії УНР, але й не 
вважали за необхідне врахувати настрої, які 
мали місце у військах і суспільстві. 

На боєздатності армії негативно відбилося 
упереджене ставлення урядових партій та 
окремих політиків до старшин. Це 
пояснюється тим, що значна кількість їх 
служили в гетьманській армії і перейшли на 
бік Директорії під час повстання або після 
нього. В. Прохода з цього приводу пише: 
“... Старшин було досить для півмільйонної 
армії, але Директорія їм не довіряла.., і вони 
залишились нечинними або відійшли до 
ворожого берега” [14, с.99].  

У своїх спогадах О. Удовиченко зазначає, 
що партійна гризня, що відбувалася в центрі, 
підривала авторитет державного керівництва 
в армії і знижувала працездатність уряду. 
Тенденція політичних партій прищепити в 
армії ту чи іншу партійну доктрину, або 
втягнути до партії окремих вояків, а часом і 
цілі частини, викликала невдоволення серед 
вояків, що добровільно несли на жертовник 

визволення України своє життя, тим більше 
це послаблювало бойовий дух і боєздатність 
армії [21, с.13]. Партійні суперечки руйнували 
монолітність армії, послаблювали рівень 
військової дисципліни, підривали авторитет 
державного і військового керівництва, 
наслідком чого було погіршення морально-
психологічного стану воїнів. 

Про долю української держави С. Петлюра 
пізніше писав: “... як тяжко вести вперед її, 
якої обережності, розважності треба 
додержуватись, щоб провести її серед 
лабіринту неоформленої волі народу, 
складних обставин міжнародного характеру і 
неповаги до тих, хто оддає їй свій мозок і 
душу свою” [12, с.225]. Розвиваючи далі цю 
думку С. Литвин зазначає: “Як стане 
зрозуміло пізніше, не лише “неоформлена 
воля народу”, а й така ж неоформлена воля 
влади стануть однією з причин поразки 
тодішніх українських визвольних змагань” [8, 
с.279]. Влада УНР не визначила головні 
напрями військового будівництва, не 
виробила державну ідеологію, положення якої 
можливо було використати в національно-
патріотичному вихованні в Армії УНР. Не 
було налагоджено виробництва зброї та 
боєприпасів, не забезпечено її медикаментами 
та одягом. Можливо було закупити ці 
матеріали за кордоном, але заважало 
негативне ставлення західних держав до УНР 
і тому це питання залишалося невирішеним. 
І. Мазепа про це пише: “Бракувало головно 
набоїв, взагалі амуніції. Запаси їх були вже 
давно вичерпані, а виробляти зброю та інші 
військові матеріали ми не мали змоги... А 
коли були деякі фабрики та заводи, то майже 
всі вони містилися на Лівобережжі... Отже, 
зосередження нашої боротьби... на території 
Правобережної України, з її непромисловим 
характером... мало для нас... несприятливі 
наслідки” [9, с.21]. Відтак, українські війська 
не були забезпечені зброєю і боєприпасами. 
Армія УНР була чи не єдиною державною 
структурою незалежної України, що існувала 
реально і вела важку збройну боротьбу. 
Водночас уряд, за винятком окремих заходів, 
не зміг забезпечити її всім необхідним. 

Отже, досвід УНР дозволяє винести дуже 
важливі уроки для сучасності: 

Національне військове будівництво прямо 
залежить від обраних концепцій державного 
розвитку та курсу держави у сфері 
внутрішньої і зовнішньої політики. 
Визначившись щодо самостійного 
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державного існування УНР, лідери Директорії 
намагалися створити національну армію, але 
їх погляди не були єдиними в даному питанні, 
що відображалося на становищі армії і 
ставленні до неї українського суспільства, 
здійснювало негативний вплив на настрої у 
війську та морально-психологічний стан його 
особового складу. 

Ставлення українських політиків до 
старшинського корпусу, як і до армії в цілому, 
було невизначеним, а іноді й упередженим. 
Це заважало військовим керівникам 
ефективно виконувати свої функції, оскільки 

вони не відчували державної підтримки і не 
завжди спроможні були організувати 
навчання та виховання, зміцнити військову 
дисципліну серед особового складу. Держава 
мала постійно виявляти турботу саме до 
командних кадрів, як основи сучасної 
регулярної армії, дбати про їх духовний і 
матеріальний рівень життя. 

Військово-політична проблематика періо-
ду Директорії УНР заслуговує на подальше 
ґрунтовне дослідження з метою вироблення 
практичних рекомендацій для реформування 
Збройних Сил України на сучасному етапі. 
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виконували військовий обов’язок, показано їх статус у суспільстві. Доведено, що 

співвідношення кіль-кості етнічних українців, які обіймали високі посади в арміях обох 

імперій значно переважали в армії Російської імперії, ніж Австро-Угорщини. Зроблено 
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Історія свідчить, що кожна держава 
намагається закріпити у свідомості свого 
населення та інших народів вигідні для себе 
уявлення про військову службу у власних 
збройних силах. Образ військової служби, що 
цілеспрямованно формується в суспільній 
свідомості, і є її іміджем. Практичним 
механізмом формування та втілення 
позитивного іміджу збройних сил і військової 
служби зокрема є відповідна політика органів 
державної влади. 

Мета статті полягає в дослідженні 
формування іміджу військової служби в очах 
суспільства на теренах України в період 
російсько-австрійського панування, тобто 
часи її бездержавності (XVIII – початок 
XX ст.). 

Для досягнення поставленої мети 
розглянємо загальне ставлення держави та 
суспільства до армії в зазначену епоху, а 
оскільки вона розтягнулася понад 200-річний 
термін, необхідним є визначення основних 
рис, що характеризували службу в армях 
Російської та Австро-Угорської імперій. 

Варто зазначити, що в імперіях тих часів 
загальноприйнятною точкою зору було те, що 
армія є стовпом держави, її опорою і надією. 
Такий стан був не випадковим – імперії вели 

чисельні війни та придушували непокірні 
підвладні їм території. Росія й Австро-
Угорщина були монархіями, у правлячих 
родинах яких зосереджено верховну владу, а 
на дворянство покладене спадкове управління 
країною через керівництво своїми наділами. У 
свою чергу, основним завданням дворянства в 
усі часи було служіння монарху і державі на 
військовій ниві.  

Військовий фактор, у формі війн, 
мобілізацій, військових повінностей, 
заготівель для армії тощо відігравав важливу 
роль у формуванні національної ідентичності 
й етнічної самореалізації народу. Очевидним є 
те, що український народ, розподілений між 
імперіями також перебував під впливом цього 
фактору. 

У Російській імперії армія була 
інструментом не лише зовнішньої, а й 
внутрішньої політики. Військовослужбовців 
використовували на заводських роботах, під 
час видобування ресурсів, будівництва доріг і 
великих міст. Водночас, саме армія 
придушувала бунти населення і знищувала 
розбійницькі формування. 

Відразу зазначимо, що позитивною рисою 
у формуванні іміджу людини в погонах в очах 
суспільства був той факт, що всі чоловіки 
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царської родини мали військову освіту і 
військові звання, носили військову форму і 
займали військові посади, з яких згодом 
вступали на вищу посаду керівництва 
державою. 

Служба в армії серед дворян вважалася 
найпрестижнішою починаючи з XVIII ст., 
служити йшли представники найбагатших і 
найвпливовіших родів. З іншого боку в ці 
часи вступ у дворянство за військові заслуги 
вважався звичайним способом отримання 
прав вищого стану [1, с.30]. Військова служба 
стала своєрідним ключем до успішної кар’єри.  

Привілейованим ядром російської армії 
був офіцерський корпус. Де б не довелося 
служити офіцеру, його мундир надавав йому 
право стати часткою місцевої верхівки і бути 
прийнятим у всіх шляхетних родинах. З 
іншого боку, матеріальне забезпечення 
офіцера покращилось, порівняно з іншими 
верствами населення, лише у ХVIII – на 
початку ХІХ ст. [1, с.241]. 

Офіцери основний час проводили в 
підрозділах, де панувала жорстка ієрархія і 
дисципліна. Неформальні відносини між 
офіцерами під час служби були 
неприпустимими. Офіцер постійно перебував 
під тиском старшого начальника, і сам також 
жорстко вимагав виконання завдань від унтер-
офіцерів (у сучасній термінології – сержантів – 
прим. авт.) і солдатів.  

У повсякденному житті офіцера поза 
службою найважливішу роль відігравало 
офіцерське зібрання. Їх відвідування було 
однією з основних форм дозвілля офіцера та 
його сім’ї. Родини офіцерів полку, особливо 
тих, що дислокувалися в невеликому місті, 
були знайомі один з одним, і зібрання ставало 
зручним місцем їх зустрічей, позбавляючи від 
необхідності влаштовувати занадто часті 
прийоми або звані обіди (які і так були 
звичаєм). Спілкування у цих зібраннях 
полегшувало і проблему знайомств – багато 
офіцерів одружувалися з дочками і сестрами 
своїх колег по службі. Саме у таких зібраннях 
влаштовувалися бали, вечори та інші заходи, 
куди цивільні особи допускалися сюди лише 
як гості [1, с.244]. 

Вище уже зазначалося, що офіцерів 
місцеві правлячі еліти приймали, як рівних, 
хоча для повної об’єктивності слід додати, що 
самі офіцери іноді ставилися до цивільних 
осіб дещо зверхньо. Загальноприйнятим було 
зневажливе позначення цивільних осіб 
терміном “шпаки”, яке закладалося хлопчику 

– майбутньому офіцеру, ще у кадетському 
корпусі. Офіцери могли дозволити собі 
образити місцевого чиновника, напідпитку під 
час відпочинку вигнати цивільних осіб з 
розважального закладу, грубо пожартувати 
над ними. Проте, як свідчить практика, у 
багатьох таких випадках офіцерів за це суворо 
не карали, оскільки суди того часу були 
налаштовані до військових дуже лояльно. 
Частіше за все скарга взагалі не доходила до 
суду, оскільки цивільні особи не 
наважувалися притягувати офіцера до 
відповідальності за його грубий вчинок. 
Фактично суспільство було поставлено перед 
правилом, що офіцер тягне важку армійську 
лямку, тому йому багато має прощатися. 
Давалася взнаки і кругова порука в органах 
влади, стрижнем яких нерідко були відставні 
офіцери [2]. 

Українців стали залучати до офіцерського 
корпусу російської армії лише з другої 
половини XVIII ст. Найбільш відомими з них 
стали К. Розумовський, П. Апостол, 
А. Гудович, А. Милорадович. У зв’язку з 
отриманням значною частиною козацьких 
родин і шляхти дворянських прав в останні 
десятиліття XVIII ст. активність українського 
сегменту серед офіцерського корпусу значно 
зросла. Уже в російсько-турецькій війні 1806–
1812 рр., а особливо у війні з Францією 1812–
1813 рр., спостерігається поява значної 
кількості генералів українського походження, 
які були прямими нащадками української 
козацької старшини з правами 
малоросійського дворянства: О. 
Богдановський, А. Богуславський, О. Глєбов, 
А., Н. і П. Гудовичі, О. Єфімович, М. 
Карпенко, М. Коробко, В. Костенецький, О. 
Красовський, М. Милорадович, Д. 
Неверовський, І. Паскевич, М. Петровський, 
К. Полторацький, М. і П. Ставицькі, 
М. Сулима, І. Трощинський, І. Черниш, 
Г. Шостаков і багато інших [3 с.62-63]. 

Ставлення до військової служби 
українського дворянства у першій половині 
XІХ ст. яскраво характеризують спогади 
генерала М. Домонтовича. З цього приводу 
він згадував: “Поміщицький побут у 
Малоросії вирізнявся патріархальною 
простотою. Дворянство, хоча і служило, але 
багато хто виходив у відставку у молодому 
віці, переїжджав у село, поспішав одружитися 
і через те, що крім військової, майже ніяких 
інших кар’єр для дворянства не було, своїх 
синів віддавало переважно до кадетських 
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корпусів. Найбільша кількість обдарованих, 
хоча і погано підготовлених юнаків, 
потрапляла до військово-нав-чальних 
закладів. Проживаючи у глухих маєтках і 
займаючись сільським господарством, 
дворянство не було позбавлене станового 
честолюбства. Будучи, порівняно з 
великоруським, новим і не знатним, воно як 
молода аристократія дуже чутливо ставилося 
до своєї шляхетності і будь-якими заходами 
намагалося її зміцнювати і підтримувати. 
“Намагайтеся навчатися добре, щоб служити і 
дослужуватися” – таким був заклик 
середнього і особливо дрібного дворянства у 
Малоросії” [4, с.447-448]. Цілком зрозуміло, 
що така позиція українського дворянства 
догоджати верховній владі дозволяла готувати 
з місцевої молоді ті кадри, які їй були 
потрібні. 

До середини XIX ст. стався перехід до 
комплектування офіцерів випускниками 
військових навчальних закладів, куди 
вступали діти лише дворян і офіцерів. 

Один із вихованців Полтавського 
кадетського корпусу згадував: “У кожного 
хлопчика, який одягнув погони, з’являлася 
свідомість, що він до чогось вже 
“покликаний” і щось серйозне в його житті 
вже відбулося. Інстинктивно ми відчували, що 
тепер ми вже не хлопчаки, а певною мірою – 
громадяни своєї батьківщини, якій ми 
починали служити, нехай потроху, у міру сил, 
але ми до чогось покликані, чогось від нас 
Вітчизна вже чекає” [5, с.9]. Через сім років 
кадетського і два роки юнкерського життя ця 
молодь виростала у бравих парубків, які з 
гордістю говорили про себе: “Я – офіцер”. 
Почуття любові до рідної української землі, 
яка дала їм життя, залишалося лише милим 
спогадом дитинства. 

Окремої уваги заслуговує образ солдата 
російської армії. Термін його служби у 
XVIII ст. був довічним, а з 1793 р. він 
скоротився до 25 років, і тільки наприкінці 
ХІХ ст. складав 6 років в піхоті і 7 – на флоті. 
Йдучи служити на такі великі строки, солдат 
був змушений зживатися з армією, для нього 
служба ставала єдиним змістом життя без 
будь-якої альтернативи. 

Призову підлягали переважно вихідці з 
селянського і міщанського прошарків. 
Попереднє життя у, як правило, великій 
родині накладало на призовника відбиток, 
привчаючи до дисципліни з малих років. У 
глибоко патріархальній Росії тих часів 

абсолютна влада батька в родині плавно 
переходила для солдатів у свідоме 
підпорядкування офіцеру і унтер-офіцерам. 

У повсякденному житті солдати 
виконували найважчі обов’язки, воювали, під 
час воєнних кампаній і маневрів долали 
багатоденні марші, зазнавали постійного 
тиску з боку командного складу, сумували за 
домівкою. Закінчення служби визначалося не 
чітко через 25 років після її початку, а 
залежало від часу закінчення військової 
кампанії. 

Історично склалося так, що в Російській 
імперії, як і країнах Європи, первинне 
соціальне забезпечення відставних воїнів і їх 
сімей мало переважно натуральну форму і 
виражалося в наданні посад, земельних 
наділів, певних пільг, притулку в старості. 
При цьому важливо зазначити, що 
військовослужбовці стали отримувати 
соціальну допомогу від держави набагато 
раніше, ніж інші верстви суспільства. 

Оскільки офіцерські родини становили 
незначну частину від загальної чисельності 
сімей військовослужбовців, їх підтримка була 
пріоритетною в державі. Крім цього, відставні 
офіцери могли розраховувати і на 
корпоративні форми підтримки (емеритальні 
каси, дворянські громади, допомога 
однополчан) і сприяння родичів. Держава 
стежила за тим, щоб ніхто з колишніх 
офіцерів не залишився без засобів для 
існування і не ганьбив офіцерське звання 
злиденністю. Наприклад, офіцерам-інвалідам 
у визначених містах надавались безкоштовні 
квартири з державним утриманням. В Україні 
такими містами були Полтава, Чернігів, 
Харків і Катеринослав (сучасний Дніпро). 
Разом з тим, розмір пенсійного забезпечення 
офіцерів російської армії значно поступався 
пенсіям в інших країнах світу [1, с.236]. 

Первинна допомога у формі натуральних 
пільг і привілеїв надавалася й постраждалим 
на війні солдатам, які стали інвалідами і 
втратили працездатність. У XVIII–XIX ст. 
вийшла низка нормативних актів, що 
регламентували соціальний статус і підтримку 
сімей відставних солдатів і їх дітей. Що 
стосується відставних солдатів і, зокрема 
інвалідів, демобілізованих з армії після 
закінчення війни, то вони нерідко могли 
розраховувати лише на себе. Ветерани не 
отримували підтримки від держави і будували 
власний шлях соціальної адаптації та 
виживання. 
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Серед позитивних аспектів, які 
формували імідж військової служби можна 
вважати той факт, що армія формувала 
вільних від кріпацтва людей. Відставні 
солдати не платили податків, мали право на 
вільний вибір місця проживання і занять. 
Саме армія була одним із ключових 
механізмів, звільнення населення від 
кріпацтва. Так, у XVIII ст. з армії було 
демобілізовано понад 300 тис. осіб, половина 
з яких були колишніми поміщицькими 
селянами [6, с.472]. Уже на початку XIX ст. їх 
кількість значно зросла. Наприклад, з 1796 по 
1858 рр. від кріпацтва через військову службу 
було звільнено понад мільйон відставних 
солдатів [7, с.158-159]. Однак багато хто з них 
так і не повертався до своїх колишніх занять. 
Часто відставні солдати селилися в містах, де 
їх брали на посади сторожів, двірників, 
наглядачів і різних службовців. Враховуючи 
те, що в армії їх навчили грамоті, відставний 
солдат у місті часто служив швейцаром, або 
“дядьком” у дворянських дітей, а в селі ставав 
писарем громади [8, с.64]. 

Відставні солдати освоювали окраїнні 
території імперії. Створювати поселення з 
демобілізованих солдатів на околицях імперії 
уряд почав ще у XVIII ст. Тоді ж з’явився і  
термін “орні солдати”, що вживався стосовно 
таких ветеранів. Вони отримували по 20–30 
четвертин землі на сім’ю, зброю, позику 
хлібом і грошима на проїзд і обзаведення 
господарством. “Орні солдати” і їх діти 
звільнялися від державних податків. На 
теренах України такі поселення були створені 
на початку ХIХ ст. у Катеринославській і 
Таврійській губерніях [9, с.47-49]. У цей час, 
на казенних землях поблизу Миколаєва 
оселилися 145 відставних нижніх чинів 
Чорноморського флоту. За вказівкою царя 
туди ж були переведені ще 74 відставних 
моряків і поселення назвали Костянтинівка 
[10, с.234-235]. 

Підсумовуючи можемо дійти висновку, 
що в Російській імперії імідж військової 
служби у суспільстві був досить високим. 
Кастою обраних вважався офіцерський 
корпус, що спочатку складався винятково із 
дворян, а в подальшому до їх лав допустили 
вихідців з інших верств. Проте, незважаючи 
на зовнішню шану, значних благ від держави 
офіцерство за службу не отримувало. Рядовий 
склад російської армії був приречений на 
розрив з родиною, довгі роки муштри і вихід у 
відставку у похилому віці. Серед позитивних 

аспектів військової служби можна виділити 
звільнення відставників від кріпацтва та 
податків, освоєння ними грамоти в ході 
служби, право на поселення в різних регіонах 
країни. 

Наведемо образ австрійської армії в 
уявленнях тогочасного місцевого суспільства. 
Армія в Австрійській (з 1867 р. – австро-
угорській) імперії в XVIII−XIX ст. була 
чинником, що об’єднувала стани й етнічні 
групи у служінні монархії. Так, під час 
боротьби з наполеонівською Францією саме 
армія стала символом, що зконсолідував 
суспільство. Це сприяло значному зростанню 
престижу військової професії. Населення 
імперії побачило в армії основу соціальної і 
політичної стабільності. Окупація іноземними 
військами рідних територій викликала 
співчуття до армії з боку населення. 
Організація ландвера (народного ополчення) в 
1808−1809 рр. стала піком у цьому процесі. 

Водночас, тут ніколи не відбувалося 
мілітаризації всього суспільного життя. 
Ополченці не змінювали свого повсякденного 
укладу життя, продовжуючи займатися у 
позаслужбовий час звичними цивільними 
справами. Для основної маси населення 
збройні сили залишалися насамперед 
державним інститутом. Прості бюргери і 
селяни рідко стикалися з кадровими вояками. 
Вони не прагнули вступати до збройних сил 
як рядові, а стати офіцерами у них не було 
можливості. Патріотичний підйом у певні 
періоди історії змінювався спадом народного 
піднесення, а після серйозних поразок 
з’являлася зневіра у здатності армії захистити 
батьківщину. Разом з тим, в уявленнях 
сучасників армія незмінно залишалася 
опорою суспільного укладу, символом 
загальнонаціональної консолідації [11]. 

Фактично армія у своєму складі 
відображала соціальну і національну 
структуру Австрійської імперії. Традиційно на 
чолі збройних сил стояли представники 
династії, ерцгерцоги. Це сприяло зростанню 
значення військового командування в 
державі. 

Характерними рисами 
військовослужбовців в австрійському 
суспільстві вважалися розвинений інтелект, 
освіченість, твердість у досягненні мети, 
чесність і благородство, педантичність, 
досвідченість, холоднокровність, гуманність. 
Офіцери, будучи дворянською корпорацією, 
вважалося спадкоємцем середньовічного 
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лицарства. Це визначало повсякденне життя, 
коло спілкування і світогляд офіцерського 
корпусу. Аристократичний уклад формував 
службові відносини в офіцерському 
середовищі. 

Важливу роль відігравали традиції 
офіцерського корпоративізму. Офіцерство 
залишалося досить закритою для не дворян 
групою. Станова самоізоляція, чітка 
ієрархічна структура сприяли протекціонізму, 
зростанню значення соціального походження, 
родинних зв’язків у просуванні офіцерів по 
службі. З цих обставин, серед старших 
офіцерів переважали представники багатих 
дворянських родів. Проте статус офіцера 
полегшував вступ до соціальної еліти 
суспільства. Цьому сприяли належний рівень 
освіти, професіоналізм і висока 
відповідальність. Найбільшою 
корпоративністю відрізнялися офіцери 
Генерального штабу та кавалерії. 

Під час війн австрійські офіцери з одного 
боку відрізнялися манірністю, а з іншого – 
шляхетством по відношенню до противника. 
Військова доблесть включала в себе такі 
моральні якості, як чесність і повага до життя 
[11]. 

У той же час внутрішньої згуртованості в 
рядах офіцерського корпусу не було через 
традиційні для Австрії національні 
протиріччя, особливо у військових частинах, 
де переважну кількість офіцерів становили 
особи чеської й угорської національностей. 
Об’єдную-чим фактором було спілкування 
німецькою мовою, яка була і командною і 
службовою, при цьому старші начальники 
суворо контролювали, щоб офіцери вживали 
її як на службі, так і у позаслужбовий час. 
Водночас були і компромісні варіанти. Так, у 
гусарських полках спілкування традиційно 
відбувалося угорською мовою [12, с.182].  

Офіцерські зібрання в армії були 
скромними, дуже тісними і за своїм устроєм і 
побутом мало сприяли внутрішній спайці 
офіцерів. Вони вважали за краще збиратися в 
кав’ярнях. 

Окремої уваги заслуговують унтер-офіце-
ри австро-угорської армії. Вони мали імідж 
дуже педантичних, дисциплінованих воїнів, 
які добре знали військову справу і були 
віддані своїй військовій частині. Унтер-
офіцери проживали окремо від солдатів, 
краще харчувалися, мали свої зібрання, 
виписували пресу, користувалися пільгами в 
полковому магазині і буфеті. Важливу роль 

під час призначень відігравала національність 
унтер-офіцерів. Так, у чеських полках 
перевага надавалася німцям, у русинських і 
словенських – полякам, а в угорських і 
хорватських – угорцям. 

Солдатська служба була досить важкою, 
що робило її непривабливою для основної 
маси населення. Сучасники повідомляли про 
важкі навантаження, коли статути 
виконувалися механічно, без освоєння їх суті. 
Очевидним є той факт, що звикання до 
військового життя солдатської маси було 
дуже складним процесом. Дисципліна в 
ставленні до солдата була дуже суворою, що 
нерідко призводило до самогубств. Окремо 
слід зауважити, що важче до армійського 
середовища звикали солдати чеської й 
угорської національностей, порівняно зі 
словенцями, словаками і поля-ками. 

На відміну від російської армії терміни 
служби австрійського солдата були більш 
помірними. Наприклад, у піхоті термін 
служби становив 3 роки, після чого 
військовозобов’-язаний 7 років рахувався у 
резерві першої черги і ще 10 –  у запасному 
резерві. Отже, кожен австрієць, відслуживши 
в армії 3 роки, повертався додому і 
продовжував вести домашнє господарство, 
але на першу вимогу був зобов’язаний стати 
до строю. Очевидним є те, що проблем з 
адаптацією до цивільного життя у 
відставників не було. 

Набагато кращими, ніж у росіян були 
умови утримання рядового складу. 
Харчування солдата було різноплановим з 
регулярною видачею солодкого, овочів, 
фруктів і кави. У полковій лавці солдат за 
знижкою міг придбати їжу, напої, тютюнові 
вироби. Однак казарми в основній своїй масі 
були старими, тісними і незатишними для 
проживання. Лише на початку ХХ ст. 
з’явилися казарми нового типу – просторі, 
світлі, з кімнатами для занять і великими 
конюшнями [13, с.108-109]. 

Охарактеризуємо військовий аспект на 
українських землях, що входили до складу 
Австро-Угорської імперії. Загалом, українці 
становили майже 9% всього особового складу 
збройних сил імперії [14, с.15]. Із 105 полків 9 
були сформовані з українців. Територіальна 
система комплектування австрійської армії 
дазволяє виявити її національний склад і 
ступінь участі в ній українців.  

До Першої світової війни вся імперія була 
розділена на 16 корпусних округів. У межах 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 48 

одного округу проводився набір солдатів для 
поповнення розквартированих на цій 
території полків. Деякі полки так і називались: 
Станіславський, Коломийський та ін. 
Більшість вояків полку були, якщо не 
сусідами, то із сусідніх сіл [15, с.103]. У такий 
спосіб військова частина формувалася 
постійно з населення однієї місцевості. 
Сучасними дослідниками доведено, що 
українці були представлені практично у всіх 
родах військ австрійської армії [16, с.417]. 
Очевидним є те, що надана характеристика 
стосується вояків рядового складу. Іншою 
була ситуація з австрійськими офіцерами 
українського походження. 

Важливо зауважити, що у Галичині, 
Буковині та Закарпатті правлячими верствами 
вважалися польська, румунська й угорська 
шляхта відповідно. Українська нація на цих 
землях була представлена переважно 
селянами з нечисленним прошарком духовної 
та світської інтелігенції, тобто етнічному 
українцю отримати військову освіту було 
надзвичайно складно, тому представництво 
українців у рядах австрійського офіцерського 
корпусу було незначним. Тим не менше, 
австрійську військову академію у Вінер-
Нойштадті (аналог російського військового 
училища) закінчили Й. Вітошинський-
Доброволя, В. Кур-манович, М. Маринович, 
Г. Ціріц та ін. Вищу Офіцерську школу у 
Відні, що діяла з 1825 року (аналог російської 
академії Генерального штабу), вдалося 
закінчити Й. Вітошинському-Доброволі, 
А. Вольфу, А. Кравсу, М. Мариновичу, 
О. Микитці, Я. Окунєвському, М. 
Тарнавському, які у 1918–1921 рр. відіграли 
провідну роль у створенні та управлінні 
збройними силами Західноукраїнської 
Народної Республіки [17]. 

Крім того, слід зазначити, що наприкінці 
досліджуваного нами періоду військова 
служба в імперії стала непопулярною і 
офіцери, незважаючи на самовіддану працю, 
вже не користувалися в суспільстві належною 
повагою. У фінансовому відношенні 
утримання офіцерів не було достатнім, що 
призводило до загальної заборгованості 
офіцерського корпусу [13, с.108]. 

У цілому, австрійська військова 
організація оцінювалася сучасниками 
неоднозначно. З одного боку, відзначалися 
відповідальне ставлення офіцерів до своїх 
обов’язків, їх високий професіоналізм, а з 

іншого – зверталася увага на громіздкість 
управління військами, надмірну залежність 
військово-оперативних рішень від організації 
постачання, перевагу оборони над наступом, 
що призводило до затягування військових 
кампаній і втрату наступальної ініціативи. 
Викликає повагу та обставина, що пріоритети, 
якими керувалися австрійські воє-начальники, 
полягали в прагненні звести бойові втрати до 
мінімуму і закріпити досягнуті успіхи 
політичними і дипломатичними заходами. 

Отже, у часи російсько-австрійського 
панування на українських землях, 
незважаючи на суттєві відмінності у 
внутрішній організації військової служби двох 
армій, її імідж в оцінці суспільства XVIII – 
початку XX ст. був схожим. Правителі і народ 
цих імперій вважали армію основою держави, 
його опорою і надією. Престижність 
військової професії підкреслювалася тим, що 
на чолі армії були представники монаршої 
династії. Саме військову професію вони 
отримували і присвячували їй своє життя. 
Діючий військовослужбовець незмінно 
користувався пошаною і в російському, і в 
австрійському суспільствах. Навіть у 
відставці, він не ставав, у загальному 
розумінні, цивільною особою, а до кінця 
життя зберігав риси, звички і настрої 
представника військового стану. 

Якісна освіта, професійний досвід, 
відповідальність були важливими рисами 
тогочасних офіцерів обох імперій. Ці настрої 
ставали причиною вибору військової професії 
етнічними українцями, які йшли до лав 
збройних сил. Їх шляхетне виховання сприяло 
розвитку особистісних властивостей, які 
допомагали у професійній діяльності. Проте, 
незважаючи на зовнішню шану, офіцери обох 
імперій за віддану службу від держави 
значних благ не отримували. 

В арміях обох імперій вимоги до солдата 
були жорсткими, а військова служба 
непривабливою. Адаптація солдата до 
цивільного життя була краще поставлена в 
Австрії, де чоловік повертався до своєї 
професії. Для російського солдата позитивним 
було освоєння ним грамоти, звільнення від 
кріпацтва з подальшим отриманням 
земельного наділу. Разом з тим, солдат і під 
час служби, і у відставці користувався 
чималою повагою серед народу за роки 
віддані військовій службі. 
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висвітлюються основні особливості організації і проведення національно-пвтріотичного 
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Доба Директорії Української Народної 

республіки (далі – УНР) дає багато 
повчальних, як негативних, так і позитивних, 
прикладів організації національної армії. Тоді 
національно-патріотичне виховання було 
важливим напрямом діяльності командування 
Армії УНР. Це обумовлювалося необхідністю 
проведення широкої роз’яснювальної та 
просвітницької роботи у військах щодо 
державної політики уряду УНР, формування у 
старшин і козаків почуття національної 
свідомості і патріотизму, боротьби з 
масованою й ефективною пропагандою 
більшовиків. З цією метою в органах 
управління Української армії створювалися 
спеціальні структурні підрозділи, на які 
покладалася така робота. 

Спеціальних наукових праць, які б 
всебічно розкривали дане питання написано 
небагато. Переважно це науковий доробок 
сучасних вітчизняних науковців. Ці роботи, 
різноаспектно вивчаючи період Директорії 
УНР, різною мірою торкалися і національно-
патріотичного виховання українських вояків 
[13–19; 22–23]. Основну джерельну базу 
дослідження становлять архівні документи, 
що зберігаються у фондах Центрального 
державного архіву вищих органів влади і 
управління (далі – ЦДАВО) України [1–11]. 
Крім того, спираємося на матеріали 
тогочасної преси та мемуари учасників подій 
1918–1920 рр.  

Першою установою, яка здійснювала про-
пагандистське забезпечення серед особового 
складу і населення стало утворене 30 грудня 
1918 р. Управління преси і інформації. Його 
завданням було інформувати “... широкі 
народні маси ... про самостійно-державні 
інтереси УНР як також заступати ці інтереси 
за кордоном”. Головою його став О. Назарук. 
На організацію роботи Управління преси і 
інформації було виділено 25 млн. карбованців 
[25]. Структурним підрозділом цього 
управління в армії стало Інформаційне бюро 
Армії УНР [26]. Тоді ж у Генеральному штабі 
Армії УНР як структурний підрозділ створено 
інформаційний відділ у складі таких 
посадових осіб: начальник відділу, два 
помічники, інструктор і технічні працівники 
[2, арк.86]. 

Філії Інформбюро існували при штабі 
Армії УНР, штабах корпусів і дивізій [27, 
с.55]. Свою роботу воно здійснювало за 
допомогою друкованої продукції, що 

поширювалася серед особового складу. В 
січні 1919 р. друкарська секція Інформбюро 
розповсюдила 7 відозв, одну інструкцію, 
земельний закон загальною кількістю 212 тис. 
примірників. Тоді ж одержано для 
подальшого розповсюдження газет п’яти назв 
кількістю 121 248 примірників, відозв 10-ти 
назв 225 тис. примірників. Розповсюджено 
було на той час газет – 121082 примірники, 
відозв – 192355, книжок – 20115 [3, арк. 63]. 
Командування суворо вимагало, щоб 
агітаційна література насамперед постачалася 
у ті військові частини, що відбували на фронт 
[5, арк.138].  

Одночасно з Інформаційним бюро у 
частинах на громадських засадах були 
утворені культурно-освітні комітети, які 
узгоджували напрями своєї діяльності з 
Інформбюро як вищою керівною установою 
та були йому підзвітні. Про організацію 
роботи цих інституцій у “Сірій дивізії” 
свідчить В. Прохода. “Інформбюро було 
утворено в ній у січні 1919 р., але спочатку 
діяльність цієї установи, завдяки неякісному 
підбору працівників була малокорисною, а 
призначені в полки інструктори культурно-
освітньої праці не відповідали своєму 
призначенню. Справа значно покращала, коли 
на чолі цієї роботи став хорунжий 
Букшований, а його помічниками були 
поручник Драченко, козаки Дубрівний, 
Варивода, Савела, Лозовик, Михайленко” [20, 
с.117]. 

Роботу Інформаційного бюро у ІІ-му 
Подільському корпусі М. Шляхтиченко 
характеризує негативно, вказуючи, що його 
працівники поширювали серед особового 
складу літературу, де закликалося до 
створення влади рад, що було більшовицькою 
пропагандою. Іноді самі агітатори не були 
добре ознайомлені зі змістом поширюваних 
ними прокламацій, що свідчить про низький 
рівень їх підготовки і особисту 
безвідповідальність щодо виконання 
покладених на них завдань. Пізніше стало 
відомо, що гасла, які пропагувалися у 
частинах ІІ-го корпусу були політичною 
програмою партії українських соціалістів-
революціонерів, що боролися за владу рад на 
Україні [28, с.55]. У частинах вони проводили 
вузькопартійну політику, натомість 
національно-патріотичне виховання в 
українських військах залишалося поза увагою 
Інформаційного бюро. 
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Військове керівництво самостійно 
намагалося організувати роботу з особовим 
складом. Вже 29 грудня 1918 р. вийшов наказ 
за №6, який визначав проведення навчальних і 
виховних заходів у частинах. Зазначалося, що 
для того щоб підготувати військо до захисту 
українського народу в усіх військових 
частинах проводити заняття “бойове, 
муштрове і фізичне – 3 години до обіду і 
наукове – 3 години після обіду... Старшині 
подбати, щоб заняття відбувалися точно, і всіх 
сил та хисту додати, щоб вони козаків 
інтересували, а наука якнайясніше 
освітлювала сучасний політичний мент” [7, 
арк.4зв].  

Зверталася увага на створення у 
військових частинах бібліотек. 
Наголошувалося, що бібліотеки необхідно 
“... забезпечити щиро національною 
літературою.., що розвинула б світогляд 
козака, та виховувала... любов до України, 
преданість інтересам Українського народу та 
нагадувала б про історичні традиції 
українського лицарства... В ... розкладі 
одводити час для читання...” [7, арк.4].  

У більшості випадків така робота 
здійснювалася на громадських засадах, з 
ініціативи найкраще підготовлених старшин і 
козаків у порозумінні з командуванням 
частин. В. Прохода згадує про її організацію в 
частинах “Сірої” дивізії: “Культурно-освітня 
праця в полках проводилася добровільно 
повсталими культурно-освітніми комітетами з 
людей, дійсно бажаючих без користи для себе 
працювати на культурно-освітній ниві. Праця 
цих комітетів, не набираючи офіціально 
урядової форми і користуючись довір’ям і 
пошаною козацтва, давала добрі наслідки. 
Надто зверталася... увага на виховання 
козака... В справі виховання козака 
культурно-освітні комітети значно 
допомагали начальству, працюючи в контакті 
з ним” [20, с.117].  

Командування української армії 
намагалося впорядкувати роботу цих органів. 
Тому 20 січня 1919 р. була впроваджена 
посада інспектора війська УНР по справам 
національно-культурно-політичним, що 
підпорядковувася військовому міністру і 
користувався правами начальника головного 
управління. На цю посаду призначено 
полковника Олександра Пількевича [4, 
арк.36]. У наказі інспектора від 2 лютого 
1919 р. №110 вимагалося активізувати роботу 
по національно-патріотичному вихованню 

вояків. Командирам частин ставилася вимога 
організувати національно-про-світні органи, 
завдання яких полягало у піднесенні почуття 
національної свідомості та патріотизму у 
військовослужбовців. Вимагалося залучати до 
цієї роботи найкраще підготовлених старшин 
і козаків. Особливо зверталася увага на 
важливе місце старшинського корпусу у 
вихованні особового складу. Зокрема 
наголошувалося: “Нагадую ... всім 
національно-свідомим старшинам про їх 
святий обов’язок ширити серед козацьких мас 
ідею нашої української державності. На 
допомогу собі прошу закликати всі сили всіх 
національно-культур-них і політичних 
інституцій, як місцевих просвіт... і 
національних союзів”. До роботи з особовим 
складом залучалася у такий спосіб і 
національно свідома громадськість. Крім того, 
у наказі вимагалося активніше впроваджувати 
у військовому середовищі українську мову, 
зокрема зазначалося: “... треба ... перетворити 
нашу армію на твердо-національно-культур-
них підставах не тільки з зовнішнього виду, 
але й по внутрішньому змісту. В ... рядах армії 
повинна лунати тільки українська мова, 
українська команда, українська пісня...” [4, 
арк.35-36].  

У ході змін організаційно-штатної 
структури українських військ 
вдосконалювалася і організація органів, що 
безпосередньо організовували національно-
патріотичний вплив на свідомість старшин і 
козаків. Так, Тимчасовий штат управління 
начальника запасних частин республіканських 
військ передбачав такий структурний 
підрозділ як “Освітній відділ”. До його складу 
входило 5 осіб – начальник відділу, його 
помічник і керівники секцій: культурно-
просвітньої, музично-артистичної, філії 
інформаційного бюро [8, арк.60-60зв]. Цей 
відділ створювався для роботи з особовим 
складом, який був щойно мобілізований і 
проходив початкову військову підготовку, що 
включала і заходи національно-патріотичного 
виховання. 3 березня 1919 р. введений у дію 
тимчасовий штат культурно-освітнього управ-
ління в складі Головного управління 
Генерального штабу. До нього входили такі 
підрозділи: канцелярія – 7 осіб, відділ 
освітньо-адміністративний – 7 осіб, відділ 
видавничо-господарський – 8 осіб, 
Редакційно-терміно-логічна комісія – 9 осіб. 
Пізніше до складу цього управління увійшов 
історичний музей, штат якого включав 3-х 
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працівників [6, арк.3-4]. Згодом було 
розроблено Закон про організацію та мету 
діяльності Головної військової управи 
національної культури і освіти, на яку 
покладалися такі завдання: керівництво 
культурно-освітньою роботою у військах у 
дусі виховання воїнів свідомими своїх 
національних обов’язків, боротьба з 
розкладницькими тенденціями серед 
військовослужбовців, координування роботи 
громадських організацій, що працюють у 
військових колективах по національно-
патріотичному вихованню старшин і козаків, 
співпраця з цивільною владою в напрямах 
роботи з особовим складом, розпорядження 
силами і засобами, що надає уряд і громадські 
організації для роботи у військах [9, арк.2-3]. 

Організаційна структура цього управління 
включала 7 відділів: адміністративно-органі-
заційний, шкільний, бюджетно-видавничий, 
культурного життя вояків, громадського 
опікування, бюджетно-статистичний, 
фізичного виховання і спорту [9, арк.2-3]. 
Пропонувалося створити відповідні органи у 
частинах і підрозділах, зокрема у дивізіях 
(запасних бригадах) – культурно-освітні 
відділи, в окремих частинах (полках, куренях) 
– керівники культурно-освітньої праці, в 
сотнях (батареях, командах) – інструктори 
культурно-освітньої праці. За кількістю осіб: у 
дивізії – 7 осіб, зокрема начальник відділу, 3 
помічники, друкар, 2 писарі; у полку – 2 
особи, а саме – керівник культурно-освітньої 
праці та писар [9, арк.17]. 

Така організація культурно-освітньої 
роботи охоплювала всі ланки військового 
управ-ління і вважалася цілком прийнятною. 
Водночас, зазначений закон мав певні 
недоліки, зокрема нечітке визначення ролі і 
місця нової структури в армії, надто 
узагальнено формулював її основні завдання, 
а відтак потребував ретельного 
доопрацювання.  

Як позитивне можна відзначити 
проведення занять з особовим складом усіх 
категорій на історичні, суспільно-політичні й 
економічні теми, поширення у військових 
частинах і підрозділах різноманітної 
літератури національно-патріотичного змісту, 
газет, журналів, іншої друкованої продукції, 
діяльність по розробленню і впровадженню у 
частинах і підрозділах штатних посад для 
організації національно-патріотичного 
виховання. Разом з тим, у роботі з воїнами 
виявилися суттєві недоліки, що негативно 

впливали на якість і стан національно-
патріотичного виховання вояків УНР в 
цілому. 

У багатьох випадках агітаційне 
забезпечення проводилося у військах не 
спеціально підготовленими і призначеними 
для цього посадовими особами, які мали 
спеціальну теоретичну підготовку, а 
окремими працівниками, які були наближені 
до політичних партій, останні ж, працюючи у 
військах, не стільки проводили державну 
політику уряду УНР скільки працювали в 
інтересах своїх партій, що не сприяло 
згуртуванню військових частин. Вони більше 
завдавали шкоди у роботі з особовим складом 
і не могли бути корисними у національно-
патріотичному вихованні війська. 

Суттєвим недоліком був недостатній 
рівень підготовки тих, хто безпосередньо 
працював з особовим складом – старшин. Як 
військові керівники вони були підготовлені 
добре і їх можна вважати справжніми 
професіоналами військової справи, але 
військовий досвід показав, що для роботи з 
людьми їм були необхідні ґрунтовні знання у 
сфері суспільно-гуманітарних наук, а саме їх 
старшинам і не вистачало.  

У подальшому продовжувалася робота по 
створенню органів національно-патріотичного 
виховання воїнів. Впроваджувалися нові струк-
тури на окремих ланках військового 
управління, завданням яких полягало у 
здійсненні виховного впливу на особовий 
склад Армії УНР. 25 травня 1920 р. 
оголошено наказ за №96, що вводив у дію 
“Положення про організацію національно-
освітньої праці в частинах Армії УНР і штат 
культурно-освітньої організації в складі 
дивізії чи запасової бригади” [1, арк.17]. У 
бригадах і дивізіях створювалися культурно-
освітні відділи у складі 4-х старшин, а на рівні 
первинного підрозділу сотні (батареї) 
працював сотенний старшина – інструктор 
національно-освітніх справ. Як бачимо, не 
передбачалося створення проміжної ланки на 
рівні куренів. Так було тому, що центром 
роботи з вояками вважався первинний 
підрозділ – сотня (батарея), і сотенні 
(батарейні) інструктори одержували завдання 
безпосередньо з дивізійного або бригадного 
відділу. Недоліком такої організації було те, 
що обов’язки інструктора покладалися на 
одного із старшин сотні (батареї), а спеціальна 
штатна посада не вводилася і додаткової платні 
за проведення національно-освітніх заходів у 
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підрозділі не передбачалося [1, арк.18зв.]. 
Культурно-освітня робота передбачала 
виконання широкого комплексу 
різноманітних виховних заходів у підрозділі і 
даний старшина-інструктор фізично не 
завжди міг поєднати їх із службовими 
обов’язками по займаній посаді. Отже, така 
організація роботи у підрозділах не була 
продуманою до кінця. 

Культурно-освітній відділ дивізії або 
бригади мав стежити за дотриманням 
встановленої системи національно-
патріотичного виховання, організовувати 
забезпечення військ необхідною літературою, 
безпосередньо організовувати і проводити 
роботу у частинах, за що відповідав перед 
командиром з’єднання та культурно-освітнім 
відділом Військового міністерства, працювати 
з населенням щодо військових питань. До 
складу відділу входили такі посадові особи: 
начальник відділу та 3 інструктори-
організатори національно-освітніх справ. 
Начальник відділу здійснював загальне 
керівництво його роботою, зокрема 
контролював діяльність інструкторів-
організаторів і сотенних інструкторів, 
доповідав командиру дивізії (бригади) про 
роботу відділу, у культурно-освітньому 
відділі Військового міністерства одержував 
відповідні завдання та технічну допомогу. 

Наступною посадовою особою був 1-й 
інструктор-організатор національно-освітніх 
справ, що фактично був заступником 
начальника відділу. На нього покладалося 
досить широке коло завдань. Він зокрема 
здійснював контроль за ходом виховного 
процесу у підрозділах, читав лекції для 
особового складу, інструктував сотенних 
інструкторів щодо організації і проведення 
національно-патріотич-ного виховання у 
підрозділах, влаштовував дивізійну 
бібліотеку, хор, театральні гуртки, 
організовував підбір і виховання сотенного 
активу з числа найкраще підготовлених 
козаків. 

Завданням 2-го і 3-го інструкторів було 
інформувати командування про настрої 
населення, дбати про підготовку населення до 
вступу до війська, постачати агітаційні 
матеріали [12, с.32]. Характерно, що на 1-го 
інструктора покладався великий обсяг роботи 
у військах, тоді як 2-й і 3-й інструктори 
працювали тільки з населенням. Така 
кількість працівників у культурно-освітньому 
відділі була занадто малою для роботи у 

військах.  
У вересні 1920 р. організаційно-штатна 

структура культурно-освітніх відділів була 
значно змінена. Відділ очолював булавний 
старшина з правами командира окремого 
куреня, а також у нього був помічник з 
рівними правами. Організаційно відділ 
розділявся на три підрозділи: Агітаційно-
літературно-видавничу частину в складі 4-х 
працівників, 2 з яких були старшинами, 
частину пропаганди в складі 10-ти осіб, з яких 
3 старшин, частину театрально-художню у 
складі 4-х осіб, 1 з яких – старшина [11, 
арк.112]. Така схема була більш прийнятною 
для роботи у військах, але, на нашу думку, 
названі структурні підрозділи значною мірою 
дублювали один одного.  

Як вище зазначалося, головний тягар 
роботи покладався на сотенного старшину-
інст-руктора національно-освітніх справ. Він 
відповідав за національно-освітню діяльність 
у сотні перед дивізійним інструктором і 
командиром сотні й інформував їх про свою 
роботу, навчав особовий склад історії та 
географії України, економіки і статистики, 
українського письменства, підбирав і навчав 
своїх помічників з найбільш підготовлених 
козаків, проводив у підрозділі політичне 
інформування та ін. [12, с.32]. 

Головна увага надавалася змісту і 
методам діяльності сотенних інструкторів як 
безпосередніх організаторів роботи з 
особовим складом. Їх призначали наказом 
командира дивізії (бригади), вони мали знати 
всіх військовослужбовців сотні та рівень їх 
підготовки, узгоджувати з командиром сотні 
час проведення агітаційних заходів. 
Важливою вимогою було постійно 
підтримувати контакт з командиром 
підрозділу і взаємодіяти з ним [12, с.8].  

Помітне місце у роботі сотенного 
інструктора займав індивідуальний підхід у 
роботі з особовим складом. Він повинен був 
знати особисто кожного козака, його 
біографію, рівень освіти, риси характеру та ін. 
“Обов’язком інструктора є як найбільше часу 
перебувати поміж козаками... повинен він 
послугуватися підстаршинами й свідомими 
козаками... мають вони йому помагати” [12, 
с.9-11]. Як бачимо, враховувалася і важливість 
підбору активу підрозділу і робота по його 
навчанню та вихованню. 

Головною складовою діяльності 
національно-освітніх інструкторів було 
проведення активної агітації серед особового 
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складу. Найважливішим напрямом роботи 
було викладання українознавства. Вимагалося 
щоб заняття проводилися постійно за 
визначеним планом. Завдання командира 
підрозділу полягало в тому, щоб визначати 
час на проведення цих занять. Як правило, це 
була одна година у другій половині дня, хоча 
в окремих випадках вони могли проводитися 
у ранковий час. Курс українознавства 
включав такі розділи: українська мова, 
література і мистецтво; історія українського 
народу; історія українського війська; 
географія України; політичне становище 
України [12, с.2]. 

Національне виховання мало на меті 
підготувати свідомого озброєного захисника 
незалежної УНР. Тому наголошувалося: 
“Треба дати козакові зброю для його духа... 
Козак повинен знати, що щастя його тільки 
під синьожовтим прапором, що його воля 
тільки в УНР. Козацтво мусить бути того 
свідоме, що на його дивиться тепер вся 
Україна... Необхідно зазнайомити козаків з 
українською державною ідеєю” [12, с.20].  

Національно-освітні інструктори 
відповідали й за навчання грамоті 
неписьменних, організацію роботи бібліотеки, 
хору, організацію і проведення національних 
свят, проведення наукових прогулянок [12, 
с.23-29]. Особливо важливою була робота з 
неписьменними козаками. Адже бойова 
підготовка, метою якої є навчити 
військовослужбовців воювати, вимагала від 
них відповідних знань, яких значна частина 
особового складу не мала, тому робота 
сотенного інструктора в цьому напрямі мала 
велике значення і водночас вимагала від нього 
всебічної фахової підготовки, яку він міг 
здобути лише під керівництвом досвідчених 
педагогів. 

Мемуаристи мало згадують про роботу 
культурно-освітніх відділів у дивізіях і 
бригадах Армії УНР. Лише О. Удовиченко у 
своїй праці коротенько повідомляє про 
протидію агітації більшовиків: “З 
... комуністичною пропагандою успішно 
боролася Українська Армія словом, 
відозвами, пресою, що її видавав 
пропагандистський відділ при штабі нашої 
армії” [24, с.144]. Г. Порохівський свідчить, 
що навесні 1920 р. у штаті 2-ї кулеметної 
бригади разом з іншими структурними 
підрозділами вже існував культурно-освітній 
відділ, але, на жаль, про організацію й 
особливості його діяльності він не пише [21, 

с.134]. Можемо припустити, що такі відділи 
на той час існували і в інших частинах 
Української армії. З архівних документів 
дізнаємося, як проводилася культурно-освітня 
робота у військових частинах Української 
армії: 1-й Запорізькій, 1-й Кулеметній, 3-й 
Залізній, 5-й і 6-й стрілецькій дивізіях Армії 
УНР [10, арк.1]. 

Так, у 1-й Запорізькій дивізії у складі 
культурно-освітнього відділу було 5 
працівників. Писалася історія частини, 
працював театральний гурток, періодично 
випускався часопис дивізії “Запорожець”. 
Зважаючи на те, що дивізія майже постійно 
перебувала в боях, не було налагоджено 
читання лекцій на історичну тематику, за 
винятком окремих підрозділів. Зазначається, 
що старшинський склад негативно ставився 
до культурно-освітньої роботи. Це 
пояснюється тим, що деякі старшини 
тогочасної Запорізької дивізії ще не до кінця 
зрозуміли значення національно-патріо-
тичного виховання у всебічній підготовці 
військ, не сприймали його як один із 
важливих напрямів саме своєї роботи з 
підлеглим особовим складом і не усвідомили 
свої виняткові роль і місце у його організації і 
проведенні. 

У 5-й і 6-й стрілецьких дивізіях було 
налагоджене читання лекцій на теми 
“Україна” та “Наддніпрянщина і 
Наддністрянщина”, за допомогою відозв 
велася робота з населенням та ворожими 
більшовицькими військами, видавалися 
періодичні видання: “Вісті 6-ої Січової 
дивізії”, “Січовий стрілець”, гумористичний 
тижневик “Характерник” [10, арк.2]. У липні 
1920 р. на видання “Вістей” і “Характер-ника” 
було замовлено 25 тис. марок “для змоги 
ведення і надальше культурної роботи як 
серед козацтва, так і серед населення 
цивільного... культурно-освітній відділ 6 
стрілецької дивізії видав 11 чисел “Вістий” і 4 
числа “Характерника” [20, с.163]. Командир 
6-ї Січової стрілецької дивізії полковник М. 
Безруч-ко ставив завдання культурно-
просвітньому відділу і при цьому 
висловлював свої міркування щодо шляхів 
покращення його роботи: “Культурно-
просвітній відділ... провадить працю згідно 
положення про культурно-освітні організації в 
війську, оголошеному в наказі Головної 
управи війська У.Н.Р. ч. 96, при чім зазначене 
положення вимагає слідуючих поправок: 1) 
культурно-освітня організація Дивізії входить 
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в склад Штабу Дивізії і користується правами 
других відділів Штабу тому, що Командір 
військової частини є цілком відповідальний за 
добробут, поводження і стан свого відділу і 
мусить також культурно-освітню працю 
застосувати до своєї частини. 2) До штату 
відділу необхідно добавити фотографа для 
більш успішного провадження справи 
видавництва” [20, с.158]. Активно 
проводилася робота з національно-
патріотичного виховання у 6-й Січовій 
стрілецькій дивізії. За наказом генерала 
В. Зелінського від 13 квітня 1920 р. №8 у 
дивізії було розпочато культурно-масову 
роботу. Проводилися лекційні заняття. 
Зокрема вивчалися історія України, 
українська мова, географія України, 
українська культура. Для популяризації 
української пісні створено дивізійний хор. 
Побачив світ часопис “Військова просвіта” 
[23, с.192]. 

У 1-й Кулеметній дивізії поряд з іншими 
застосовувалася порівняно нова форма 
роботи, про яку, зокрема писалося таке: “Під 
час розташування військових частин у містах, 
де є пам’ятники історії-старовини, читались 
лекції з історії на теми, що були тою чи іншою 
мірою пов’язані з цими пам’ятниками”. 
Найкраще була організована культурно-
освітня робота у 3-й Залізній стрілецькій 
дивізії, якою командував полковник 
О. Удовиченко. Культурно-освітній відділ у 
ній існував з 15 квітня 1920 р. і його робота 
була добре налагоджена. Було засновано 40 
книгозбірень, сотенні інструктори постійно 
проводили політичне інформування козаків. 
За рішенням командира дивізії на культурно-

освітню роботу виділялися відповідні кошти. 
Добре було налагоджене постачання 
літератури у підрозділи, у т. ч. українська і 
польська періодика. Випущено 8 відозв до 
військовослужбовців дивізії, селян і 
більшовиків загальною кількістю 10 тис. 
примірників. Зроблено висновок, що рівень 
національної свідомості вояків добрий [10, 
арк.2]. 

Отже, культурно-освітня робота в 
частинах Армії УНР була організована за 
типовою схемою, єдиною для всього війська, 
але якість її була різною. Це пояснюється тим, 
що штати культурно-освітніх відділів 
вводилися у частинах неодночасно і часто із 
запізненням. Спостерігається й значна 
зацікавленість багатьох військових керівників 
у цій вважливій для війська роботі. Ця 
діяльність займала належне їй місце у 
загальній організації роботи з особовим 
складом. Були визначені її основна мета і 
завдання, на проведення заходів у військах 
виділялися по можливості кошти, але для 
якісної та успішної діяльності не вистачало 
найголовнішого – підготовлених спеціалістів. 
Особливо не вистачало сотенних інструкторів 
національно-освітньої справи, як 
безпосередніх організаторів роботи.  

Безпосередньо національно-патріотичне 
виховання у військах організовували такі 
органи як Інформаційне бюро Армії УНР і 
Куль-турно-освітня управа. Ці органи, 
незважаючи на недоліки, характерні для їх 
організації та діяльності, зробили вагомий 
внесок у роботу з виховання особового складу 
Української армії. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АРМІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ (1918–1921 рр.) 

 
У статті проаналізовано досвід здійснення інформаційно-пропагандистського 

забезпечення в Армії Української Народної Республіки з кінця 1918 р. до кінця 1921 р. 
Розглянуто процес створення і діяльності управління преси та інформації (міністерства преси 
й пропаганди) Української Народної Республіки. Акцентовано увагу на перевагах і недоліках у 
проведенні агітаційно-пропагандистських заходів у лавах Армії Української Народної 
Республіки періоду  
Директорії. 

Ключові слова: інформаційно-пропагандистське забезпечення, Армія Української 
Народної Республіки, агітація, преса, Рада Народних Міністрів, С. В. Петлюра. 
 

Досвід проведення заходів інформаційно- пропагандистського забезпечення в Армії 
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Української Народної Республіки (далі – 
УНР) привертає до себе особливу увагу. Адже 
ні для кого не секрет, що від ефективності цих 
заходів значною мірою залежить боєздатність 
збройних сил. Армії УНР довелося 
протистояти ворогові, який діяв методом 
неоголошеної війни, створював на території 
України (і навіть у Росії – але з метою 
подальшого управління Україною) 
“альтернативні” та “народні” уряди, 
застосовував активну й агресивну пропаганду. 

У сучасній українській історіографії 
досвіду проведення агітаційних і 
пропагандистських заходів в українських 
регулярних арміях 1917–1921 рр. приділено 
багато уваги. Так, у 2001 р. Л. Кривизюк 
захистив дисертацію на тему “Вишкіл та 
виховна робота в українських військах 
періоду визвольних змагань 1917–1920 років” 
[19]. У 2009 р. побачила світ стаття цього ж 
автора “Вишкільно-виховний досвід 
Збройних сил України 1917–1920 рр.” [20]. 

Оцінку діяльності міністерства преси й 
пропаганди УНР періоду Директорії, 
пресових бюро УНР і ЗУНР у 1919 р. надала 
Л. Сирота [27]. Роботи Р. Мельника 
присвячені аналізу міжвоєнної та сучасної 
історіографії пресово-пропагандистської 
роботи в українських арміях 1917–1921 рр. 
[22; 23]. А відомий дослідник історії 
українських спецслужб В. Сідак дійшов 
висновку, що спецслужби державних 
утворень 1917–1921 рр. приділяли 
недостатньо уваги пропагандистській роботі, 
що “негативно відбилося на справі поперед-
ження і припинення ворожої діяльності 
противника” [28, с.97]. 

Однак, попри вагому історіографічну 
базу, досі не проведено комплексного дослід-
ження, яке б узагальнювало досвід агітаційної, 
пропагандистської, контрпропагандистської, 
видавничої, культурно-просвітницької, 
виховної роботи в Армії УНР, зокрема 
періоду Директорії. 

Мета статті полягає у дослідженні 
особливостей інформаційно-
пропагандистського забезпечення в Армії 
УНР в умовах військово-політичного 
конфлікту з “червоною” і “білою” Росією – від 
повалення гетьманського режиму і 
відновлення УНР наприкінці 1918 р. до 
Другого зимового походу наприкінці 1921 
року. 

З приходом до влади Директорії і 
відновленням Української Народної 

Республіки, на зламі 1918–1919 рр., у питанні 
інформаційно-пропагандистського 
забезпечення з’явилися суттєві зрушення. 
Вони були спричинені тим, що у структурі 
українського уряду вперше з’явилося 
спеціальне відомство, відповідальне за 
видавничу і пропагандистську діяльність. 

31 грудня 1918 р. Директорія УНР видала 
декрет “Про утворення управління преси та 
інформації”. Завдання цієї установи полягало 
у тому, щоб “освідомляти широкі народні 
маси на Україні про самостійно-державні 
інтереси Української Народної Республіки, як 
також заступати ці інтереси перед 
громадською думкою за кордоном”. До 
складу управління увійшли вже існуючі 
установи: Українське телеграфне агентство, 
Управління всіх радіотелеграфів на Україні, 
Бюро преси, Центральне інформаційне бюро, 
Інформаційне бюро армії, Державна друкарня, 
Центральне управління у справах друку, 
урядові часописи тощо. Керуючий 
управлінням отримав права міністра [3, арк.2-
2зв.]. 

За рекомендацією С. В. Петлюри, 
начальником управління преси та інформації 
в урядах В. Чехівського і С. Остапенка став 
відомий галицький громадсько-політичний 
діяч, один із лідерів Української радикальної 
партії, Осип Тадейович Назарук [27, с.545]. 
Він брав участь у засіданнях українського 
уряду 12–15 лютого 1919 р., доповідав про 
асигнування у його розпорядження 37 440 000 
крб. на допомогу українським видавничим 
організаціям. Але вже 15 лютого подав у 
відставку, яку, втім, не було прийнято [17, 
с.255, 259, 263-265]. Уп’яте і востаннє 
О. Назарук відвідав засідання Ради Народних 
Міністрів УНР 25 лютого 1919 р. [17, с.287]. 
За даними дослідниці Л. Сироти, він офіційно 
працював на цій посаді до кінця квітня 
1919 р., а від початку червня став головою 
Управи Пресової квартири Начальної 
Команди Галицької армії [27, с.545, 547]. 
Водночас, за документами уряду УНР, станом 
на 25 квітня 1919 р. управління преси та 
інформації УНР очолював уже не О. На-зарук, 
а соціаліст-революціонер Іван Миколайович 
Лизанівський, якого того ж дня призначили 
тимчасово виконуючим обов’язки державного 
секретаря [17, с.323]. Його заступниками 
стали Іван Часник і Панас Феденко [17, с.363-
364; 1, арк.144зв.-145]. 

Наприкінці червня 1919 р. у Кам’янці-
Подільському, Проскурові (нині 
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Хмельницький) та інших містах і селах 
Поділля, незадовго до того визволених 
українськими військами від більшовицької 
влади, відбулося урочисте святкування 2-ї 
річниці прийняття Українською Центральною 
Радою Першого Універсалу (ця подія сталася 
23 червня 1917 р. за новим стилем), на що 
уряд виділив управлінню преси та інформації 
200 тис. гривень [1, арк.153]. Від кінця червня 
1919 р. всі друкарні, літографії, цинкографії, 
друкарські майстерні та всі засоби 
друкарської і літографської техніки і 
постачання на території, підконтрольній УНР, 
були мобілізовані у розпорядження 
управління преси та інформації. Крім того, ця 
установа отримала право мобілізовувати “для 
державних потреб” не призваних до війська 
робітників культури і мистецтв (чоловіків і 
жінок) віком до 55 років – працівників театрів 
і кінотеатрів, диригентів, оркестрантів, 
співаків, організаторів народних хорів, 
малярів, художників, друкарів, робітників 
паперових фабрик та інших технічних 
робітників [17, с.382-383]. У серпні 1919 р. 
управління отримало з бюджету 15,1 млн. 
гривень на свої потреби [2, арк.46]. 

28 серпня 1919 р. вийшов наказ 
Директорії УНР, за яким І. Лизанівський за 
власним проханням звільнявся з посади, а на 
його місце заступав член Української партії 
соціалістів-революціонерів Теофан 
Васильович Черкаський, до того – виконував 
обов’язки міністра народного господарства 
[18, с.572]. Заступ-никами Т. Черкаського 
невдовзі стали Іларіон Косенко і Петро Бендзя 
(Бензя) [2, арк.102]. 

13 вересня 1919 р. законом уряду УНР 
управління преси та інформації було офіційно 
перетворено на міністерство преси й 
пропаганди УНР [18, с.581] Одразу після 
цього новоутворене міністерство отримало 
20,904 млн. гривень на підтримку щоденної 
преси з метою її поширення серед населення 
України [17, с.505]. 

Від початку 1920 р. міністерство преси й 
пропаганди, через надзвичайно складну 
військово-політичну ситуацію для УНР, 
призупинило функціонування. На засіданні 
Ради Народних Міністрів УНР 7 червня 
1920 р. у Вінниці голова уряду В. Прокопович 
навіть виступив із доповіддю про скасування 
цього відомства, у відповідь на що міністри 
попросили його “скласти за порозумінням з 
заінтересованими відомствами відповідний 
законопроект” [5, арк.22]. Лише 3 жовтня на 

засіданні у Станіславові (нині Івано-
Франківськ) після виступу Головного 
Отамана С. В. Петлюри міністри ухвалили 
відновити діяльність міністерства преси і 
пропаганди [4, арк. 15]. 

Однак до реальних кроків справа дійшла 
лише тоді, коли військово-політичне 
керівництво разом з Армією УНР вже було 
змушене перейти на територію Польщі. 11 
грудня 1920 р. наказом Директорії ч. 71 
міністром преси й пропаганди був 
призначений голова Української народно-
республіканської партії Олександр 
Олександрович Ковалевський. Він брав 
участь у засіданнях українського уряду в 
польському місті Тарнув (готель “Брістоль”, 
вул. Краківська, 9) [4, арк.88].  

13 грудня 1920 р. С. Петлюра розробив 
детальний меморандум, у якому виклав 
завдання відновленого міністерства преси й 
пропаганди УНР. Виходячи з тогочасних умов, 
провідною місією відомства проголошувалися 
консолідація українців, що після військових 
невдач опинилися у вигнанні, протидія 
більшовицькій і білогвардійській пропаганді 
та викриття перед урядами європейських 
країн більшовицьких планів світової 
революції [25, с.330-336; 24, с.211-217]. 
Одразу ж із бюджету на видатки міністерства 
було виділено 50 тис. польських марок авансу 
[18, с.363] і ще 1 млн. – на видання тижневого 
журналу міністерства накладом 12 
примірників по 3 аркуші кожен [4, арк.113]. 
Ці факти свідчать про достатньо велику увагу 
керівництва УНР до інформаційно-
пропагандистської діяльності. Однак, 
виходячи з історичних обставин, від кінця 
1920 р. вона була зосереджена переважно в 
еміграційному середовищі.  

У період Директорії значних зусиль було 
докладено для налагодження інформаційно-
пропагандистської діяльності в Армії УНР. 
Першим урядовим військовим періодичним 
виданням став часопис “Ставка” (назву було 
незабаром змінено на “Українська Ставка”). 
Завданню інформуванню воїнів та пропаганди 
ідей української визвольної справи 
присвячено випуск низки військових видань – 
“Новини”, “Бюлетень Інформаційного Бюро 
Армії У.Н.Р.”, “Дзвін”, “Український Козак”, 
“Україна”, “Наша Правда”, “Козацька Думка” 
тощо. 

Окрім центральних органів виходила 
низка військових періодичних видань, 
заснованих окремими військовими частинами 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 59 

та підрозділами, що дислокувалися у різних 
регіонах України (“Бюлетень Філії 
Інформаційного Бюро армії УНР при Х 
Дієвому Корпусі”, “Козак”, “Вістки Сірих”, 
“Надія України”, “Бюлетень інспекції 
національно-культурно-політич-них справ 
північної групи військ”). Ці газети переважно 
подавали хроніку військових дій, міжнародну 
хроніку, інформували про події в Україні, 
військові будні на фронті [15, с.10]. 

В умовах ведення бойових дій на кількох 
фронтах значна увага в Армії УНР 
приділялася питанням контрпропаганди. Так, 
з метою протидії більшовицькій і 
білогвардійській пропаганді, командування 
Армії УНР ще на етапі антигетьманського 
повстання, 26 листопада і 8 грудня 1918 р. 
видало накази про заборону писемної та усної 
агітації проти Директорії і Головного 
Командування військ УНР, проти 
незалежності й об’єднання українських 
земель в одну національну державу і за 
введення на територію України іноземних 
військ. Заборонялася діяльність партій і 
організацій, що протидіяли українському 
рухові [9, арк.18-19; 18, с.389; 26, с.217-218]. 
Законом від 1 січня 1919 р. державною мовою 
у відновленій Українській Народній 
Республіці проголошувалася українська. Вона 
була обов’язковою для вживання в армії, на 
флоті, в усіх урядових і громадських 
установах [18, с.402]. 

Накази про протидію ворожій агітації 
швидко поширилися на всю територію УНР. 
Так, 29 грудня 1918 р. усім старшинам і 
козакам наказано пильно стежити за 
агітаторами і провокаторами, “котрих 
надсилають темні та ворожі елементи, що 
хотять внести заколот в ряди українських 
Народних Військ”, затримувати їх і 
передавати військові владі. Будь-які спроби 
невиконання наказів оголошувалися 
заколотом і підлягали покаранню військово-
польовим судом [6, арк.1-1зв.]. 2 січня 1919 р. 
Головний Отаман С. Петлюра видав наказ 
ч. 18 військовому міністерству УНР, за яким 
командуючі фронтами, губернські 
коменданти і командуючі охороною залізниць 
наділялися повноваженнями висилати за межі 
України всіх ворогів української влади й 
агітаторів, а також членів їх родин. У наказі 
стверджувалося: “Ведуть злочинну агітацію... 
переважно люде, що не належать до громадян 
нашої Республіки і що наїхали з Великоросії 
та інших країн бувшої Росії. Ці люде, замість 

того, щоб дякувати нашій Україні за той хліб, 
який їдять тут, вчиняють ріжні заколоти, 
сіють анархію, грабують мирне населення, 
займаються саботажем, провокацією та 
спекуляцією. Бувші гетьманці поробились 
більшовиками, комуністами і хотять знову 
накинути нам на шию московське ярмо” [26, 
с.234-235]. Накази військового командування 
про арешт і віддання військово-польовому 
суду усіх ворожих агітаторів з-поміж 
цивільних і військових осіб поширювалися і 
пізніше [25, с.103]. 

Певну увагу командування Армії УНР 
приділяло й агітаційно-пропагандистській 
роботі серед військовиків армій противника, 
хоча чітке усвідомлення потреби такого виду 
діяльності поширилося уже в завершальний 
період Української революції. Наприклад, 27 
вересня 1920 р. з’явився наказ командування, 
в якому йшлося: “Агітувати серед 
більшовицького війська. Використовувати 
всякі успіхи противосовітських військ, 
намагаючись утворити серед червоного 
командування і військ паніку” [14, арк.53]. 

Важливою і невід’ємною складовою 
зміцнення патріотичних почуттів серед 
військовиків Армії УНР було запровадження 
інституту військової присяги. Наказ Головної 
Команди про обов’язковість приведення до 
присяги усіх залучених на військову службу 
був поширений 27 березня 1919 р., однак 
виконувався лише частково [7, арк.49]. З цієї 
причини 4 жовтня 1919 р. наказом Головної 
Команди ч. 194 був чітко встановлений текст 
присяги, до якої негайно мали привести всіх 
старшин і козаків Армії УНР [7, арк. 49-49зв.].  

Однією зі складових здійснення 
пропагандистського впливу була діяльність, 
спрямована на зміцнення дисципліни серед 
військовиків УНР і збільшення їх авторитету 
серед населення. Зокрема Головний Отаман 
військ УНР С. Петлюра видавав суворі накази 
проти мародерства і грабунків. Винні 
підлягали військовим судам. Зазначалося, що 
“всяким темним особам в рядах армії 
Народної Республіки не може бути місця” [26, 
с.221]. 

Окрема увага приділялася протидії 
єврейським погромам [18, с.566-568]. 24 
травня 1919 р. був виданий наказ Головної 
Команди військ УНР ч. 75 про введення 
дисциплінарного статуту на час бойових дій. 
Смертна кара передбачалася за такі злочини, 
як напад на військову варту, самоушкодження 
задля ухилення від призову на військову 
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службу, невиконання бойового наказу, 
дезертирство, порушення службових 
обов’язків під час вартової служби, здача у 
полон тощо [12, арк.82].  

Командування Армії УНР дбало про 
підвищення рівня національної свідомості та 
освіти своїх військових. Так, від грудня 1918 р. 
при кожній військовій частині чисельністю не 
більше полку створювалися бібліотеки-
читальні. Їхнє наповнення становили книги 
різного характеру, “що розвинули б світогляд 
козака та виховували в козакові любов до 
України, преданість інтересам Українського 
Народу та нагадували б про історичні традиції 
Українського лицарства”. При бібліотеках-
читальнях засновувалися курси і школи 
загальноосвітнього характеру [26, с.224]. 

Значну увагу командування Армії УНР 
приділяло поширенню серед військовиків 
ідеалів соборності українських земель. Так, 
напередодні об’єднання УНР і ЗУНР, у грудні 
1918 р. вийшов наказ, в якому йшлося: 
“Сподіваємось, що нарешті настав час, коли 
всі роз’єднані сили Української землі радісно 
обіймуться і об’єднані в одне національне тіло 
і душу скажуть: “Від Кубані по Сян – лиш 
один буде лан; а власником його цілий 
український народ”. Цей клич мусить стати 
нам святою заповіддю в боротьбі за змучений 
і облитий кров’ю народ” [26, с.227]. Тобто, 
політичне і військове керівництво УНР стояло 
на позиціях об’єднання в межах Української 
Народної Республіки усіх етнічних 
українських земель. 

У першій половині 1919 р. агітаційні 
заходи доводилося проводити і проти 
“внутрішнього ворога” – так званої 
“отаманщини”. Причому, для цього досить 
успішно застосовувалася українська авіація. 
Так, 29 квітня 1919 р. у Рівному командувач 
Північної групи Армії УНР генерал-хорунжий 
Володимир Оскілко здійснив спробу 
державного перевороту. Він заарештував уряд 
УНР і планував захопити у полон Головного 
Отамана С. Пет-люру, який перебував на 
станції Здолбунів (за 12 км південніше 
Рівного). Але С. Петлюра звернувся за 
допомогою до особового складу 3-го і 4-го 
бойових авіазагонів, що базувалися у 
Здолбунові. У вирішальний момент над 
рівненським вокзалом з’явився український 
аероплан, який скинув листівки за підписом 
С. Петлюри, що закликали солдатів 
утриматися від братовбивчої боротьби. Ця 
акція дуже сильно подіяла на підлеглих 

В. Оскілка, і до кінця дня більшість з них 
відмовилася виконувати його накази [21, с.16; 
29, с.103]. Спроба заколоту зазнала краху.  

Після так званої “київської катастрофи” 
31 серпня 1919 р. Українській Народній 
Республіці довелося зіткнутися з новим 
противником – білогвардійськими Збройними 
Силами на Півдні Росії під командуванням 
генерала А. Денікіна. Відтоді інформаційно-
пропа-гандистська робота була спрямована на 
мобілізацію зусиль українського населення 
для боротьби з Білим рухом, наріжним 
каменем ідеології якого була відбудова 
“великої, єдиної і неподільної” Росії без 
визнання права України на власну 
державність. 

Передбачаючи неминучість військового 
зіткнення із білогвардійцями, 2 вересня 1919 р. 
Директорія і Рада Народних Міністрів УНР 
видали звернення “Від правительства 
Соборної України” до всього українського 
народу, роз’яснюючи шовіністичну і 
реакційну політику денікінців і закликаючи 
співвітчизників стати на боротьбу проти них: 
“Замість більшовиків широкі простори нашої 
родючої землі забрав кацапський генерал 
Денікін... Денікін не дозволяє українському 
народові вчитись в школі рідної мови, 
народний український язик вигонив із 
державних установ, українські книжки 
палить, нищить українську кооперацію та всі 
культурні і господарські товариства, жорстоко 
переслідує українських діячів... Всі, кому 
дорога демократична єдина свободна 
Українська Республіка, вставайте до 
посліднього рішаючого бою з вашим ворогом” 
[25, с.117-118]. Невдовзі після цього українські 
льотчики розкидали над окупованим 
білогвардійцями Києвом прокламації від імені 
військового командування і уряду УНР такого 
змісту: “Після червоної сотні чорна сотня 
заволоділа Києвом. Треба звільнити Київ від 
брудних рук чужоземців і передати його в 
чисті українські руки... Наближається момент 
вирішальної боротьби з поміщиками і 
офіцерами” [16, с.284]. 

Водночас, командування Армії УНР не 
забувало і про іншого противника – 
більшовиків, які подібно до білогвардійців 
прагнули знищення української національної 
державності. 27 вересня 1919 р. Головна 
Команда військ УНР видала заклик до 
населення України вступати у війська “на 
захист своєї Батьківщини, на захист свого 
добробуту, на захист Землі і Волі”, проти 
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“більшовиків-комуністів, чи денікінських 
золотопогонників – добровольців та 
чорносотенників і взагалі московської 
наволочі, щоби звільнитись від цієї зарази” [7, 
арк.29]. 

Як бачимо, вищенаведені відозви вже 
мали яскраве антиросійське спрямування. 
Наголошувалося, що як більшовики, так і 
білогвар-дійці є саме російськими 
загарбниками, які прагнуть поневолити 
Україну. Їх ставили на один щабель як 
рівнозначних ворогів усього українського 
(“чорна сотня” і “червона сотня”). 
Використовувалися такі емоційно забарвлені 
вирази, як “кацапи”, “московська наволоч”, 
“зараза”, “брудні руки чужоземців” тощо.  

У той же період (середина жовтня 1919 р.) 
уряд і Директорія УНР виділяли значні кошти 
(3 млн. гривень) на інформаційну і культурно-
освітню роботу у військах [17, с.602]. 

Іншим прикладом активізації 
інформаційно-пропагандистської роботи 
стала чергова відозва С. Петлюри до 
населення України від 21 вересня 1920 р.: “Без 
огляду втікає ворог – московський комуніст... 
Наперед посувається Українська армія і знову 
визволяє вас від московського ворога. Несе 
вам ваші бажання. Дає вам змогу очистити 
хати від більшовицького бруду та насильства і 
мирно працювати та жити. За нею йде ваша 
рідна влада – влада Українського люду”. 
Мирних мешканців закликали виловлювати 
провокаторів, шпигунів, злочинців і 
комуністів, що займаються грабунками і 
мародерством [13, арк.10]. У відозві до Армії, 
що з’явилася тоді ж, С. Пет-люра закликав 
військовиків на визволених територіях 
зробити з українських чоловіків “похожих на 
себе, міцних духом козаків, та навчити [їх] 
боронити волю і добробут Батьківщини так, 
як боронили і бороните їх Ви” [8, арк.66]. 

У цілому ж, особливо пильну увагу 
проблемам агітаційно-пропагандистської і 
контрпропагандистської роботи уряд і 
військове командування Армії УНР стали 
приділяти вже в той період, коли українські 
війська опинилися у таборах інтернованих на 
території Польщі, Румунії і Чехо-Словаччини. 
Постало питання про збір матеріалів з історії 
Української революції. Так, 3 грудня 1920 р. 
С. Пет-люра звернувся до міністра 
закордонних справ УНР із пропозицією 
розробити і видати кількома європейськими 
мовами “Синьо-Жовту книгу”, в якій були б 
зібрані документи та історичний нарис 

боротьби України за суверенітет і 
незалежність, а також про її міжнародне 
визнання. “Таке видання... могло б послужити 
гарним інформаційним і агітаційним 
матеріалом і відібрало б в деякій мірі грунт у 
ворогів нашої державності”, – зазначав лідер 
УНР [10, арк.290].  

25 серпня 1921 р. з’явився наказ ч. 56 
Головної Команди військ УНР, підписаний 
Головним Отаманом С. Петлюрою, тимчасово 
виконуючим обов’язки командувача Армією і 
військового міністра генерал-хорунжим В. Пав-
ленком, про збір матеріалів з історії 
національно-визвольних змагань українського 
народу. Накази в оригіналах і копіях, історії 
військових частин, денники бойових подій, 
мапи, диспозиції, реляції, рукописи, прапори, 
печатки, фотографії, малюнки та інші джерела 
мали надійти для зберігання до Головного 
військово-історичного музею-архіву [11, 
арк.44]. Ці заходи мали сприяти зростанню 
рівня національної свідомості, підтриманню 
патріотичних почуттів серед українських 
військових, що опинилися у вигнанні, а також 
поширенню серед зарубіжної громадськості і 
політичних кіл знань про Українську 
революцію 1917–1921 рр., боротьбу 
українського народу за незалежність.  

Незважаючи на завершення боротьби 
регулярних військ УНР за незалежність 
України, у 1921 р. активізувалася діяльність 
більшовиків і білогвардійців, спрямована на 
розкладання Армії УНР у таборах 
інтернованих і вербування особового складу 
до своїх збройних формувань. З метою 
протидії цій діяльності було проведено низку 
контрпропагандистських акцій. Наприклад, 
Головний Отаман військ УНР С. Петлюра 19 
травня 1921 р. видав наказ ч. 28 Головній 
Команді війська УНР, де йшлося: “Вороги 
наші... через своїх наймитів-агентів 
розпускають по наших таборах ріжні 
провокаційні чутки: буцімто я і Уряд 
залишили Військо і втікли за кордон, що я і 
Уряд – заарештовані, що зі зміною декого з 
осіб командуючого складу Армії польська 
влада припинить видачу пайків для 
інтернованих і т. и... Я маю певні відомости, 
що вороги наші для досягнення своєї мети 
витрачають кольосальні міліонні грошові 
засоби, підкуплюють морально нетрівкі 
елементи... закладають таємні свої 
організації”. З метою протидії впливові 
ворожої пропаганди, наказувалося 
найрішучішим чином карати агітацію і 
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провокаційні виступи, а “розкладовий 
елемент” звільняти з війська без права 
повернення, ізолювати у таборах 
неукраїнських армій [11, арк.27-27зв.]. 

У листі С. Петлюри до військового 
міністра УНР генерал-хорунжого М. Безручка 
від 7 червня 1921 р. йшлося про розробку 
планів нейтралізації пропаганди й агітації 
білогвардійських сил у Польщі і Королівстві 
Сербів, Хорватів і Словенців [13, арк.17-
17зв.]. 

Особливе місце у контексті проведення 
пропагандистських заходів посідає система 
вшанування і нагородження військових, які 
відзначилися у боях. Так, ще у розпал 
антигетьманського повстання, 26 листопада 
1918 р., Директорія УНР видала наказ про 
надання державної опіки та вшанування 
учасників повстання. Серед іншого йшлося, 
“щоб уславити навіки пам’ять лицарів, котрі 
полягли головами за славу вітчизни, негайно 
розпочати заходи по збудуванню в столиці 
України в її найкращому місці пам’ятника, 
щоб вічно нагадувати наступним поколінням 
про славні події народних лицарів, які життям 
і кров’ю своєю заплатили за державну 
самостійність УНР” [26, с.215–216]. 
Зауважимо, що на той момент тривали бої на 
підступах до столиці України і переважна 
частина міста до 14 грудня залишалася в 
руках гетьманських військ. 

Утілити в життя свої наміри Директорії не 
вдалося, оскільки після взяття Києва її влада 
протрималася тут лише півтора місяці. 
Більшовики, які вже на початку лютого 
1919 р. захопили Київ, одразу встановили 
низку тимчасових пам’ятників на честь зовсім 
інших подій і діячів – обеліск на честь 
Жовтневої революції, колону на честь Вождів 
революції, бюсти К. Маркса, Ф. Енгельса, 
Р. Люксембург, В. Леніна, Я. Свердлова та ін. 

За періоду Директорії було здійснено 
спробу розробки української системи нагород. 
24 січня 1919 р. Рада Народних Міністрів УНР 
видала закон про заборону носіння на 
території УНР орденів та інших зовнішніх 
відзнак колишньої Російської імперії (за 
винятком ордену Святого Георгія, 
Георгіївської зброї та Георгіївських хрестів), а 
також про запровадження відзнак 
“Республіка” двох ступенів – для громадян, 
які особливо відзначилися працею задля 
відродження України та у боротьбі проти 
Гетьманату – і “Слава України” двох ступенів 
для військових, які виявили лицарство у бою 

[18, с.452].  
Проводилася також підготовка до 

заснування ордена “Визволення” і медалі 
“Відвага”. Восени 1920 р. навіть був 
затверджений статут ордена “Визволення”, 
проте через брак коштів ці нагороди так і не 
було виготовлено. Відтак єдиним бойовим 
орденом Армії УНР періоду Української 
революції 1917–1921 рр. став “Залізний хрест 
за зимовий похід і бої”. Ним уже в польських 
таборах у 1921 р. нагороджували учасників 
Першого зимового походу [30, с.49-104]. 

Таким чином, досвід Армії Української 
Народної Республіки яскраво засвідчив, що 
інформаційно-пропагандистське забезпечення 
військ є одним із першочергових чинників 
повноцінного функціонування національних 
збройних сил, відданих ідеї захисту 
незалежності, суверенітету і територіальної 
цілісності своєї країни. Однак в умовах 
визвольної боротьби українського народу 
1917–1921 рр. цим питанням приділялося 
недостатньо уваги. 

Системна робота з проведення заходів 
інформаційно-пропагандистського 
забезпечення серед армії та мирного 
населення розпочалася тільки за періоду 
Директорії. 31 грудня 1918 р. постало 
управління преси та інформації (від 13 
вересня 1919 р. – міністерство преси й 
пропаганди) УНР. Керівниками цього 
відомства були О. Назарук, І. Лизанівський, 
Т. Черкаський, О. Ковалевський. Однак, 
протягом майже всього 1920 р. установа не 
функціонувала і була відновлена вже в умовах 
інтернування. Це було свідченням не тільки 
системної військово-політичної кризи, в якій 
на той період опинилася Українська Народна 
Республіка, але й відсутності серед 
політикуму УНР чіткого уявлення про методи 
і засоби здійснення агітаційно-
пропагандистської роботи, про необхідність 
або непотрібність існування окремого 
міністерства, яке б керувало нею. Серед 
засобів агітації в Армії УНР переважали 
текстові листівки (прокламації). Натомість, 
відчувалася нестача плакатів і карикатур, які 
ефективно використовували їх противники – 
більшовики і білогвардійці. 

Відчутним недоліком слід вважати і 
відсутність протягом 1917–1920 рр. 
спеціальних бойових нагород для українських 
військовиків, які відзначилися під час бойових 
дій. Єдиним бойовим орденом став “Залізний 
хрест за зимовий похід і бої”, яким уже в 
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1921 р. у польських таборах нагороджували 
учасників Першого зимового походу Армії 

УНР.  

 

Список використаної літератури 
 

1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління (далі – ЦДАВО) України, ф.1065, 
оп.1, спр.14. 

2. ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.16. 
3. ЦДАВО України, ф.1065, оп.1, спр.38. 
4. ЦДАВО України, ф.1065, оп.2, спр.9. 
5. ЦДАВО України, ф.1065, оп.2, спр.10. 
6. ЦДАВО України, ф.1075, оп.1, спр.1а. 
7. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.6. 
8. ЦДАВО України, ф.1075, оп.2, спр.58. 
9. ЦДАВО України, ф.1429, оп.1, спр.4. 
10. ЦДАВО України, ф.1429, оп.2, спр.18. 
11. ЦДАВО України, ф.2428, оп.1, спр.11. 
12. ЦДАВО України, ф.3172, оп.5, спр.2. 
13. ЦДАВО України, ф.3696, оп.1, спр.122. 
14. ЦДАВО України. , ф.3696, оп.2, спр.425. 
15. Богуславський О.В. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 

1917–1920 рр.: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 
2002. – 17 с. 

16. Деникин А.И. Очерки русской смуты. – Мн.: Харвест, 2002. – Т. 5: Вооруженные силы юга России. 
Заключительный период борьбы. Январь 1919 – март 1920. – 464 с. 

17. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – 
листопад 1920 рр.: Док. і матеріали. У 2-х т., 3-х ч. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. – Т. 1. / Упоряд.: 
В. Верстюк (керівник) та ін. – 688 с. 

18. Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. Листопад 1918 – 
листопад 1920 рр.: Док. і матеріали. У 2-х т., 3-х ч. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. – Т. 2 / Упоряд.: 
В. Верстюк (керівник) та ін. – 744 с. 

19. Кривизюк Л.П. Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних змагань 
1917–1920 років: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 20.02.22 / Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Львів, 
2001. – 23 с. 

20. Кривизюк Л. Вишкільно-виховний досвід Збройних сил України 1917–1920 рр. // Україна: 
культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. праць Ін-ту українознавства імені 
І. Крип’якевича НАН України. – 2009. – Вип.18. – С. 426-431. 

21. Мартос Б. Оскілко й Болбочан (Спогади). – Мюнхен: Вид-во д-р Петро Белей, 1958. – 64 с. 
22. Мельник Р.П. Питання вишколу старшин армії УНР у практичній діяльності та теоретичній 

спадщині військової еміграції 20–30 рр. XX ст. // Держава та армія: Вісник Нац. ун-ту “Львівська 
політехніка”. – 2010. – № 670. – С.88-95. 

23. Мельник Р. Теоретичні основи підготовки офіцерських кадрів та особового складу армії у 
публіцистичній спадщині С. Петлюри // Наукові записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. 
Серія: Історія / За заг. ред. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ун-ту, 2013. – Вип. 1. – Ч. 2. – С.88-92. 

24. Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між 
Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською / За заг. ред. В. Сергійчука. – К.: 
ПП Сергійчук М.І., 2010. – 264 с. 

25. Петлюра С. Статті, листи, документи / Упоряд. В. Сергійчук. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – 
Т. ІІІ. – 616 с. 

26. Петлюра С. Статті, листи, документи / Упоряд. В. Сергійчук. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – 
Т. IV. – 704 с. 

27. Сирота Л. Осип Назарук і діяльність пресових бюро УНР і ЗУНР у Станиславові 1919 року // 
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. праць Ін-ту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – 2009. – Вип. 18. – С. 544-550. 

28. Сідак В.С., Вронська Т.В. Спецслужба держави без території: люди, події, факти (військова 
розвідка та контррозвідка ДЦ УНР в екзилі 1926–1936 рр.). – К.: Темпора; Вид-во Нац. акад. СБ України, 
2003. – 240 с.: іл.  

29. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. – Торонто, 1966. – Т. 7. – 432 с. 
30. Тинченко Я. Символи нескореної держави. Нагороди уряду Української Народної Республіки:  

науково-популярне видання. – К.: Темпора, 2016. – 212 с.: іл. 
 

Отримано: 16.09.2018 р. 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 64 

 

 

Історичні постаті 
 

УДК 929=>(092):94(477) 
Горєлов В.І., кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник науково-дослідного центру 
воєнної історії НУО України імені Івана Черняховського 

Грицюк В.М., кандидат історичних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник науково-дослідного 
центру воєнної історії НУО України імені Івана 
Черняховського (м. Київ) 

 
 

ГЕНЕРАЛ ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ – ГЕТЬМАН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 

У статті на основі аналізу історичних документів, фундаментальних праць, 
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Радянська історіографія ігнорувала 
українську державність часів Гетьманату і 
розглядала події, що відбувалися в Україні у 
1918 році, виключно під кутом зору політики 
окупаційної адміністрації. Вважалося, що 
українська адміністрація була суто 
маріонетковою і колабораціоністською. Будь-
які самостійні кроки гетьманського уряду або 
замовчував-лися, або грубо 
фальсифікувалися. Дійшло до того, що, 
наприклад, заснування Академії  
наук України (й урочисте відкриття 24 
листопада 1918 р.) перенесли на півроку 
пізніше, коли у Києві була встановлена 

радянська влада [3, c.3. 
Архівні фонди часів Гетьмана Павла 

Скоропадського у радянський період були 
недоступними для істориків, тому цей період 
в історії України залишався “білою плямою”.  
Зарубіжна історіографія сучасного періоду 
незалежної України представлена, в 
основному, працями українських авторів з 
діаспори, які були політичними противниками 
Павла Скоропадського або його найближчими 
соратниками. Саме тому не доводиться 
сумніватися в необ’єктивності висновків як 
перших, так і других. 

Автори статті на основі аналізу 
історичних документів, фундаментальних 
праць, монографій, публікацій у пресі 
вітчизняних і закордонних істориків 

розкривається військова та державотворча 
діяльність Павла Петровича Скоропадського, 
розкриваються без прикрас героїчні та 
трагічні сторінки історії України, здобутки та 
гіркі уроки Української Держави у вирішенні 
проблем її розбудови у важкому 1918 році [3, 

с.2. 
Генеалогія родини Скоропадських. 

Народився Павло Петрович 3(16) травня 
1873 р. у Вісбадені, де в той час відпочивали 
його батьки – Петро Іванович Скоропадський 
і Марія Андріївна (в дівоцтві Міклашевська). 

Генеалогія старовинного роду 
Скоропадських простежується від вихідця з 
Уманьщини Федора Скоропадського, який 
воював у війську Богдана Хмельницького і 
загинув у бою під Жовтими Водами. Його син 
Ілля дослужився до генерального референдаря 
України. Онук Федора, син Іллі, Іван Ілліч 
Скоропадський у 1708–1722 рр. за часів 
Петра I був Гетьманом України. Брат 
Гетьмана, Василь, був генеральним 
бунчужним. Його син Михайло Васильович 
обіймав посаду генерального підскарбія при 
Гетьманові К. Розумовському. Син Михайла, 
Яків Михайлович, був останнім генеральним 
хорунжим, за часів якого скасовано 
гетьманство у 1764 р. Син Якова, Михайло 
(1764–1810) присвятив своє життя військовій 
службі Російській імперії, був ротмістром 
кінно-єгерському полку. Після звільнення 
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мешкав у своєму великому маєтку, 
успадкованому від предків. Син Михайла, 
Іван Михайлович (дід Павла Петровича) свою 
діяльність розпочав на військовому поприщі, 
а згодом служив на виборних дворянських 
посадах. У 1847 р. він був обраний 
губернським предводителем полтавського 
дворянства. 

Батько Павла Петровича, Петро Іванович, 
звільнився з військової служби у 1865 р. у 
чині полковника Кавалергардського полку, 
маючи за подвиги на Кавказі золотий палаш з 
написом “За хоробрість”, орден Святого 
Станіслава 2-го ступеня з мечами, бронзову 
медаль у пам’ять Кримської (Східної) війни 
1853–1856 рр., срібну медаль на 
Олександрівській стрічці за підкорення 
Західного Кавказу і хрест за службу на 
Кавказі. Довгий час він служив повітовим 
предводителем стародубського дворянства, 
користувався повагою та любов’ю 
оточуючих. За вірну службу Петро Іванович 
отримав титул дійсного статського радника, 
був нагороджений орденами Святої Анни 2-го 
ступеня й Святого Рівноапостольного князя 

Володимира 4-го ступеня [14, арк.37. 
Ці історичні факти свідчать, що сімейні 

традиції роду Скоропадських зіграли провідну 
роль при формуванні з дитячих років 
свідомості маленького Павла.  

 

 
 

Фото 1. Павло Петрович з дружиною Олександрою 
 

Військова діяльність Павла 
Скоропадського (вересень 1893 р. – грудень 
1917 р.). З юних років Павло Скоропадський 
ріс, вбираючи в себе все краще, що було у 
сімейних традиціях гетьманського роду 
Скоропадських, в традиціях українського 

козацтва, шляхетства та дворянства. У серпні 
1885 р. він вступив до Пажеського корпусу в 
Петербурзі (привілейований військовий 
навчальний заклад для дітей дворянської 
аристократії імперії). Корнет 
П. Скоропадський отримав чудову військову 
професійну підготовку та закінчив військовий 
навчальний заклад у вересні 1893 р. по 
першому розряду. Проходячи службу в 
кавалерійських частинах лейб-гвардії, 
старанний і сумлінний офіцер удосконалював 
свою військову майстерність. 11 січня 1898 р. 
Павло Скоропадський одружився з 
Олександрою Дурнаво (фото 1). 

Добровільно взявши участь у російсько-
японській війні 1904–1905 рр., він накопичив 
серйозний бойовий досвід, підвищив 
військову майстерність. За особисті мужність 
і героїзм, виявлені у цій війні, ротмістр П. 
Скоропа-дський був нагороджений золотою 
зброєю – палашем з написом “За хоробрість” з 
темляком ордена Святої Анни 4-го ступеня 
(сам орден червонів своїм фініфтевим 
медальйоном з хрестом і короною на ефесі 
палаша) та трьома бойовими орденами: 
Святого Станіслава 3-го ступеня, Святої Анни 
3-го ступеня і Святого Володимира 4-го 

ступеня [8. 
Після російсько-японської війни ротмістр 

П. Скоропадський продовжив службу у Санкт-
Петербурзі у лейб-гвардії Кавалергардському 
Ії величності Государині імператриці Марії 
Федорівни полку, в якому раніше служив його 
батько. У грудні 1905 р. цар Микола II за 
військові заслуги призначив його своїм 
флігель-ад’ютантом (фото 2). Цей титул 
вводив Павла Скоропадського у коло 
чергових офіцерів імператора. У цьому полку 
його призначають на посаду командира 1-го 
лейб-ескадрону. 4 вересня 1910 р. наказом по 
військовому відомству полковник П. 
Скоропадський призна-чений командиром 20-
го драгунського Фінляндського полку, а в 
квітні 1911 р. – командиром лейб-гвардії 
Кінного полку. 

25 березня 1912 р. наказом по 
військовому міністерству П. Скоропадському 
присвоєно звання генерал-майора і зараховано 
до  
Почту його Імператорської величності із 
залишенням на посаді командира лейб-гвардії 
Кінного полку. 

З початком Першої світової війни лейб-
гвардії Кінний полк під керівництвом 
генерала П. Скоропадського 6 серпня 1914 р. 
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відзначився в бою під м. Краупішкен у 
Східній Пруссії. За вміле керівництво полком 
командир був представлений до 
нагородження. У поданні зазначено, що 
генерал-майор П. Ско-ропадський, 
“... керуючи центром бойового порядку, не 
дивлячись на жорстокий артилерійський і 
рушничний вогонь противника, захопив 
частину ворожих позицій і утримав їх, ... чим 
значно сприяв остаточному успіху” [15, 

арк.1. 13 жовтня 1914 р. Павло Петрович 
нагороджений орденом Святого Георгія 4-го 
ступеня. Генерал П. Скоропадський дуже 
пишався цією нагородою, адже вона свідчила 
про особисту мужність і героїзм її володаря. 

За високий професіоналізм у бойових 
умовах Павло Петрович 6 жовтня 1914 р. 
призначений командиром 1-ї бригади 1-ї 
Гвардійської кавалерійської дивізії із 
залишенням у Почті його Імператорської 
величності (до складу бригади входили два 
його рідних лейб-гвардії полки – 
Кавалергардський і Кінний). Будучи 
командиром 1-ї бригади, генерал 
П. Скоропадський взимку 1914 р. тимчасово 
керував 1-ю Гвардійською кавалерійською 
дивізією, яка входила до складу ХVІ корпусу 
5-ї армії Південно-Західного фронту 
російської армії. Влітку 1915 р. Павло 
Скоропадський отримав призначення на 
посаду командира 5-ї кавалерійської дивізії. 

 

 
 

Фото 2. Флігель-ад’ютант Почту його  

Імператорської величності  

генерал-майор Павло Скоропадський 
 

У березні 1916 р. його призначено 

командиром 1-ї Гвардійської кавалерійської 
дивізії, а влітку цього ж року Павлу 
Петровичу присвоєно чин Почту його 
Імператорської величності генерал-
лейтенанта. Під його вмілим і енергійним 
керівництвом кавалерійське з’єд-нання 
самовіддано виконувало бойові завдання. 

Тимчасово командуючи у жовтні 1916 р. 
VІІІ армійським корпусом, а з середини 
жовтня до початку грудня 1916 р. – 
Гвардійським кавалерійським корпусом при 
обороні на річці Стохід (у складі військ 
Південно-Західного фронту на території 
сучасної Волинської  
області України), генерал П. Скоропадський 
відмінно справився з покладеними на нього 
бойовими завданнями. 

22 січня 1917 р. генерал-лейтенант П. Ско-
ропадський призначений командиром ХХХIV 
армійського корпусу, що дислокувався на 
території нинішньої Волинської області. У 
цей період Павло Петрович детально 
ознайомився з українським національним 
рухом.  

 

 
 

Фото 3. Командир 1-го Українського  

(російського ХХХIV армійського) корпусу –  

генерал-лейтенант Павло Скоропадський 
 

Навесні 1917 р. український національний 
рух охопив і армію. Ідеї формування армії за 
національним принципом були схвалені І-м 
Всеукраїнським військовим з’їздом, який у 
травні 1917 р. проходив у Києві. Українізація 
ХХХIV армійського корпусу розпочалася у 
серпні 1917 р. Він отримав назву 1-го 
Українського корпусу (фото 3). Росте 
авторитет його командира – генерал-
лейтенанта П. Скоропадського. Цілком 
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закономірно, що Всеукраїнський з’їзд 
Вільного козацтва, який 16–20 жовтня 1917 р. 
проходив у Чигирині, обирає Павла 
Петровича членом Генеральної ради та 
отаманом усього Вільного козацтва. Однак, в 
українському уряді П. Скоропадського 
зустріли холодно. Підозрюючи в його особі 
через зростаючий вплив можливого 
суперника, Генеральний секретаріат з 
військових справ на чолі з новим військовим 
міністром М. Поршем наприкінці грудня 1917 
р. змусив його написати рапорт про 

звільнення з військової служби [3, с.13-15. 
Пізніше у своїх “Споминах” в еміграції у 

Лозанні у 1919 р. Павло Петрович про цю 
подію написав так: “Це рішення я прийняв з 
великим болем у серці, бо руйнувалися мої 
мрії, яким я віддав стільки невсипучої тяжкої 
праці; руйнувалася надія закласти міцний 
фундамент для будови регулярної української 
армії і тим утворити умови, без яких держава 

Українська не могла існувати” [11, с.49. 
Так наприкінці 1917 р. закінчився 

військовий період діяльності Павла 
Петровича Скоропадського, який після 
закінчення Пажеського корпусу 24 роки 
віддав військовій службі. На усіх посадах 
Павло Петрович  
користувався любов’ю підлеглих і повагою 
начальників. Пройшовши фронти російсько-
японської та Першої світової війн, він набув 
бойового досвіду, оперативно-тактичного 
рівня мислення, вміння керувати великими 
військовими з’єднаннями, що у підсумку 
виробило в нього навички адміністратора 
вищої категорії. 

 

 
 

Фото 4. Гетьман Української Держави 

П. Скоропадський 
 

Вихований у кращих традиціях 
українського козацтва, генерал-лейтенант П. 
Скоропадський ці якості адміністратора й 
організатора у повній мірі виявив на посаді 
Гетьмана Української Держави. І хоча 
історією Українській Державі було відведено 
всього сім з половиною місяців, за цей період 
для становлення і зміцнення державності було 
зроблено достатньо. Все це свідчить про 
неординарність особистості Павла Петровича 
і було результатом його військово-державного 
таланту. Він дійсно був представником 
кращих українських традицій старовинного 
козацького роду Скоропадських. 

Про всі ці події з свого життя Павло 
Петрович написав у “Спогадах” в еміграції. 
Вони були надруковані у незалежній Україні 

у 1995 р. [12. У виступі на урочистому 
зібранні з нагоди Дня Соборності України та 
100-річчя проголошення незалежності 
Української Народної Республіки 22 січня 
2018 р. Президент України Петро Порошенко 
висловився так: “Минулого року “Спогадами” 
Павла Скоропадського я був настільки 
вражений, що наполегливо радив прочитати їх 

всім політикам, урядовцям, депутатам” [2. Це 
дуже висока оцінка Павла Скоропадського та 
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його державної діяльності, що надана першою 
особою нашої країни. 

Державна діяльність Павла 
Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 
1918 р.). Павла Скоропадського (фото 4) на 
з’їзді Союзу земельних власників 29 квітня 
1918 р. проголошено Гетьманом [10, с.490-

491. Фактично державний переворот 
проходив при безпосередній підтримці та 
згоді з боку німецького військово-
окупаційного командування. Цей переворот 
позбавив влади партії лівого спрямування, які 
входили до складу Центральної Ради та Ради 

міністрів [11, с.20. Гетьман повів рішучу 
боротьбу проти цих партій і тому в 
подальшому не міг користуватися їх 

підтримкою [9, с.98. Цим і пояснюється 
перехід партій лівого спрямування до 
жорсткої опозиції щодо гетьманського 
режиму. Ця опозиція сформувалася в 
Український національний союз, рішуча 
боротьба якого в подальшому призвела до 
повалення Гетьманату Павла Скоропадського 

[5, с.77. 
П. Скоропадський став Гетьманом 

Української Держави у дуже складний 
історичний період. Доба Гетьманату була 
наповнена від самого початку політичною 
боротьбою уряду на різних напрямках: 
зовнішня – з більшовиками, внутрішня – з 
проросійськими організаціями, і найбільш 

складна – з українською опозицією [7, с.156. 
До найбільших невдач треба віднести повну 
залежність держави від окупантів і брак 
власної армії (ті 65 тис. війська, що восени 
1918 р. були у Гетьмана, не можна вважати 
повноцінною армією; при Гетьманові були 
закладені тільки організаційні основи 

Української армії) [5, с.68. До цього ж треба 
віднести й важкі наслідки попередніх місяців: 
зобов’язання, що взяла на себе Цент-ральна 
Рада внаслідок Брестського миру –  
поставку в Німеччину та Австро-Угорщину 
великої кількості збіжжя, м’яса, кукурудзи та 
інших продуктів. 

Тяжку спадщину дістав гетьманський уряд 
від попередньої доби в галузі соціальних 
відносин: селянство чекало на безплатну 
передачу поміщицької землі та ліквідацію їх 
господарств. Центральна Рада не спромоглася 
роз-в’язати цього питання. Дісталася йому у 
зв’язку з цим й інша спадщина – “каральні 
загони”, що були створені волинськими та 
подільськими панами за допомогою 
німецьких та австрійських військ ще при 

Центральній Раді. Вони відбирали у селян 
майно і землю, яку влітку і восени ті 
конфіскували у панів. Самочинні розправи 
“каральних загонів” продовжувалися й у 
першому періоді гетьманського правління, яке 
ще не мало достатніх сил для їх припинення. І 
тільки влітку 1918 р. нова адміністрація 
змогла покласти край цій анархії. Хоча увесь 
тягар і вся відповідальність за дії “каральних 
загонів” чомусь лягли на уряд 
Скоропадського і самого Гетьмана [1, с.28-29, 

48. 
Разом з тим, гетьманський період 

правління мав багато позитивного. За сім з 
половиною місяців наполегливої праці 
відомих фахівців різних галузей дипломатії, 
економіки, культури та науки було багато 
зроблено. За цей короткий відрізок часу 
гетьманський уряд обмінявся посольствами з 
12 країнами світу (Центральна Рада мала 
офіційні дипломатичні стосунки лише з 3 

країнами) [13, с.312. Загалом, кількість країн, 
що були представлені в Українській Державі 
своїми дипломатичними установами при П. 
Скоропадському, становила 25. За цей час 
гетьманський уряд встановив дипломатичні 
стосунки з Німеччиною, Австро-Угорщиною, 
Туреччиною, Фінляндією, Скандинавськими 
державами, Швейцарією, Болгарією, Кримом, 
а з послабленням окупаційного впливу – з 
Францією, Англією, США. Дипломатичні 
стосунки були з Москвою, білогвардійським 
Доном, Кубанню. Українські консульські 
представництва діяли у Вільнюсі, Ризі, 
Мінську, Батумі, П’ятигорську, Тбілісі, Орлі 

[10, с.516.  
Великі здобутки були у галузі фінансів: 

встановлено українську грошову систему, зас-
новано банки. Після руїни, що її принесли 
війна та революція, відбудовано залізничні 
шляхи, мости та відновлено регулярний 
залізничний рух.  

Гетьманський уряд підготував проект 
земельної реформи, яку не змогла розробити 
Центральна Рада. Правник X. Лебідь-Юрчик 
вважав земельний закон, схвалений 
гетьманським урядом, “подібним тільки до 
земельних законів найдемократичніших країн 
у цілому світі, наприклад, Нової Зеландії, де 
земельне законодавство випередило всі інші 
країни і еволюційним шляхом вирішило 
земельне питання на велику користь 

працюючого люду” [6, с.135-136. Проте, 
реалізувати в життя цей проект завадило 
антигетьманське збройне повстання опозиції 
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восени 1918 року. 
Дуже важливими були судові реформи. 

Налагоджено судову справу, суд на нових 
засадах, укладено багато нових законів. 
Велике значення мали заходи щодо 
оформлення автокефалії Української 
Православної Церкви. Проведено 
українізацію школи всіх ступенів, починаючи 
з початкових і закінчуючи двома 
університетами (у Києві та Кам’янці-Поділь-
ському). Велике значення мало заснування 
Української Академії наук (урочисто відкрито 
24 листопада 1918 р.), Національної 
бібліотеки, Національного архіву, заходи у 
справі організації Національної галереї 
мистецтв та Історичного Українського музею. 
Засновано Український національний театр 
під керівництвом П. Саксаганського, 
Українську державну капелу під проводом 
О. Кошиця, “Молодий театр” під 
керівництвом Л. Курбаса, Державний 
симфонічний оркестр під проводом 

О. Горілого [1, с.35-36, 49. Певного розвитку 
досягла українська видавнича справа: 
засновано ряд великих видавництв, що 
випускали українські видання “в нечуваному 
доти числі примірників, увесь край укрився 
сіттю українських книгарень”, – писав історик 
гетьманської доби Д. Дорошенко [4, с.369-

370. 
Такими були результати зробленого в 

надзвичайно важких умовах упродовж семи з 
половиною місяців 1918 року Гетьманату 
П. Скоропадського. 

Неупереджене вивчення доступних фактів 
свідчить, що держава доби П. Скоропадського 
являла собою окрему сторінку в історії 
змагань українського народу у XX ст. 
Великий, а іноді і вирішальний вплив на 
державотворчі процеси того часу накладав 
сам факт чужо-земної окупації України. 
Однак, певна свобода дій у Гетьмана 
залишалася. Разом з тим, усі його намагання 
зміцнити державні інститути достатніми 
збройними силами не мали успіху через 
протидію окупантів. 

На відміну від Української Народної 
республіки періоду Центральної Ради, в якій 
державотворчі процеси розвивалися за 
демократичним сценарієм, Українська 
Держава була авторитарним утворенням. 
Прагнучи надати своєму правлінню зовнішніх 
форм державності XVIII ст., 
П. Скоропадський насправді відновлював 
усталені форми царського адміністративного 

управління. Його неприйняття політичних 
партій, що утворювали Центральну Раду та 
орієнтація на відцентрові політичні сили та 
сили правого толку виявилися ефективними 
тільки при опорі на окупаційну владу. Після 
поразки Австро-Угорщини та Німеччини у 
Перший світовій війні Українська Держава 
була приречена на загибель. Гетьман 
опинився сам-на-сам з лівими партіями, які 
негативно ставилися до нього. 

Боротьба проти анархії та свавілля, що її 
проводила гетьманська адміністрація в усій 
Україні, не була належним чином оцінена  
суспільством. Широкі маси трудящих 
сприйняли її виключно як спробу наступу 
контрреволюції. Народна боротьба проти 
окупантів злилася в одне ціле з боротьбою 
проти гетьманського правління. 

Промонархічні погляди, непослідовність 
за складних умов політичної ситуації в 
Україні у підсумку призвели до 
власноручного зречення П. Скоропадським 
від декларованої  
незалежності Української Держави, до 
намагань інтегрувати її в єдиний фронт 
боротьби за відновлення Великої Росії. Та 
головною силою, яка підняла 
П. Скоропадського до гетьманства, була 
німецька окупаційна влада,  
падіння якої призвело до політичної смерті 
Гетьманату. Виходу П. Скоропадського з 
політичної боротьби найбільше сприяла 
діяльність опозиційних сил, головну роль 
серед яких відіграв Український національний 
союз на чолі з Володимиром Винниченком. 

За допомогою політичних демаршів і 
військових дій майже всі національні сили, що 
сконсолідувалися, примусили П. 
Скоропадського 14 грудня 1918 р. зректися 
Гетьманства. До влади на Україні прийшла 
Директорія, якій також не пощастило довго 
затриматися на історично-політичній сцені [1, 

с.3-4. 
Підсумовуючи, зазначимо, що існування 

Української Держави є об’єктивним фактом 
нашої історії. Тому дуже актуально і в наш 
час звучать слова, задекларовані Павлом 
Скоропадським у травні 1919 р. у його 
“Споминах”: “...пам’ятайте, коли б не було 
мого виступу, німці, кілька тижнів пізніше, 
завели б на Україні звичайне генерал-
губернаторство. Воно б було оперте на 
загальних основах окупації і нічого спільного з 
українством, розуміється, не мало б. Тим 
самим не було б Української Держави, яка 
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реально появилася на світовій арені хоч в 
цьому короткому періоді Гетьманства. А це 
значить, що ідея української державності в 
очах чужих і своїх здавалась би й досі 
нездійснимою утопією. Від часів 
Гетьманства 1918 року державність 
українська стала фактом, з яким світ вже 
рахувався і буде рахуватись. Тепер тільки від 

нас самих, українців, залежать докази, що 
факт цей здатний до життя” (виділено авт.) 

[7, с.112. Ці слова Павла Петровича 
Скоропадського дуже актуальні нині в умовах 
боротьби з російським агресором та 
відстоюванні територіальної цілісності й 
державної незалежної України. 
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ВНЕСОК ВІЙСЬКОВОГО МІНІСТРА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО ВОЛОДИМИРА САЛЬСЬКОГО У РЕФОРМУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ У 1920 РОЦІ 
 

Cтаття присвячена маловідомим сторінкам біографії відомого українського військового 

діяча, військового міністра Української Народної Республіки генерал-хорунжого Володимира 

Сальського. Досліджено особливості його діяльності у розв’язанні питань реформування Армії 

УНР на новій основі, за зразками побудови армій провідних країн світу – переможниць у 

Великій війні 1914–1918 рр. Зосереджено увагу на особливостях проектування та створення 

струк-тур вищого військового керівництва, з’єднань і частин Сухопутних Сил Армії УНР 
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нового типу. Розкрито результати діяльності Військового міністерства УНР, яке очолював В. 

Сальський напередодні та в умовах Російсько-польської війни 1920 року. 

Ключові слова: Українська Народна Республіка, військовий міністр, російсько-польська 

війна, українсько-польське військове співробітництво, Армія УНР.  
 

Вивчення біографій і результатів 
діяльності відомих військових і політичних 
діячів періоду Української національно-
демократичної революції 1917–1921 рр. є 
актуальним напрямком дослідження 
сьогодення у нашій країні, особливо, саме в 
часи коли Російська Федерація продовжує 
свою агресивну політику у відношенні до 
України, як і 100 років тому. До таких 
постатей належить і представник українського 
старшинства тих часів Володимир Петрович 
Сальський (24.07.1885–05.10.1940) – українець 
за походженням, професійний військовий, 
який набув неабиякого досвіду бойового 
старшини (офіцера) у період Великої війни 
1914–1918 рр. Активний учасник Української 
революції 1917–1921 рр. фактично від самого 
її початку й до завершення. 

Фрагментарні свідчення про 
В. Сальського можна знайти в українських 
емігрантських джерелах, але вони доволі 
скупі на інформацію щодо особливостей його 
діяльності саме на посаді військового міністра 
Української Народної Республіки (далі – УНР, 
05.11.1919–10.02.1921). 

Деякі дані про його діяльність можна 
знайти і в сучасних істориків, зокрема у: Б. 
Дорошенко-Товмацького [3], О. Колянчука, 
М. Лит-вина, К. Науменка [4], М. Литвина [6], 
С. Литвина [5; 7; 8], Я. Тинченка [11; 12], 
Я. Брускі [1]. Враховуючи наявність лише 
узагальнюючого фактажу, автор звернувся до 
архівних джерел щоб розкрити певні 
результати діяльності дійсно неординарної і 
доволі цікавої для української військової 
історії особистості.  

Перед тим, як розпочати висвітлення 
діяльності В. Сальського на посаді 
військового міністра УНР вважаю за доцільне 
стисло навести основні віхи життєвого шляху 
українського старшини вищого рангу до його 
призначення на відповідну посаду, щоб 
зрозуміти його професійне зростання як не 
аби якого фахівця у військовій справі. 

Народився у м. Острог на Волині. 
Походив з дворян Волинської губернії. 
Витримав іспит за 6 класів при Острозькій 
гімназії, закінчив Віленське піхотне 
юнкерське училище (1906), вийшов 
підпоручиком до 126-го піхотного Рильського 

полку (Острог). Незабаром перевівся до 132-
го піхотного Бессарабського полку (Київ). 
Закінчив Імператорську Миколаївську 
військову академію за 1-м розрядом (1912), 
був першим у випуску, нагороджений малою 
срібною медаллю із занесенням на мармурову 
дошку академії. З 18.07.1914 р. – старший 
ад’ютант штабу 70-ї піхотної дивізії. З 
10.09.1915 р. – капітан (фото 1). З 27.05. 
1916 р. – в.о. помічника старшого ад’ютанта 
оперативного відділу штабу 12-ї армії. З 
24.02.1917 р. – старший ад’ютант 
оперативного від ділу генерал-
квартирмейстерства штабу 12-ї армії. З 
02.04.1917 р. – підполковник. За Першу 
світову війну нагороджений Георгіївською 
зброєю (01.06.1915), всіма орденами до 
Святого Володимира IV ступеня з мечами та 
биндою, французьким орденом Почесного 
Легіону. 

 

 
 

Фото 1. Капітан В. Сальський на фронті  
Великої війни (1914–918 рр.), 1915 рік. 

 

З листопада 1917 р. – на українській служ-
бі: начальник штабу 1-ї Сердюцької дивізії 
військ Центральної Ради. В кінці 1917 р. – 
начальник штабу командувача 
протибільшовицьких сил на Лівобережній 
Україні полковника Ю. Капкана. У січні 
1918 р. – начальник штабу отамана Ковенка. З 
10.03.1918 р. – у комісії з формування 
Української армії. З 22.06.1918 р. – 1-й 
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помічник начальника відділу піших шкіл 
Головної шкільної управи Військового 
міністерства Української Держави. З кінця 
січня 1919 р. – начальник Головної шкільної 
управи Військового міністерства УНР. З кінця 
травня 1919 р. – командувач Запорізької групи 
Дієвої армії УНР. З 26.09. 1919 р. – 
командувач Дієвої армії УНР. З 05.11. 1919 р. – 
військовий міністр УНР [11, с.385].  

Розкривши певною мірою основні дані з 
послужного списку В. Сальського до його 
призначення на посаду військового міністра 
УНР, більш грунтовно і детально висвітлимо 
добуті архівні дані та деякі історіографічні  
відомості стосовно обраної теми. 

Ще задовго до підписання союзних 
широкомасштабних Варшавських угод між 
УНР і Польською Республікою у квітні 
1920 р., 9 грудня 1919 р. під час зустрічі з 
Головою Польської Республіки – Першим 
Маршалом Польщі Юзефом Пілсудським, 
Голова Директорії УНР і Головний Отаман 
військ і флоту УНР Симон Петлюра отримав 
дозвіл на формування нових військових 
установ і частин УНР на польській території 
[7, с.275]. Це фактично й започаткувало 
доволі тривалий про-цесу, на який були 
спрямовані зусилля тогочасного державного 
та військового керівни-цтва УНР.  

Між іншим, слід зазначити, що на початку 
грудня 1919 р. уже фактично не існувало ні 
Міністерства військових справ УНР у 
Кам’янці-Подільському, ні Штабу Головного 
Отамана у Любарі, лише тільки знесилена 
боями і плямистим тифом, малочисельна 
Дієва армія УНР під проводом отамана 
(генерал-хорунжого) М. Омеляновича-
Павленка здійснювала свій героїчний 
партизанський рейд у запіллі Добровольчої 
армії генерала А. Денікіна з метою 
самозбереження. Між іншим, як відомо, 
тисячі українських вояків потерпали у таборах 
Польщі, Румунії, Чехословаччини, Німеччини 
й Італії.  

Крім того, Кам’янець-Подільський 
упродовж зими і весни 1920 р., хоча і був 
формально окупований поляками, але 
залишався, по суті, нейтральним містом, 
навколо якого стояли чотири ворогуючі армії: 
польська, російська “біла”, російська 
“червона” і румунська. Таке становище 
Кам’янця дозволяло залишити у місті 
український 1-й Рекрутський полк під 
командуванням полковника П. Шандрука. 
Разом з тим, у Кам’янці перебували 

представники українських політичних сил, 
прем’єр-міністр І. Мазепа, 
Головноуповноважений уряду УНР І. Огієнко, 
частина членів уряду та старшини 
колишнього Міністерства військових справ 
УНР, яке нещодавно очолював полковник 
Генерального щтабу В. Сальський [8, с.327]. 

Розглядаючи особливості діяльності 
державного та військового керівництва УНР у 
цей чи не найскладніший період української 
історії, звернімо увагу на місце і роль у 
процесах відновлення та реформування 
українських збройних сил саме полковника 
Генштабу В. Сальського.  

Характерним є те, що відповідно до 
наказу Директорії УНР від 12 грудня 1919 р. 
Ч.862, у Варшаві при Українській 
дипломатичній місії насамперед було 
засновано Військову Секцію на чолі з 
колишнім начальником Штабу Головного 
отамана військ УНР отаманом (генерал-
поручником) М. Юнаківим, яка й стала, аж до 
початку російсько-польської війни 1920 р., 
фактично виконувати роль української Ставки 
[9, с.146]. 

Отаман М. Юнаків користувався 
широкими повноваженнями у військових 
справах УНР, зокрема в організації 
українських військових частин і працював на 
цій посаді поки в лютому 1920 р. його не 
замінив генерал-поручник В. Зелінський [1, 
s.133]. Разом з тим, Військова Секція мала 
свій бюджет, а штат її становив 
15 досвідчених у військовій справі старшин 
(офіцерів) [8, с.334]. 

Встановлено, що саме зі складу 
інтернованих у польських таборах 
українських вояків планувалося розпочати 
формування двох нових українських з’єднань 
у Ланцуті і Кам’янці-Подільському [8, с.332]. 
Слід зазначити, що на початку грудня до 
польських таборів було інтерновано близько 
6000 осіб [1, s.132]. 

Враховуючи скрутне становище 
полонених на польській території, державне 
керівництво УНР неодноразово виділяло 
грошову допомогу із Військового фонду. Так, 
наприклад, 2 лютого 1920 р. 5000 польських 
марок було виділено хворим і пораненим 
козакам, які перебували в Кам’янці-
Подільському [13, 17 лютого]. Ця турбота про 
громадян УНР відіграла провідну роль у 
майбутньому, під час заклику до лав Армії 
УНР. 

Висвітлюючи роботу української 
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Військової Секції, слід зазначити, що її 
представники постійно проводили робочі 
зустрічі з польським вищим військовим 
керівництвом щодо обговорення і вирішення 
питань, пов’язаних з налагодженням 
українсько-польської військової співпраці, 
зокрема це такі старшини як: М. Юнаків, 
В. Сальський, В. Сінклер, О. Бон-дарівський, 
М. Дідковський та ін. Разом з тим, з боку 
польських військових спеців, за 
розпорядженням Ю. Пілсудського, 
надавались консультації з військових питань і 
отримували, на запит української сторони, 
відповідний інформаційний матеріал щодо 
організації армій європейських держав [4, с.8].  

Встановлено, що колишній Міністр 
військових справ УНР отаман (полковник 
Генерального штабу) В. Сальський прибув до 
Військової Секції у Варшаву із Кам’янця-
Поділь-ського у перших числах січня, а вже 8 
січня 1920 р. наказом Голови Директорії УНР 
(Ч.866) знову був призначений на посаду 
Військового міністра УНР. Саме у січні 
1920 р. у Військовій Секції розпочалася 
активна робота над розробкою проектів 
організаційної структури вищих органів 
військового керівництва й організаційно-
штатних структур з’єднань і  
частин нового зразка, провідну роль в якій  
відігравав саме полковник Генштабу В. Саль-
ський. 

Із опублікованих джерел відомо, що 
керівництво УНР не втрачало надії у 
перспективі “мати добрі з військового боку і 
морально здорові кадри для розгортання армії 
чисельністю до трьохсот тисяч осіб” [10, 
с.317]. За загальним задумом саме Дієва армія 
УНР, що перебувала у Зимовому поході з 6 
грудня 1919 р., і мала в найближчому 
майбутньому стати організаційним ядром 
реорганізованої Армії УНР. 

Між тим, державним керівництвом УНР, 
за пропозицією В. Сальського, було прийнято 
рішення – тимчасово розпочати формування 
нових українських військових установ і 
частин за старими штатами, лише на час 
відпрацювання й до введення в дію нових 
організаційно-штатних форм, створених на 
основі досвіду Великої війни 1914–1918 рр. 
[28, арк.3]. 

Як зазначено в джерелах, на думку 
державного керівництва УНР, саме завдяки 
налагодженню військової співпраці між УНР і 
Польською Республікою, більш реальним 
було відновлення Військового міністерства 

УНР, а вже потім поступове творення 
Сухопутних Сил Армії УНР у складі 11 
стрілецьких дивізій, у перспективі 
реорганізованих за новими організаційно-
штатними формами як кадри армійських 
корпусів [22, арк.28].  

Разом з тим, реалії життя абсолютно не 
сприяли відновленню Українського 
Повітряного флоту та морських сил УНР. 
Протягом 1919 р. практично усе авіаційне 
майно, 16 авіазагонів (192 літаки) Армії УНР, 
було втрачено у війні [16, с.54]. Крім того, у 
1919 р. УНР втратила й узбережжя Чорного 
моря з усіма кораблями (лінійний корабель – 
1, легкі крейсери – 4, ескадрові міноносії – 4, 
есмінці – 8, підводні човни – 8) і 
корабельнями у Миколаєві і Херсоні [17, 
с.58]. Як відомо, ці питання навіть не 
виносились на порядок денний. 

Виходячи з прийнятих рішень, згідно з 
наказом Головної команди військ УНР від 
10 січня 1920 р. Ч.3 отаман (полковник) 
О. Шаповал розпочав формування у Кам’янці-
Подільському 4-ї стрілецької бригади [23, 
арк.1]. Відповідно до цього ж наказу, 
командир бригади мав повноваження 
командира дивізії. 11 січня 1920 р., а на 
території Збірної Станиці у Ланцуті до 2 
лютого 1920 р. зібрали 3320 українських 
вояків із різних польських таборів, серед них – 
340 старшин [4, с.33]. Цей контингент 
невдовзі став ядром нової української 6-ї 
Січової стрілецької дивізії, формування якої 
покладено на підполковника М. Безручка 
згідно з наказом Головної команди від 
8 лютого 1920 р. Ч.1 [14, 19 травня]. 
Паралельно з 6-ю дивізією, полковник О. Удо-
виченко розпочав формування окремої 
стрілецької бригади в районі Могилева-
Подільсь-кого [2, с.70]. Завдяки вмілій 
агітаційній роботі серед “бредовців” уже 24 
лютого 1920 р. О. Удовиченко мав у 
підпорядкуванні 1000 козаків і 400 старшин, 
40 кулеметів і 10 гармат [5, с.355].  

З архівів відомо, що протягом січня–
лютого 1920 р. в українській Ставці групою 
старшин під керівництвом військового 
міністра УНР В. Сальського відпрацьовувано 
цілий комплекс нових проектів і схем 
організаційно-штатних структур з’єднань і 
частин для Сухопутних Сил «нової» Армії 
УНР. А 20 лютого 1920 р. у Військовій Секції 
на нараді представників державного та 
військового керівництва УНР В. Сальський 
уже виступив з доповіддю (Ч.105), в якій 
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розкрив концептуальні засади будівництва 
з’єднань і частин нового зразка. Він 
запропонував створити такі стрілецькі 
з’єднання і частини, які були б здатні вести 
бойові дії за умов сучасної маневреної війни.  

Значну увагу під час доповіді зосередили 
на стрілецькій дивізії, запроектованій як кадр 
тридивізійного армійського корпусу із 
представництвом у її складі частин і 
підрозділів з усіх існуючих родів зброї. Крім 
того, дивізія мала потужний штаб, що 
забезпечував усі сфери її життєдіяльності. 
Бойовий склад дивізії планувалося мати у 
7566 багнетів і 1890 шабель, при озброєнні у 
50 гармат різного калібру та 324 кулеметів 
системи “Максим” і “Льюїс” [34, арк.21]. А 
загальна чисельність дивізії за розрахунками 
фахівців з тиловими підрозділами мала не 
перевищувати 22 тис. осіб [6, с.392]. Тобто 
пропонувалась кардинально нова структура 
порівняно з існуючими.  

Під час доповіді зазначалося, що у 
дивізійній структурі з’явилось нове тактичне 
з’єд-нання – стрілецька бригада, яке 
призначалося для виконання важливої 
оперативної ролі у ході бойових дій. Бригада 
могла діяти цілком автономно, а при 
належних умовах розгорнутися навіть у 
трибригадну дивізію [34, арк.2]. Крім того, у 
доповіді зазначалося, що у новій армійській 
структурі основною тактичною одиницею 
ставав тепер курінь замість полку, як 
автономна, менш чисельна, наділена 
необхідними підрозділами тилового та 
технічного забезпечення тактична одиниця, 
що більше відповідала вимогам сучасної 
маневреної війни. Бойовий склад стрілецького 
куреня згідно штату налічував: 892 багнети та 
78 шабель, при озброєнні у 15 кулеметів 
системи “Максим” і двох кулеметів “Льюїс” 
[32, арк.13]. А при наявності мобілізаційного 
ресурсу, за словами В. Сальського, курінь був 
спроможний розгорнутися у трикурінну 
бригаду [34, арк.1].  

У ході доповіді увагу акцентовано й на 
тому, що вперше в організаційно-штатну 
структуру української стрілецької дивізії було 
введено запасну бригаду, яка виконувала 
функції: мобілізаційного прийомника, 
первинного вишколу фахівців різних родів 
зброї та джерела поповнення бойових частин. 
Планувалося сформувати 11 запасних бригад 
[24, арк.7]. 

Отже, характерною особливістю 
оголошених у доповіді концептуальних засад 

стало те, що був зроблений значний 
прогресивний крок вперед у реформуванні 
з’єднань і частин Сухопутних Сил Армії УНР. 
Здійснено відхід від численних і 
неефективних у маневреній війні структур до 
найбільш мобільних, рухомих і потужних у 
вогневій та ударній силі з’єднань і частин. 
Проте, залишався один із суттєвих недоліків – 
наявність занадто чисельних й обтяжливих 
підрозділів забезпечення, хоча такий недолік 
був навіть у провідних арміях світу. Слід 
зазначити й те, що не приділено належної 
уваги плануванню у створенні окремих кінних 
з’єднань, які виконували б роль наступальної 
“ударної” сили, як це було вже зроблено і на 
практиці перевірено у арміях Польської 
Республіки та Російської Соціалістичної 
Федеративної Радянської Республіки (далі – 
РСФРР). До цього питання В. Саль-ський 
повернеться вже в ході російсько-польської 
війни і організує створення Окремої кінної 
дивізії, яку очолить генерал-хорунжий Іван 
Омелянович-Павленко – рідний брат 
командуючого Дієвою армією УНР генерал-
поручника М. Омеляновича-Павленка. 

Після розгляду й схвалення 
запропонованих нових організаційно-штатних 
форм і пояснювальних до них, 21 лютого 1920 
р. відбулось спільне українсько-польське 
засідання в українській Ставці, на якому 
генерал-поручник М. Юнаків і полковник 
Генштабу В. Сальсь-кий поінформували й 
ознайомили зі своїми проектами 
представників польського Військового 
міністерства. Поляки дали згоду на 
формування за відповідними новими 
штатами, але тільки двох українських 
стрілецьких дивізій на території Польської 
Республіки, обіцяючи надати все необхідне 
для їх оснащення і озброєння [6, с.337]. 

Вже 25 лютого 1920 р. Голова Директорії 
УНР і Головний отаман військ і флоту УНР 
С. Петлюра затвердив нові штати та 
відповідні документи до них, зокрема 
“Інструкцію для українських військових 
формувань в Румунії і Польщі”. Крім того, за 
пропозицією військового міністра 
В. Сальського, С. Петлюра підписав наказ 
Головної команди військ УНР від 25 лютого 
1920 р. Ч.6 про формування 6-ї Січової 
стрілецької дивізії (фото 2) та про 
призначення генерал-поручника 
В. Зелінського Інспектором усіх українських 
формувань у Польщі. 
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Фото 2. Польський генерал Лістовський, Головний Отаман військ УНР С. Петлюра,  
Військовий міністр УНР полковник Генштабу В. Сальський і командувач 6-ї Січової  

стрілецької дивізії полковник М. Безручко, м. Бердичів, квітень 1920 року. 
 

Цього ж дня, згідно з наказом Головної 
управи військ УНР Ч.97, командирам 
українських частин, що формувалися було 
відправлено нові штати і схеми. Надіслано 
нові військові статути: муштровий, 
дисциплінарний і внутрішньої служби. 
Спрямовано оновлені за змістом Військову 
присягу для старшин і козаків та Урочисту 
обітницю для урядовців. Крім того, надіслано 
табель посад та “Інструкцію для українських 
військових формувань в Румунії і Польщі”. 
Відповідна “Інструкція” була розроблена за 
безпосередньою участю В. Сальського з 
метою надання потрібних вказівок 
старшинам-організаторам нових українських 
військових частин. У ній наголошувалося, що 
всі військові формування мають складатися із 
козаків і старшин переважно української 
національності, а чужинцями можна 
комплектувати виключно технічні або тилові 
частини. Визначались терміни військової 
служби: для козаків – один рік, а для стар-шин 
(офіцерів) – до моменту закінчення війни. 
Вона зобов’язувала дотримуватись зразків 
озброєння й уніформи загальноармійського 
типу. Велика увага надавалась організації та 
проведенню просвітницько-національної 
роботи [15, с.103]. 

Разом з прийняттям рішень стосовно 
реформування Сухопутних Сил Армії УНР, 

27 лютого 1920 р. у Збірній Станиці у Ланцуті 
на нараді за присутністю С.Петлюри було 
порушено питання, за дорученням 
військового міністра УНР В. Сальського, з 
боку досвідченого українського старшини 
начальника Головного управління Генштабу 
генерала В. Сінк-лера відносно змін в 
організації вищого військового управління в 
новій українській армії. Як засвідчують 
джерела, у цій доповіді (Ч.95) він 
запропонував доцільність створення вищого 
військового органу із трьох осіб – військового 
міністра, начальника Генерального штабу та 
Генерального інспектора, зазначивши, що ці 
три особи мають працювати окремо і 
самостійно для досягнення спільної мети – 
підготовки армії до війни в усіх відношеннях, 
не підпорядковуючись один одному, а лише 
Головному Отаману військ і флоту УНР як 
Верховному головнокомандувачу військ УНР. 

Загально відомо, що на той час у світі 
існувало два основних типи організаційної 
структури армій і залежно від цього армії 
європейських держав умовно розподілялись 
на два “табори” – за французьким зразком 
(польська, румунська, чехословацька та ін.) та 
німецьким (прусським) зразком (англійська, 
російська, італійська та ін.). Більш 
привабливою і прийнятною для впровадження 
в Армії УНР, на думку генерала В. Сінклера, 
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була організаційна структура французької 
армії, оскільки Франція посідала чільне місце 
серед держав-пере-можниць у Великій війні 
1914–1918 рр. і була осередком політичних 
впливів не лише у Європі, а й за її межами.  

Слід зазначити, що під час доповіді 
В. Сінклер піддав різкій критиці організацію 
вищого військового управління в арміях, 
створених на засадах німецького (прусського) 
зразка, а саме – в армії царської Росії й 
Українській армії періоду Гетьманату П. 
Скоропадського. Критика зосереджувалась на 
тому, що є хибним і недоцільним усі галузі 
підготовки армії до війни (теоретичну, 
практичну й матеріальну) зосереджувати в 
руках однієї людини – військового міністра, 
підпорядковуючи йому начальника 
Генерального штабу, Генерального інспектора 
й усіх вищих стройових начальників – 
командувачів округами та діючими арміями. 
Розкритикована була також організація 
вищого військового управління й за часів 
Директорії УНР зразка 1918–1919 рр., коли 
після падіння Гетьманату П. Скоропадського 
система управління була змінена і  
Головнокомандуючий армією УНР, як вищий 
стройовий начальник, вже не 
підпорядковувався військовому міністру, але 
ж зовсім не було начальника Генерального 
штабу, що призводило до частих невдач на 
фронті. 

У ході доповіді генерал В. Сінклер довів 
до учасників наради особливості переваг і 
позитиву у разі надання більшої самостійності 
й ініціативи начальнику Генерального штабу 
та Генеральному інспектору. Доповідач 
функцію теоретичної підготовки армії 
(установлення правильної військової 
організації, розробку статутів, інструкцій, 
настанов, програм навчання козаків, розробку 
оперативних планів тощо) відводив 
Генеральному штабу. Функції Генеральної 
інспекції, на його думку, полягали у 
жорсткому контролі практичної підготовки 
військ (контроль практичного навчання 
козаків і старшин, відповідність командного 
складу займаним посадам тощо). На долю 
Військового міністерства доповідач покладав 
функцію всебічної матеріальної підготовки 
армії (постачання й постійне поповнення армії 
особовим складом, кіньми, харчами, фуражем, 
зброєю, боєприпасами, усіма технічними 
засобами, амуніцією, уніформою). Такої ж 
самостійності у своїх діях зазначені особи 
вищого військового керівництва, потребували 

й під час війни. 
Особливу увагу генерал В. Сінклер, 

приділяв нагальній потребі створення Вищої 
Військової Ради (далі – ВВР), яка б 
підпорядковувалась безпосередньо 
Головному отаману військ УНР, як Голові 
держави, і була координаційним осередком 
між Радою Народних Міністрів (далі – РНК) і 
керівництвом армії. Пропонувалося створити 
ВВР у складі Голови та десяти членів, п’ятеро 
з них мав призначати особисто Головний 
отаман військ УНР, щоб до ВВР потрапляли 
виключно дійсно військові фахівці, а не 
“отаманчики”. Крім того, до складу ВВР 
обов’язково мали входити військовий міністр, 
начальник Генерального штабу та 
генеральний інспектор. До функціональних 
обов’язків ВВР належали: розгляд і 
обговорення усіх законопроектів, що мають 
відношення до військової справи перед 
поданням їх на затвердження Головному 
отаману військ УНР; колегіальне прийняття 
рішень з важливих воєнно-політичних питань 
тощо. Доповідач стверджував, що посаду 
військового міністра УНР не обов’язково 
повинна обіймати людина військова, а може 
бути й цивільна особа, як це прийнято у 
Європі [29, арк.33-37].  

Як засвідчують джерела, присутні на 
нараді старшини підтримали пропозиції 
Військового міністерства озвучені генералом 
В. Сінк-лером, а з боку Головного отамана 
військ УНР йому доручалося протягом місяця 
відпрацювати українську “модель” вищого 
військового керівництва [30, арк.25]. 

Через назріваючу російсько-польську 
війну, С. Петлюра терміново 12 березня 1920 
р. направив військового міністра УНР 
полковника В. Сальського з групою старшин 
до Кам’янця-Подільського для того, щоб 
негайно зайнятись організацією українського 
Військового міністерства за тимчасовими 
штатами; прискорити формування 4-ї 
стрілецької бригади; вийти на зв’язок з 
відділом полковника О. Удовиченка і 
забезпечити його усім необхідним; 
налагодити зв’язок з отаманом 
М. Омеляновичем-Павленком; оголосити 
мобілізацію річників для поповнення 
військових частин; зайнятись організацією 
української військової жандармерії [24, арк.5]. 

Разом з тим, у Військовій Секції у 
Варшаві 26 березня 1920 р. відбулася, як і 
планувалося місяць потому, розширена 
нарада під головуванням С. Петлюри й за 
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участю генералів В. Зелінського та 
В. Сінклера, полковників Бондарівського, 
Сивошапки, Данильчука, підполковників 
Дідковського, Отмарштайна та ін. 
Найголовнішим на нараді було, безперечно, 
питання, пов’язане з реформуванням вищого 
військового управління в Армії УНР. На 
розгляд і обговорення були винесені 
начальником Головного управління 
Генерального штабу Військового міністерства 
УНР генералом В. Сінклером проекти 
положень: “Про Вищу Військову Раду”, “Про 
Генерального інспектора”, “Про організацію 
Генерального штабу”, “Про Військове 
міністерство” та “Про Головного 
командуючого Дієвою армією УНР”. 
Додатково до положень він представив і ряд 
відповідних схем і пояснювальних до них. 

Доповідач надав перевагу організації 
вищого військового командування у 
французькій армії як більш прийнятній для 
оновленої Армії УНР, акцентуючи увагу на 
тому, що для французької організації є 
характерним підпорядкування безпосередньо 
уряду країни – військового міністра, 
генералісимуса (головнокомандувача армії), 
ВВР та Інспекторату. При цьому, він 
наголосив, що відповідні суб’єкти вищого 
військового керівництва між собою не мали 
стосунків підлеглості і це було 
найважливішим чинником успішності у 
Великій війні. Разом з тим, генералісімус мав 
у підпорядкуванні робочий орган – 
Генеральний штаб, Військове міністерство 
забезпечувало армію усім необхідним, 
Інспекторат здійснював  
контроль за практичною підготовкою армії, а 
ВВР була законотворчим вищим органом у 
військовій сфері [33, арк.30,31]. 

Варто зазначити, що під час доповіді 
генерал В. Сінклер акцентував увагу ще й на 
тому, що ним було враховано у представлених 
проектах положень не тільки досвід 
військового будівництва Франції як провідної 
європейської держави, але й деякі аспекти 
“Тимчасового Закону про державний устрій 
та порядок законодавства УНР” ухваленого 
урядом УНР ще 14 лютого 1920 р., де, 
зокрема вказано, що Верховне керівництво 
військами і флотом УНР належить Головному 
Отаману військ УНР і що для керівництва 
Дієвою армією УНР саме ним призначається 
головнокомандувач [20, арк.3-4]. 

Встановлено, що крім представлених 
проектів положень, генерал В. Сінклер 

представив на розгляд і чотири схеми з 
пояснювальними записками, а саме: схема 
організації Вищого командування армії і 
флоту УНР, схема організації Генеральної 
інспекції військ і флоту УНР, схема 
підпорядкування і взаємовідносин 
командного складу Армії УНР та схема 
організації ВВР. 

Разом з тим, посилаючись на доцільність, 
генерал В. Сінклер зазначив про необхідність 
створення при Головному отаманові 
відповідного Штабу, до якого б входила 
канцелярія та дві управи – персональна та 
духовенства, на що отримав схвальну 
підтримку з боку колег. Взагалі, як свідчать 
джерела, на нараді в цілому знайшли 
схвалення запропоновані проекти положень. 
Проте, були внесені і корективи, зокрема до 
проекту положення “Про Головного 
командуючого Дієвою армією УНР”, а саме, 
про необхідність призначення командарма 
Головним отаманом військ УНР зі складу 
кандидатів, запропонованих ВВР і РНМ, а не 
за пропозиціями лише військового міністра та 
Голови РНМ. З цього приводу генералу 
В. Сінклеру доручили доопрацювати найближ-
чим часом відповідний проект. Нараду 
завершив своїм виступом генерал В. 
Зелінський, який наголосив на тому, що 
розглянуті проекти доцільно було б 
відправити до Кам’янця-Подільського на 
ретельний розгляд військовому міністру УНР 
В. Сальському, що найближчим часом і було 
зроблено [30, акр.28-32]. 

Варто зазначити, що на нараді взагалі не 
розглядалися питання, пов’язані з 
відновленням Морського міністерства УНР 
через відсутність перспектив відновлення у 
найближчому майбутньому Українського 
військово-мор-ського флоту. У зв’язку з цим, 
відповідно до наказу Головної управи військ 
УНР від 30 березня 1920 р. Ч.5, полковник В. 
Сальський став виконувати обов’язки і 
Морського міністра. Крім того, С. Петлюра за 
його пропозицією 14 квітня 1920 р. призначив 
контр-адмірала М. Остроградського Головним 
начальником Чорноморського флоту – 
заступником Військового і Морського 
міністра у справах військового та 
торговельного мореплавання [18, арк.17]. 

З’ясовано, що 31 березня 1920 р. пакет з 
документами з організації Вищого 
військового управління в УНР було надіслано 
із Варшави до Кам’янця-Подільського з 
кур’єром і супроводжувальним листом-



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 6 

зверненням (Ч.188) від Головного Отамана 
військ УНР, що й зобов’язувало військового 
міністра УНР у тижневий термін розглянути, 
внести корективи і відправити його назад до 
Ставки [31, арк.37]. За розпорядженням 
В. Сальського, документи одразу ж потрапили 
на розгляд до тимчасової Військової Ради, яка 
на той час уже була сформована і 
функціонувала у складі Військового 
міністерства УНР у Кам’янці-Подільському. 
Корективи вносились щодо організації 
Генерального штабу, зокрема до його складу 
додавалась господарсько-комендант-ська 
частина. Між тим, у структурі Генеральної 
інспекції скасовувались посади інспекторів 
Повітряного флоту і ветеринарії, а замість них 
введено два інспектора технічних військ, 
помічника з питань Повітряного флоту і для 
інспектора санітарії двох помічників. А при 
Штабі Головного отамана військ УНР 
залишили лише старшин для доручень і 
особисту канцелярію у складі загальної, 
реєстраційно-наказової та комендантсько-
господарської частин. Персональну ж управу 
та управу військового духовенства виведено зі 
складу Штабу і підпорядковано військовому 
міністру [31, арк.33].  

Джерела свідчать, що після обговорення і 
схвалення Військовою Радою, за рішенням 
В. Сальського усі п’ять проектів положень, 
чотири схеми та пояснювальні до них, було 
систематизовано і зведено в один загальний 
проект Положення “Про вище військове управ-
ління в УНР” і відправлено 8 квітня 1920 р. до 
Військової Секції у Варшаву, а через місяць 
це “Положення” було введено як додаток до 
проекту закону УНР “Про вище військове 
управління в УНР”, який 24 травня 1920 р. 
(Ч.11) ухвалено на засіданні РНМ УНР у 
Вінниці [25, арк.9].  

Паралельно зі створенням відповідного 
нового “законопроекту” у Кам’янці-Поділь-
ському відновлювалося Військове 
міністерство УНР. До 15 квітня 1920 р. його 
штат було укомплектовано й особисто 
відвезено до Варшави В. Сальським на 
затвердження Головному отаманові військ і 
флоту УНР. Згідно зі штатом посаду 
помічника військового міністра зайняв 
полковник В. Петрів, Військову  
Раду очолив генерал Колодій [19, арк.19]. 
Військове відомство працювало керуючись  
“Інструкцією про поділ праці у Військовому 
міністерстві” та наказом Головної управи 
військ УНР від 29 березня 1920 р. Ч.3 [21, 

арк.12, 31]. 
Крім відновлення Військового 

міністерства, керівництво УНР здійснило 
кілька інших життєво необхідних 
організаційних заходів щодо зміцнення армії. 
Так, наказом Головної команди військ УНР 
від 12 березня 1920 р. Ч.8 вводилися військові 
звання, але на український лад. Ранги 
розподілялись на п’ять класів, а саме: 1-й клас 
– генеральна старшина (генерал-полковник, 
генерал-поручник, генерал-хорунжий), 2-й 
клас – булавна старшина (полковник, 
підполковник, осавул (майор)), 3-й клас – 
молодша старшина (сотник, поручник, 
хорунжий), 4-й клас – підстаршини (підхорун-
жий, бунчужний, чотовий, ройовий) 5-й клас – 
шеренгові козаки (гуртковий і козак). Штатні 
пан-отці прирівнювались до рангу “підпол-
ковника”, а старші сестри-жалібниці (медичні 
працівники) – до рангів “хорунжого” [35, арк.1].  

Старшинам Армії УНР надавалось право 
відновлення військових звань, отриманих під 
час військової служби в арміях царської Росії, 
Австро-Угорщини та Української Держави, 
але при представленні належних документів. 
До недавнього часу існуюче звання “отаман” 
зникло назавжди з обіходу регулярної 
Української армії. Між іншим, варто 
зазначити, що у цей же час в організаційному 
відділі морського Головного штабу було 
розроблено і табель старшинських рангів 
військово-морського флоту УНР. 

Крім того, назріла нагальна потреба 
стосовно підтримання правопорядку не тільки 
в українських бойових частинах, але й у 
запіллі Армії УНР. Саме з метою її вирішення, 
14 березня 1920 р. (Ч.163) С. Петлюра, за 
пропозиціями В. Сальського, затвердив 
Постанову уряду УНР “Про утворення та 
формування військової жандармерії УНР”, 
згідно з якою військова жандармерія 
утворювалась за назвою “Корпус військових 
жандармів” і поділялась на польову та 
запільну. Основними завданнями жандармерії 
було утримання ладу, спокою і порядку, чітке 
проведення мобілізації, виловлення 
дезертирів, догляд за телеграфними та 
телефонними лініями, догляд за шляхами та 
мостами, збирання зброї та воєнних 
матеріалів, контроль над друком, 
публікаціями й афішами тощо. “Корпус” 
підпорядковувався військовому міністру УНР 
і лише в окремих випадках деякі його 
підрозділи тимчасово переходили у 
підпорядкування фронтовому командуванню, 
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губернським і повітовим комісарам [27, 
арк.7]. Крім того, створювалася в Кам’янці-
Подільському й Школа польових жандармів, 
де інструкторами, за домовленістю керівництв 
УНР і Польської Республіки, працювали 
польські фахівці [27, арк.10]. 

Також встановлено, що для усіх родів 
зброї і служб наказом Головної управи військ 
УНР від 30 березня 1920 р. Ч.16 
впроваджувалися зразки уніформи як для 
старшин і козаків, так і для урядовців [21, 
арк.20]. Кожному роду зброї був визначений 
відповідний колір нашивок (для піхоти – 
синій, для кінноти – жовтий, для артилерії – 
червоний, для авіації – блакитний, для 
технічних військ і панцирних сил – чорний), 
встановлювались зразки уніформи як на 
літній, так і на зимовий сезон. Військові 
звання визначались на комірі френча у такий 
спосіб: козак – пуста нашивка, гуртковий – 
одна зірочка, ройовий – дві зірочки, чотовий – 
три зірочки, бунчужний – чотири зірочки, 
підхорунжий – смужка, хорунжий – смужка і 
одна зірочка, поручник – смужка і дві зірочки, 
сотник – смужка і три зірочки, осавул – дві 
булави і одна зірочка, підполковник – дві 
булави і дві зірочки, полковник – дві булави і 
три зірочки, генерал-хорунжий – державний 
герб і одна зірочка, генерал-поручник – 
державний герб і дві зірочки, генерал-
полковник – державний герб і три зірочки. 
Зірочки мали бути семикутні. Крім того, на 
мундир накладалися погони із зазначенням на 
них арабською цифрою номера дивізії і на 
лівому рукаві нашивався державний герб 
України. Околоток кашкету відповідав 
кольору роду зброї. Для старшин 
Генерального штабу обов’язковим було 
носіння аксельбантів [12, с.76-77]. 

Встановлено, що переодягнення 
особового складу в нову уніформу 
планувалося здійснити до 1 травня 1920 р. [21, 
арк.54]. З цього приводу навіть укладались 
контракти на підприємствах Кам’янця-
Подільського, де виготовляли кокарди і 
ґудзики, а на Дунаєвецьких фабриках шилась 
уніформа [26, арк.14].  

Крім того, військовий міністр В. Сальсь-
кий у Кам’янці-Подільському приділив увагу 
й відновленню підготовки старшинських 
кадрів для Армії УНР. Так, наказом Головної 
управи військ УНР від 1 квітня 1920 р. Ч.12 
він підпорядкував Кам’янецьку Юнацьку 
школу на чолі з полковником М. Шаповалом 
начальнику Головної управи Генерального 

штабу й зобов’язав генерала С. Дядюшу 
терміново розробити розширений штат для 
постійного і змінного складу Школи та 
розпочати відбір старшин постійного складу 
[35, арк.12]. Станом на початок російсько-
польсь-кої війни у Школі вже налічувалося 
450 старшин і юнаків [3, с.474]. 

Як виявилося, присутність духової музики 
у частинах позитивно впливала на морально-
психологічний стан козаків і старшин. З цього 
приводу 3 квітня 1920 р. командир 4-ї бригади 
2-ї дивізії полковник П. Шандрук звернувся з 
рапортом по команді щодо введення до штату 
стрілецького куреня духового оркестру. 
Позитивно реагуючи на це, 19 квітня 1920 р. 
командир дивізії полковник О. Удовиченко 
звернувся безпосередньо до військового 
міністра УНР, на що отримав схвальну 
відповідь, але з корективами – створювати 
оркестри лише при штабах з’єднань. Так було 
створено духові оркестри виключно у 
бригадах у складі капельмейстера та 24 
сурмачів. 

Крім того, з метою підвищення рівня 
національної свідомості в особового складу 
Армії УНР, 24 квітня 1920 р. на засіданні 
Військової Ради у Кам’янці-Подільському 
було прийнято важливе рішення щодо 
обов’язко-вого введення до штатів: сотні 
(батареї) – посади інструктора національно-
освітньої праці, куреня – курінного 
інструктора, дивізії і бригади – відділу 
культурно-освітньої праці у складі чотирьох 
осіб (начальника культурно-освітнього відділу 
та трьох інструкторів) [36, арк.29-42]. 

З’ясовано, що на основі нових 
організаційно-штатних форм навесні 1920 р. 
було сформовано лише дві українські 
стрілецькі дивізії (2-а і 6-а), але, посилаючись 
на результати дослідження, на нашу думку, їх 
не можна вважати боєздатними і цьому є 
об’єктивні причини. Так, згідно з наказом 
Головної управи військ УНР від 20 березня 
1920 р., Ч.119 у Кам’янці-Подільському була 
сформована 2-а стрілецька дивізія, але вона 
перебувала на 1-й фазі формування і в своєму 
складі мала лише: штаб, дві стрілецькі 
бригади (4-у й 5-у) замість трьох, інженерний 
курінь, гарматну бригаду, 2-й кінний полк і 2-
у запасну бригаду. Загальний склад дивізії 
налічував всього: 317 старшин, 1462 козаки, 
407 коней, сім гармат і 29 кулеметів, що 
свідчить про некомплект особового складу, 
коней і зброї [15, с.3]. 

Майже у такому ж стані знаходилась і 6-а 
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Січова стрілецька дивізія, що дислокувалася у 
Бресті, яка у своєму складі мала: штаб, 
резервну сотню старшин, дві бригади, 
гарматний полк, технічну та кінну сотні. 
Разом вона налічувала 459 старшин і 1768 
козаків [28, арк.1-6].  

Протягом чи не найскладнішого періоду 
Української революції генерал-хорунжий В. 
Сальський (фото 3) зміг організувати роботу 
Військового міністерства УНР таким чином, 
що вдавалося тривалий час координувати дії й 
українського національного повстанського 
руху, який здійснював бойові акції в запіллі 
Червоної армії, тим самим допомагаючи 
успішному просуванню вперед фронтових 
українсько-польських частин з початком 
російсько-польської війни. 

 

 
 

Фото 3. Генерал-хорунжий В. Сальський, 1920 рік. 
 

З 25 квітня 1920 р., робота Військового 
міністерства надзвичайно ускладнилася, адже 
сформовані 2 українські дивізії пішли в 
спільний похід із союзними польськими 
військами на Київ. Після успішної Київської 
наступальної операції, 6 травня 1920 р. Дієва 
армія УНР завершила свій Зимовий похід і 
об’єдналася з новими українськими дивізіями. 
Розпочалась потужна робота Військового 
міністерства по реорганізації Армії УНР за 
новими штатами в надзвичайно важких 
умовах, в умовах майже безперервних 
бойових дій. Як відомо, запланованих 
В. Сальським результатів досягнуто у повній 
мірі, не сталося. Однією з головних причин є – 
не визнання згодом провідними країнами 
світу, країнами Антанти – переможницями у 
Великій війні 1914–1918 рр., Української 

Народної Республіки як держави. Саме ця 
причина й спонукала уряд і провідних 
політиків Республіки Польща в певний 
момент фактично відмовитися від 
союзницьких зобов’язань, Варшавських угод 
21, 24 квітня 1920 р., перед УНР та заключити 
смертельне для Армії УНР та й української 
національно-визвольної боротьби в цілому, 
перемир’я з РСФРР у жовтні 1920 р. 

Відсутність джерел постачання зброї, 
військової техніки, матеріально-технічних 
засобів звело кропітку роботу Військового 
міністерства УНР, яке очолював до осені 1920 
року генерал-хорунжий В. Сальський.  

Отже, Військове міністерство УНР на чолі 
з В. Сальським робило все можливе щоб 
реорганізувати і зміцнити Українську армію, 
незважаючи на безперервні бойові дії з 
25 квітня до осені 1920 р. і слабке постачання 
з боку союзника військової техніки, зброї та 
боєприпасів. 

Поряд з усім, завдяки кропіткій роботі 
В. Сальського Армія УНР у ході безперервних 
бойових дій все ж таки пройшла складний 
процес реформування. Результатом 
реорганізаційних заходів стали втілення у 
життя Положення “Про вище військове 
управління в УНР” та формування родів зброї 
і відповідних тилових і спеціальних служб 
армії. Створено якісно нові за своїм 
призначенням і функціями органи вищого 
військового керівництва, спроможні 
забезпечити бойову діяльність армії 
чисельністю 300 тис. осіб, а саме: Вищу 
Військову Раду, Військове міністерство, 
Генеральний штаб та Генеральну інспекцію. 
Пройшли реформування за новими 
організаційно-штатними формами і штаби: 
Дієвої армії, дивізій, бригад і куренів. Крім 
того, створено Атестаційну комісію і гонорові 
ради в усіх армійських структурах та 
налагоджено ефективну військову судову 
систему. Введено в дію нові військові статути: 
дисциплінарний, польової та залогової служб. 

Набули розвитку роди зброї Сухопутних 
Сил: піхота, кіннота, артилерія, панцирні 
сили, технічні війська й авіація. Сформовано і 
відповідні армійські служби такі, як: 
комплектування військ, постачання, 
артилерійську, інженерну, санітарну, 
ветеринарну, геодезичну, юридичну, зв’язку, 
польової пошти, польового духовенства, 
польової жандармерії, розвідки та 
контррозвідки. Функціонувало військове 
шкільництво. Поступово, хоча й 
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недостатньою мірою, розгорталася і 
національно-освітня робота як у військових 
частинах, так і серед цивільного населення. 

Безпосередньо за новими організаційно-
штатними формами було створено 6 
стрілецьких, із 11 запланованих, та одну 
кулеметну дивізії. Крім того, сформовано: 
Спільну Юнацьку школу, Окрему зведену 
кінну дивізію, автопанцирний дивізіон, відділ 
бронепотягів, авіаційний загін, окремий 
радіотелеграфний дивізіон, окремий 
понтонний курінь, окрему залізничну сотню, 
курінь військової жандармерії, армійський 
шпиталь, окрему автоколону, санітарний 
потяг, санітарно-купелевий потяг, 
ветеринарну амбулаторію, польову 
хлібопекарню, табір для полонених з карно-
робо-чою сотнею. 

Незважаючи на самовіддану працю 
генерал-хорунжого В. Сальського Армія УНР, 
на початку листопада 1920 р. хоча й мала 
40 тис. особового складу, але, залишившись 
без джерел воєнно-економічної допомоги, 
змогла виставити до бою лише половину. 
Проте, навіть ті, хто був на передовій не 
могли довго чинити опір противнику, маючи 
всього по 20–30 набоїв. 

У результаті втрати єдиного союзника, як 
єдине джерело військової і матеріально-тех-
нічної допомоги, армія УНР не змогла 
самотужки вести боротьбу за українську 
державність і змушена була відступити на 
територію Польської Республіки де і була 
інтернована. 

У листопаді 1920 р. у складі уряду УНР 
В. Сальський переїхав до Польщі. Перебував 
у Каліші разом з інтернованими вояками 
Армії УНР, з 1924 р. – у Варшаві, де 
продовжував займатися військово-
політичною діяльністю. У 1939 р. генерал-
хорунжого В. Сальського нагороджено 
Хрестом Симона Петлюри (реєстраційний № 
122, фото 4). До 1940 р. залишався міністром 

Уряду УНР в екзині, входив до Вищої 
військової Ради Українського Центрального 
Комітету, Об’єднання вояків Армії УНР. Був 
ініціатором відновлення “Січі” у Галичині. У 
березні 1930 р. під час процесу Спілки 
визволення України у Харкові підготував 
заяву-протест зборів українських емігрантів у 
Варшаві. Написав спогади, низку статей з 
історії Визвольних змагань. Помер і 
похоронений у Варшаві. 

 

 
 

Фото 4. Нагородний Хрест Симона Петлюри,  
яким нагороджений В. Сальський,  1939 р. 

 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо 
стверджувально зазначити, що Військовий 
міністр УНР генрал-хорунжий В. Сальський 
зробив все можливе і залежне від нього у 
справу боротьби за українську національну 
державність. Його діяльність поки що є 
малодослідженою і потребує ретельного 
подальшого вивчення українськими 
істориками. Адже проглядається чимало 
паралелей у процесах реформування 
українських армій як за часів УНР, так і 
сучасної України. 
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ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН ГЕОПОЛІТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ПЕРЕХІД 
ПЛАНЕТАРНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ВІД ТЕЛУРОКРАТІЇ ДО ТАЛАСОКРАТІЇ 

 
У статті концептуально проаналізовано взаємодію двох геополітичних сутностей – 

«телуричної» і «таласичної» в контексті історії планетарної цивілізації, а також 

історичного феномену світової геополітичної революції кінця XV – cередини XVII cтоліть, 

унаслідок якої відбувся перехід світової системи від телурократії до таласократії. 

Ключові слова: геополітика, телурократія, таласократія, Великі географічні відкриття, 

просторова революція, світоглядна революція, планетарний дуалізм. 
 

У ситуації світової «гібридної» війни, яку 
розв’язав кремлівський режим президента 
Російської Федерації В. Путіна у 2014 році 
проти всього цивілізованого світу, де Україна 
після Євромайдану та Революції Гідності 
опинилася на вістрі геостратегічного 
протиборства головних світових 
геополітичних акторів, вкрай важливо 
провести геополітичну, цивілізаційну 
ідентифікацію України в сучасному світовому 
геополітичному просторі [1, c.7-9].  

Всім відомо, що Україна знаходиться у 
географічному центрі Європи. Тому з об’єк-
тивних причин (за фактом географічного 
розташування) упродовж багатьох століть 
знаходиться в епіцентрі геополітичної 
боротьби за контроль і домінування над 
Європейським континентом великих світових, 
або європейських потуг (геостратегічний 
контроль над Україною дає очевидну 
перевагу головним світовим геополітичним 
акторам у геостратегічному контролі над 
всією Європою). 

Традиційно на сході це Росія, яка 
незважаючи на різні історичні, політичні 
«іпостасі» та ідеологеми залишається за своєю 
сутнісною природою «євразійською» 
імперією, де сама «Імперія» є геополітичною 
формою існування «євразійської» 
континентальної цивілізації. Про це багато 
було сказано задовго до сумнозвісного 
сучасного «теоретика» і апологета 
неоімперського, націонал-шовіністичного 

реваншу Російської Федерації О. Дугіна [2, 
c.271-275]. Ще російська емігрантська 
геополітична школа «євразійців» у 1920-х 
роках, а саме П. Савицький, М. Трубецькой, Г. 
Флоровський вказували на євразійський 
континентальний характер російської 
православної цивілізації [2, c.282-286]. Мовою 
західної, європейської геополітики це 
цивілізаційне транс-континентальне утворення 
є «телурократією», або антиподом західної, 
атлантичної трансокеанської цивілізації, яка є 
«таласократією» [3]. Тобто, сьогодні на Заході 
Російській  
Федерації геополітично протистоїть 
конгломерат європейських країн, 
геополітичного та геоекономічного 
об’єднання – «Європейський Союз», який 
через воєнно-політичний союз з США та 
Канадою – НАТО утворює європейсько-
трансатлантичну цивілізацію. 

Метою цієї розвідки є концептуальний 
аналіз взаємодії двох геополітичних 
сутностей – «телуричної» і «таласичної» в 
історії планетарної цивілізації та історичного 
феномену геополітичної революції, наслідком 
якої був перехід світу від телурократії до 
таласократії. 

Протиставлення цих двох планетарних, 
географічних сутностей складає зміст 
фундаментального дуалізму, що й є основним 
законом геополітики [4, c.15]. Формою прояву 
«суходольної» географічної сутності є 
«телурократія» – «влада суходолу», де всі 
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соціокультурні, економічні, політичні 
інститути детерміновані континентальною 
домінантою і складають цілістну систему, яка 
історично, геоментально та геокультурно 
оформлена в окремі «суходольні», 
континентальні цивілізації. 

Відповідно формою прояву «морської» 
географічної сутності виступає 
«таласократія» – «влада моря», де відповідно 
всі суспільні інститути детерміновані 
морською, океанічною домінантою, що 
складають цілісну систему, яка має форму 
морської, або трансокеанічної цивілізації. Як 
бачимо, відмінності в історичній типології 
цивілізацій зумовленні об’єктивними 
планетарними географічними чинниками. 

Всю історію людської планетарної 
цивілізації можна розглядати через призму 
співіснування, взаємодії та протиборства двох 
стихій – суходольної і водної, морської. 
Телурократія пов’язана з фіксованістю 
простору та стійкістю його якісних орієнтацій 
і характеристик. На цивілізаційному рівні це 
проявляється в осілості, консерватизмі та 
суворих юридичних нормах, яким 
підпорядковуються великі спільноти людей – 
племена, народи, нації, а також етнополітичні 
об’єднання – держави та імперії, які нерідко в 
історії мали континентальний територіальний 
масштаб. Для суходольних, зокрема осілих, 
землеробських народів, чужі індивідуалізм і 
дух підприємництва. Їм властиві ієрархічність 
і колективізм [5]. 

Таласократія відповідає типу цивілізації, 
що ґрунтується на протилежних засадах. Цей 
тип морської, океанічної цивілізації 
динамічний і рухливий. Схильний до 
інновацій і технічного розвитку. Його 
приорітети – мореплавство, світова торгівля 
та дух підприємництва. Індивідуалізм як 
найбільш експансивна ознака людської 
спільноти стає головною, найвищою цінністю. 
При цьому етнічні та юридичні норми 
розмиваються та стають відносними і 
рухомими. Подібний тип цивілізації 
розвивається активніше, ніж телуричний, 
легко змінює моральні і культурні цінності й 
ознаки, зберігаючи лише одну цінністну 
установку – прагнення вперед, до нових 
звершень, відкриттів, пригод і жаги до наживи 
[5]. 

Першою відомою в історії людства 
«таласократією» була прадавня Крито-
Мінойська цивілізація Східного 
Середземномор’я (3000–1100 рр. до н. е.) за 

часів царя Міноса Великого, правління якого 
припадає на добу розквіту (приблизно 1750–
1450рр. до н. е.) цивілізації. Про його 
правління, як про «таласократію», що 
спиралася на «морську силу» (концепція 
відомого американського адмірала А. Мехена, 
який жив і творив у 1840–1914 рр.) [6, c.42-
43], згадують у своїх творах Фукідід, Геродот, 
Плутарх, Страбон та інші античні автори.  

За свідченнями історика Фукідіда 
(Тукідіда), що жив між 460–396 рр. до н. е. в 
Атенах, це були часи «таласократії», тобто 
панування на морі, коли Крит підкорив своїй 
владі острови Егейського моря й узбережжя 
Малої Азії та Балканського півострова, 
зокрема й Аттіку. Фукідід зазначає: «Мінос 
раніше за всіх, про кого ми знаємо за 
переказами, створив собі флот, заволодів 
найкращою частиною моря нині називаємого 
Егейським і став правити Кікладськими 
островами...» [7]. Багато міст розкиданих по 
всьому узбережжю Середземномор’я мали 
назву «Міноя» на честь легендарного, 
прадавнього царя Кноссу Міноса. 

Подібну таласократію створила на 
Стародавньому Сході Фінікія, яка першою в 
історії людської цивілізації, спираючись на 
морську силу (потужні торговельний і 
військовий флоти) опанувала басейном 
Середземного моря, створивши цілу низку 
морських, торгових колоній уздовж 
узбережжя Північної Африки (зокрема 
Карфаген) та у Західному Середземномор’ї 
(Іберію), вийшовши в Атлантичний океан. За 
часів египетського фараона Нехо ІІ (609–
595 рр. до н. е.) фінікійці в океанській 
експедиції за три роки обійшли зі сходу на 
захід Африку задовго до подорожі 
португальця Васко да Гами [8].  

Давноьогрецькі легенди донесли 
свідчення про фінікійців, як вчителів і 
наставників стародавніх еллінів. Пізніше у 
VІІ–V cт. до н. е. стародавні елліни самі 
перейшли до морської експансії і в басейнах 
Середземного та Чорних морів створили цілу 
«Галактику» власних заморських колоній, 
поширивши геокультурний і цивілізаційний 
еллінський вплив на  
узбережжя трьох материків Стародавнього 
Світу.  

«Морська сила», мореплавство вже у 
цивілізаціях Старого Світу набуває якісного 
змісту та зрілих форм, що дає підставу 
позначити його як важливий, 
системоутворюючий «соціальний інститут», 
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на засадах якого й утворюється геополітичний 
феномен «таласократії».  

У Стародавній Греції класичної доби фун-
даментальний дуалізм виявився у 
протиставленні двох геополітичних полюсів – 
Атен і Спарти. Уособленням демократії і 
таласократією була Аттіка з найбільшим в 
Елладі економічним і торговельним 
мегаполісом, що спирався на морську 
торгівлю і військовий флот – Атенами. Атени 
після переможних для греків греко-перських 
війн створили Атенський (Делоський) 
морський союз (477–404 рр. до н. е.), де майже 
одноосібно домінували над іншими союзними 
полісами. Її автократичним, мілітарним, 
суходольним антиподом – телурократією була 
аграрна та войовнича Спарта, яка постійно 
конкурувала з Атенами за домінування в 
еллінському світі. Це проявилося у 
Пелопонеській війні (431–404 рр. до н. е.) між 
цими двома головними геополітичними 
суб’єктами Давньої Еллади [8]. Але більшість 
цивілізацій Стародавнього Сходу (Єгипет, 
Месопотамія, Індійська цивілізація й імперія 
Цінь) та Перське царство й імперія 
Олександра Македонського не дивлячись на 
наявність морських торговельних і військових 
флотів за своєю геополітичною сутністю були 
континентальними «телурократіями». Це 
характерно і для античної Римської імперії, 
яка хоч і мала великий середземноморський 
флот, що комунікативно і логістично 
пов’язував різні провінції імперії в одне ціле з 
метрополією, але це у більшій мірі 
«телурократична» цивілізація (або змішана 
«телуро-таласократи-чна» цивілізація), де на 
стадії становлення імперії (особливо в 
Пунічних війнах з Карфагеном) морська 
складова відіграла важливу (якщо не 
вирішальну) роль. У геополітичному сенсі тут 
спрацьовує закон «синтезу суші та моря» – 
«берегова зона», або «Rimland» (за 
концепцією американського вченого-геополі-
тика Ніколаса Джона Спайкмена, який жив у 
1893–1943 рр.). Він («Rimland») є фрагментом 
таласократії або телурократії. Вплив моря у 
«береговій зоні» зумовлює значно активніший 
економічний і соціокультурний розвиток. 
Тому вона є складною геокультурною, 
геоекономічною «реальністю», яка несе в собі 
елементи як телуричні, так і таласичні, що 
являть «синтетичну» сутність «берегової 
зони» [9]. 

Середньовічна цивілізація Старого Світу 
у своїй домінанті є «телуричною», тобто 

суходольною. Виключення складає військово-
морська експансія норманів (варягів) раннього 
Середньовіччя (ІХ–ХІ ст.) уздовж берегів 
Європи та в Північній Атлантиці, де вікінги 
відкрили Ісландію, Гренландію та береги 
Північної Америки, створивши там свої 
поселення. (Про роль варягів у завоюванні 
Києва у 882 р. й «утворення» Києвської Русі 
ми мову не ведемо). Типовими 
середньовічними таласократіями на півночі 
Європи був Ганзейський морський 
торговельний союз (до складу якого входив 
«Господин Великий Новгород») в акваторії 
Балтійського та Північного морів, а на півдні 
– Венеційська та Генуезькі морські 
республіки в акваторії Середземного та 
Чорного морів [10, c.11-12]. 

Якісно новий етап в історії світової 
цивілізації розпочинається з революційної 
доби Великих географічних відкриттів XV–
XVII ст., тобто відкриття Христофором 
Колумбом Нового Світу (Америки), Васко 
да Гамою – морського шляху до Індії, 
навколосвітньої подорожі Фернандо 
Магеллана – Ель-Кано, відкриття Абелем 
Тасманом Австралії та навігаційного освоєння 
нових шляхів сполучень у Світовому океані. 
На думку Карла Шмітта (1888–1985 рр.), 
голови німецької школи геоюриспруденції, 
відкриття Нового Світу – «це справжня 
просторова революція у всезагальному 
розумінні слова, що охопила всю Землю, весь 
світ і все людство»[4, с.864].  

Сутністю цього переломного, 
революційного етапу в історії планетарної 
цивілізації є перехід від «телурократії» 
(панування суходольних, континентальних 
імперій) до «таласократії» (панування 
морських держав), які внаслідок навігаційної 
експансії у Світовому океані створили перші в 
історії людства трансокеанські колоніальні 
імперії. В академічній геополітиці цей якісний 
стрибок називається «геополітичною 
революцією». 

Головне в цей період відбулися якісні 
зміни в суспільній свідомості людей, а саме 
просторова революція породила світоглядну 
революцію. Замість середньовічної, 
сакральної, локальної свідомості, пов’язаної з 
пануванням феодального способу 
виробництва, внаслідок розвитку товарно-
грошових, ранньобуржуазних відносин у добу 
європейського Відродження, Гуманізму та під 
впливом руху Реформації (у жовтні 1517 р. у 
Німеччині відбувся виступ Мартина Лютера з 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 14 

95 тезами проти індульгенцій католицької 
церкви) [11, c.70] відбувалася секуляризація 
суспільних відносин, виникла планетарна 
свідомість і зачатки глобальної економіки, 
тобто зароджується феномен сучасного 
глобалізму. 

Раніше географія та середньовічна 
культура були головними бар’єрами на шляху 
торговельної та капіталістичної експансії до 
глобальних масштабів. Живильним 
середовищем торгівлі й капіталізму стали 
узбережні або острівні країни – Італія, Іспанія, 
Португалія, а дещо пізніше Англія, Франція та 
Голландія. Цю закономірність взаємозв’язку 
торгівлі та морського способу життя визначив 
німецький філософ Г.В.Ф. Гегель (1770–
1831 рр.), який у «Філософії права» писав: 
«Прагнення до наживи завдяки морю, цьому 
величезному засобу зв’язку, веде до 
встановлення зв’язків і договірно-правових 
відносин між віддаленими країнами, відносин, 
котрі слугують значним засобом поширення 
освіти і всесвітньо-істо-ричного значення 
торгівлі» [12, c.273]. 

Гегелівська сентенція визнає, що 
«посейдонічна» культура є основою 
глобалізації економіки, наголосивши у такий 
спосіб на залежності суспільно-економічного 
розвитку від географічного простору. Якщо 
геополітична організація середньовічного 
простору була в основному телурократичною 
(«влада Суші»), за виключенням 
середземноморських торговельних республік 
Генуї та Венеції та об’єд-нання «вільних» міст 
на Балтиці – Ганзи, то революційна епоха 
Великих географічних від-криттів, що 
розпочалася з відкриття у 1492 р. 
Христофором Колумбом Америки, сприяла 
остаточному становленню таласократії 
(«влади Моря»), як самостійного 
планетарного утворення. 

Найбільш динамічні центри світової 
могутності перемістилися з Євразійського 
континенту і сконцентрувалися на берегах 
Атлантичного океану, де спочатку Іспанія, 
Португалія та Голландія, а пізніше Англія та 
Франція створили перші світові 
трансокеанські колоніальні імперії, які 
спиралися на величезні океанські торговельні 
та військові флоти. Світовий океан став 
ареною не лише економічної конкуренції, а й 
глобальної воєнно-морської боротьби за 
панування над планетарним географічним 
простором. Якщо спочатку пріоритет і 
ініціатива були за піренейськими морськими 

державами Іспанією та Португалією, 
особливо після відкриття Христофором 
Колумбом Нового Світу у 1492 р., експедиції 
Васко да Гами до Індії в 1498 р. і 
навколосвітньої подорожі Фернандо 
Магеллана – Ель-Кано 1519–1521 рр., які 
призвели до першого розподілу світу на сферу 
впливу між Іспанією та Португалією по 
атлантичному меридіану 46 градусів 30 хв. 
західної довготи, що було юридично 
зафіксовано під патронатом Папи Римського 
Александра VI Борджія у Тордесильяській 
угоді від 7 червня 1494 р. [13, c.23-24]. То 
пізніше, боротьба за панування у Світовому 
океані з Англією та Нідерландами, що стали 
незалежними від іспанців у 1566 р. і 
спізнилися до розподілу колоній і Світового 
океану, призвела до нищівного розгрому у 
1588 р. об’єднаної іспано-португальської 
«Непереможної Армади» англійським флотом 
при під-тримці голландських гезів. Іспано-
португаль-ському домінуванню у Світовому 
океані було завдано вирішального удару, 
після чого ініціатива у боротьбі за 
таласократичне панування над Світом у 
XVII ст. переходить до нових буржуазних 
держав – Нідерландів та Англії [13, c.6]. 

Після буржуазної революції у другій 
половині XVII ст., Англія бере гору над 
нідерландським флотом у низці англо-
голландських морських війн 1652–1674 рр., 
унаслідок чого відбирає у Нідерландів пальму 
першості у домінуванні над Світовим 
океаном. Остаточно Великобританія стала 
володаркою Світового океану після англо-
французької боротьби на морях у Семирічній 
війні 1756–1763 рр. та в Наполеонівських 
війнах 1794–1814 рр. Після перемоги 
англійського флоту у 1805 р. біля 
Трафальгару під орудою адмірала Гораціо 
Нельсона (1758–1805 рр.) над франко-іспансь-
ким флотом, Велика Британія у ХІХ ст. стала 
домінувати у Світовому океані, створивши 
найбільшу у світі трансокеанську колоніальну 
імперію, що складалася з Канади, Австралії, 
Нової Зеландії, Південної Африки, Індії та  
низки океанічних острівних володінь [14, р.9-
10]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо 
стверджувати, що геополітична картина 
співвідношення таласократії і телурократії 
остаточно формується в XVI–XIX ст. у період 
перетворення Англії, а з 1707 р. 
Великобританії, на могутню світову морську 
державу [15, c.84-86]. 
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З огляду на зазначене, можемо 
сформулювати другий закон геополітики: 
посилення чинника простору в історії людства 
[16, c.31]. Необхідною умовою та засобом 
формування сучасної світової системи, як 
системи універсальної загальнопланетарної, 
стало виникнення такого світосистемного 
феномену, як планетарний дуалізм, який на 
геополітичному рівні проявляється у 
суперечності між силами Суші та Моря 
(телурократії та таласократії), а на 
цивілізаційному – між Сходом і Заходом. 
Планетарний дуалізм є необхідним, таким, що 
зумовлює, чинником сучасної світової 
системи, без якої її існування та розвиток 
неможливі. Планетарний дуалізм зумовлює 
генеральну лінію розвитку світо системи [17, 
c.469]. 

Головна функція полягає у 
формоутворюючій ролі планетарного 
дуалізму в сучасній світовій системі. Саме на 
його основі відбувається структурування 
геополітичного та цивілізаційних рівнів 
сучасної світової системи, формуються 
відносини між її структурними 
компонентами.  

Як вищезазначено, планетарний дуалізм 
складається з двох аспектів: геополітичного та 
цивілізаційного. З одного боку, він становить 
геополітичну суперечність, боротьбу між 
телурократією і таласократією з приводу 
світового панування, а з іншого – є 
цивілізаційною суперечностю, що 
реалізується у взаємодії Сходу і Заходу, 
Півночі та Півдня. Обидва аспекти є 
необхідними рівнями сутності планетарного 
дуалізму. Такий дворівневий характер 
планетарного дуалізму зумовлював те, що цей 
феномен розглядався переважно ізольовано на 
кожному з його рівнів, без виявлення 
характеру їх взаємозв’язку. 

Карл Шмітт у роботі «Номос Землі в праві 
народів jus publicum europacum» (1950 р.) 
вводить у своїй геополітичній теорії категорію 
«номос». Грецький термін «номос» означає 
«щось узяте, оформлене, впорядковане, 
організоване в сенсі простору» [2, c.513-514]. 
«Номос» є формою організації буття, яка 
встановлює найгармонійніші співвідношення 
як всередині соціального ансамблю, так і між 
ансамблями. У «Номосы» проявляються 
природні та культурні особливості людського 
колективу в поєднанні з навколишнім 
середовищем. 

У дусі геополітичного розуміння світу 

К. Шмітт стверджував про первісний зв’язок 
політичної культури та всієї соціальної 
реальності з простором, з його якісною 
організацією. К. Шмітт сформулював 
типологію людських цивілізацій на основі їх 
відношення до якості простору, 
систематизуючи дані за чотирма 
характеристиками, які давньогрецькі 
космологи називали «елементами» або 
стихіями – Земля, Вода, Повітря та Вогонь 
(або Ефір). Досліджуючи Номос Землі 
К. Шмітт зіткнувся з його сутнісною 
протилежністю – Номосом Моря. Вони є 
двома незрозумілими одна до одної та 
ворожими цивілізаціями, а не варіантами 
єдиного цивілізаційного комплексу. Номос 
Землі існує безальтернативно протягом 
більшої частини людської історії. Сукупність 
версій Номосу Землі утворює історію 
традиційного суспільства. Символом 
суходольного існування є Дім, а морського – 
Корабель [2, c.886-887]. Якщо Дім – спокій, то 
Корабель – рух, і саме природа морського 
існування породжує можливості технічного 
прогресу. Море є лише периферійним 
цивілізаційним явищем, і лише з Великими 
географічними відкриттями людство починає 
звикати до морського існування, 
усвідомлюючи себе Кораблем, Островом [2, 
c.887]. Новий час і індустріальна революція, 
що породила феномен Модерну, завдячують 
своїй появі саме переходу до «морського 
існування», яке несе в собі емансипацію 
техніки як самостійної та самодостатньої 
сили. 

Виникає Шміттовий принцип 
«Абсолютної Техніки». К. Шмітт вважає, що 
принциповою відмінністю Номосів Моря та 
Суші є те що, «морський світогляд 
орієнтований техноморфно, тоді як 
суходольний – соціоморфно». Безмежна віра у 
технічний прогрес є характер-ною 
властивістю Номосу Моря, і саме тому 
«промислова революція не могла здійснитися 
ніде і ніколи, крім як в Англії XVIII століття» 
[4, c.544].  

На особливості організації геополітичних 
просторів телурократії і таласократії, яка 
підкреслює принципову різницю Суші та 
Моря звернув увагу провідний теоретик 
євразійства, виходець з України (Чернігова) 
П. Савицький (1895–1965 рр.): «Океан 
єдиний. Континент роздроблений. І тому 
світове господарство не-минуче сприймається 
як господарство «океанічне» і в рамки 
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океанічного обміну неминуче ставиться 
кожна країна і кожна галузь світового 
господарства» [18, c.402].  

Планетарний дуалізм як діалектична 
суперечність є взаємодією відмінностей. 
Номоси Суші та Моря взаємно зумовлюються 
та проникають один в один. Тому варто 
наголосити, що незважаючи на внутрішню 
роздвоєність, світова система як цілісність 
характеризується домінуванням моменту 
взаємодії, взаємопроникнення, єдності 
протилежностей над їх взаємним 
відштовхуванням, боротьбою або, принаймні, 
рівно дією моментів боротьби та єдності 
протилежностей. 

Передумовами виникнення сучасної 
світової системи можна вважати: 

науковий прогрес, світоглядна революція, 
наслідком якої стало визнання того факту, що 
Земля має форму кулі («геоїд»); 

перехід частини людства до морського 
існування та здійсненні нею Великі 
географічні відкриття; 

створення засобів комунікації, більш 
досконалих морських суден (каравел, карак і 
галеонів), що забезпечили зв’язки з окремими 
континентами планети; 

перетворення Заходу на єдиний світовий 
центр, який організовує навколо себе 
периферійні та напівпериферійні регіони. 

Отже, сучасна світова система 
сформувалася в ході геополітичної революції 
кінця XV – середини XVII ст., коли внаслідок 
Великих географічних відкриттів на межі 
XV–XVI ст., виклик яких уперше в світовій 
історії мав планетарний характер, відбулася 
глобалізація геополітичних та цивілізаційних 
суперечностей між континентальними і 
морськими державами, між Сходом і Заходом 
[17, c.475]. 

Світова система, як система історична, є 
відносно автономною, соціальною цілісністю 
з просторово-часовими рамками. Всередині 
неї діє певна логіка, що визначає її характер і 
спрямовує її розвиток. Логіка світової системи 
визначається фундаментальним принципом 
планетарного дуалізму, за яким воно 
розвивається. Планетарний дуалізм набуває в 
ній фор-моутворюючого принципу. 
Вирішальне значення планетарного дуалізму 
полягає в тому, що він врешті-решт зумовлює 
функціонування, розвиток і зміну 
геополітичних епох, зокрема перехід до 
геополітичної епохи Модерну під час 
геополітичної революції кінця XV – середини 

XVII ст., історичних типів міжнародних 
систем, потреб, цінностей та інтересів 
світових геополітичних суб’єктів. Таким 
чином, характер і засіб субстанціальної 
взаємодії телурократії та таласократії 
відрізняють різні геополітичні епохи [17, 
c.476]. 

Великі географічні відкриття були 
переломним моментом у світосистемному 
процесі, ознаменованим початком нового 
його етапу – геополітичної епохи Модерну. 
Варто наголосити, що традиційне розуміння, 
коли під Новим часом мають на увазі епоху 
капіталізму, першим століттям якого для 
Західної Європи прийнято вважати XVI ст., 
крім свого європоцентризму, не пояснює, 
чому саме становлення капіталізму на 
невеликій частині Старого Світу має 
вважатися за початок Нового часу. На це 
спробував відповісти американський 
мислитель Іммануїл Моріс Валлерстайн 
(народився у 1930 р.), провідний представник 
світ-системного аналізу. Його комплексний 
історичний, соціальний та економічний (світ-
системний) аналіз нам видається дуже 
слушним і актуальним відносно геополітичної 
трансформації планетарної цивілізації у XVI–
XVII cт. Основні праці: «Сучасна світ-система» 
(1974 р.), «Капіталістичний світ-економіка» 
(1979 р.), «Політика світ-економіки: держави, 
рухи і цивілізації» (1984 р.). Згідно з 
концепцією І.М. Валлерстайна близько 1500 
року один із «світів-економік» – 
європейський – вступив у боротьбу зі «світом-
імперією» Габс-бургів і переміг, зміцнившись 
як «капіталістичний світ-економіка». 
Сучасний світ-система (тобто «система, яка 
сама є світ») – це капіталістичний світ-
економіка, що охоплює весь світ [2, c.96-97]. 

Відповідь на запитання, чому саме 
європейський капіталістичний світ-економіка 
зміг здобути перемогу в глобальних 
масштабах охопивши економічною 
інтеграцією всю планету, слід шукати у 
геополітичній сфері, а саме в тому, що у XVI–
XVII ст. відбувається геополітична 
трансформація, тобто перехід частини 
людства до Номосу Моря. Цей процес 
уособлювала Англія. Поступово, починаючи з 
XVI ст. (особливо з часів правління королеви 
Єлізавети І), Англія «дрейфує» в Світовий 
океан від європейського континенту та робить 
перші кроки до суто морського існування і 
домінування. Як наголошує К. Шмітт, «вона 
перемогла всіх своїх європейських суперників 
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не через свою моральну або силову вищість, 
але лише виключно тому, що зробила 
рішучий і незворотний крок від твердої Суші 
до відкритого Моря, і в такій ситуації 
відвоювання сухопутних колоній 
забезпечувалося контролем над морським 
простором» [4, c.542].  

Номос Моря, до якого перейшла Англія, 
протиставляв простір Моря простору Суші 
для того, щоб створити рівновагу за 
допомогою контролю над Сушею з боку 
Моря. «Європейський острів відколовся від 
європейського континенту, і новий, 
покликаний островом, світ Моря піднявся 
проти традиційного світу Суші, і мир (Frieden, 
peace) на Землі став подібний до терезів у 
його руках», як зазначає К. Шмітт [4, c.542]. 

Події, що відбувалися наприкінці XV – у 
середині XVII ст., слід розглядати як 
докорінну трансформацію світової системи, в 
основі якої лежали зміни архітектоніки світу, 
спричинені переходом частини людства до 
морського способу існування та глобалізації 
суперечностей між силами Суші та Моря [17, 
c.477]. Геополітична революція стала засобом 
розв’язання корінної суперечності між 
економічною автаркією локальних 
континентальних цивілізацій і процесом 
глобальної економічної інтеграції, що 
розпочався під час Великих географічних 
відкриттів. 

В історичній дійсності ця суперечність 
набула форми зіткнення інтересів Заходу та 
Сходу, двох фундаментальних тенденцій істо-
ричного розвитку у формі «світу-еконо-міки» 
і «світу-імперії», за термінологією І. Валлер-
стайна [2, c.96-97]. Суперечності, що 
зумовили характер геополітичної революції, 
набули в її перебігу свого втілення західного 
(християнського) та ісламських світів. Великі 
революційні зрушення на зламі XV–XVI ст. 
поставили християнську Західну Європу на 
двобій з мусульманською Османською 
імперією, що виникла на місці «Другого 
Риму» – Візантії і перед лицем Московської 
держави, що претендувала тепер на роль 
«Третього Риму» (концепція Іосифа 
Волоцького) та була історичною й 
ідеологічною правонаступницею Візантії з 
часів великого князя Івана ІІІ. І одразу Захід 
відповів відновленням спроб відродити 
«Перший Рим» і консолідувати всі католицькі 
країни Західної Європи в єдину універсальну 
«всехристиянську» Священну Римську 
імперію. 

Але в межах самої західної цивілізації 
було два альтернативних варіанти розв’язання 
цієї суперечності, уособлюваних Імперією та 
Іспанією, з одного боку, і Голландією й 
Англією – з іншого. Американський історик 
Д. Ел-ліот (1865–1935 рр.) зазначає, що 
невдовзі після битви при Лепанто (1571 р.) 
між християнським флотом і турками-
османами епіцентр європейських конфліктів 
змістився від протистояння між 
християнським Заходом і мусульманським 
Сходом до боротьби між католицьким 
Півднем і протестантською Північчю. Це 
відображало боротьбу між двома 
європейськими альтернативами східному 
ісламському виклику [17, c.478]. 

Саме протестантському Північному 
Заходу судилося через утвердження 
капіталістичного «світу-економіки» (після 
«революційного винайдення» використання 
Океану замість Степу, як основного засобу 
всесвітньої комунікації) дати вирішальну 
відповідь на виклик мусульманського Сходу. 
Необхідно звернути увагу на те, що осередком 
утвердження буржуазної новоєвропейської 
цивілізації врешті-решт стала не «романська», 
а «германо-англо-саксонська» Європа. 
Зауважимо, що саме вона зазнала істотного 
впливу ще в ранньому Середньовіччі з боку 
морської експансії вікінгів («розбійників 
моря» за дотепним висловом британського 
класика геополітики Хелфорда Джона 
Маккіндера, який жив у 1861–1947 рр.) [2, 
c.436-441]. 

Геополітична революція є закономірно 
зумовленою ланкою історичного процесу. 
Вона пов’язана з об’єктивним процесом 
генези капіталістичних відносин у 
європейському суспільстві, оскільки є 
наслідком розкриття внутрішнього потенціалу 
капіталістичного способу виробництва в 
межах західної цивілізації, і одночасно 
вирішальною умовою утвердження 
капіталізму як панівного способу виробництва 
у всесвітньому планетарному масштабі. 
Безпосередньо пов’язаний своїми витоками із 
західною цивілізацією капіталістичний «світ-
економіка» був першою зі світових систем, 
яка втягнула в орбіту свого багатогранного 
системного впливу всі народи і країни 
планети. Основною формою геополітичної 
революції, в якій визначався її сутнісний, 
змістовний характер, тобто її суперечності, 
були світова колоніальна експансія та 
пов’язане з нею колоніальне суперництво 
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західних держав. 
На думку сучасного українського вченого 

М. Шєпєлєва сутність геополітичної 
революції пов’язана з тим, що вона: по-перше, 
закріпила світове переважання західної 
цивілізації не лише у техніко-економічному і 
культурному, а й у політичному відношенні; 
по-друге, особлива роль морських 
комунікацій під час геополітичної революції 
остаточно встановило пріоритет морських 
держав над континентальними; по-третє, 
заклала основи і зумовила механізм 
формування капіталістичного «світу-
економіки» і сучасної світової системи в  
цілому [19].  

Підсумовуючи зазначимо, що вплив 
геополітичної революції на сучасність полягає 
в тому, що вона дала могутній поштовх у 

розвитку цивілізаційних, геокультурних 
зв’язків між народами різних континентів, 
планетарних регіонів, конфесій та глибоким, 
революційним перетворенням у культурних, 
релігіозних настановах, ціннісних орієнтаціях 
і нормах. Вона неминуче призвела до 
секуляризації суспільної свідомості та 
суспільних відносин і сприяла формуванню 
планетарної геополітичної свідомості 
людства. «Замикання» планетарного 
простору, що відбулося внаслідок 
геополітичної революції справило 
безпосередній вплив на формування сучасної 
глобальної свідомості людства. Важливим 
підсумком геополітичної революції стало 
геополітичне конституювання великих 
планетарних географічних просторів у 
близьких до сучасної конфігурації межах.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ НА ТИХООКЕАНСЬКОМУ ТЕАТРІ 
ВОЄННИХ ДІЙ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКОЇ ВІЙНИ (1904–1905 рр.) 

 
У статті висвітлено процес нарощування підводних сил Російського імператорського 

флоту на Тихому океані та їх практичного застосування у роки російсько-японської війни 

1904–1905 рр. Відображено процес створення першого з’єднання підводних човнів, їх 

організації та підготовки екіпажів, а також умови й особливості, в яких діяли підводні 

човни. Саме наявність підводних човнів та їх діяльність стала стримуючим чинником, який 

не дозволив Японії здійснити вторгнення з моря. 
Ключові слова: підводний човен, торпеда, торпедний апарат, позиція, дозор, 

Владивостокський Загін міноносців. 
 

Російсько-японська війна 27 січня (9 
лютого) 1904 р. – 23 серпня (5 вересня) 1905 р. 
стала першою із війн ХХ ст., в якій воєнне 
мистецтво набуло нових рис, зокрема 
підготовки і проведення операцій у 
наближеному до сучасного розуміння, у т. ч. у 
розвитку військово-морського мистецтва. З 
одного боку, вона підсумувала все те, що було 
зроблено за час існування парового флоту, з 
іншого – послужила відправною точкою для 
подальшої роботи в усіх галузях військово-
морської техніки і мистецтва. На основі 
досвіду цієї війни військово-морський флот 
отримав своє формування як в сенсі створення 
нових типів бойових кораблів, так і в 
питаннях організації і тактики [3, с.609], 
зокрема підводних човнів. 

Хоча окремі намагання використати 
підводні апарати у військових цілях 
відзначалися і раніше, проте тільки наприкінці 
XIX ст. розвиток науки і техніки дозволив 
створити повноцінний підводний човен (далі 
– ПЧ) [2]. Саме під час російсько-японської 
війни відбулося перше бойове застосування 
підводних човнів, яке дехто із сучасних 
дослідників називають «спробою» [3, с.618]. 
Через 10 років керівництвом Російського 
імператорського флоту цей досвід був 
використаний під час Першої світової війни 
на Балтійському та Чорному морях.  

Сьогодні, у період відродження 
Військово-Морських Сил (далі – ВМС) 
України, та подальшого їх розвитку і 

зміцнення, актуальним бачиться не тільки 
вивчення досвіду вирішення проблем 
нарощування підводних сил, але й насамперед 
особливості їх застосування, що, поряд із 
досвідом підготовки кадрів моряків-
підводників, становить неабиякий прак-
тичний інтерес.  

У попередніх публікаціях автора [29, с.134; 
30, с.5; 31, с.134] висвітлено досвід 
нарощування сил флоту на Тихому океані та 
можливої участі в бойових діях у 1904–
1905 рр. Росія провела першу в історії 
транспортну операцію – перевезення 
новозбудованих човнів із Балтики на Далекий 
Схід залізницею. Першим у період з 22 серпня 
по 26 вересня 1904 р. [14, с.19; 26, с.675; 
35, с.121] з Лібави до Владивостока був 
доставлений 18-тонний 15-метровий човен-
електрохід «Форель» («Forelle») німецької 
побудови (фото 1) [30, с.5; 38]. Під 
командуванням (05.07.1904–20.05.1905) 
лейтенанта Фон-дер Рааб-Тіллена Тимофія 
Леонідовича (1880–1929 [26, с.674]) «Форель» 
протягом п’яти місяців був єдиною 
формально діючою підводною одиницею 
Імператорського флоту на Тихоокеанському 
театрі [8], оскільки у море човен не виходив, 
перебуваючи у стані готовності до закінчення 
війни у вересні 1905 р. [34, с.135]. 

Інші новозбудовані та зібрані на 
балтійських корабельнях човни були 
перевезені на Тихий океан чотирма 
спеціально виготовленими на Путіловському 
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заводі 16-вісними транспортерами [8; 29, 
с.134; 30, с.6-7]. Це було перше у світі 
перевезення ПЧ водотоннажністю понад 100 т 
залізницею на відстань близько 10 тис. км 
[13]. Доставлені протягом  
жовтня–грудня 1904 р. 7 човнів – «Форель», 
«Сом», «Дельфинъ», «Касатка», «Налимъ», 
«Фельдмаршалъ Графъ Шереметев» і «Скатъ» – 
із прибуттям до Владивостока та завершенням 
монтажу, одразу розпочали випробування [13; 
14, с.22; 35, с.127]. Ці човни були тимчасово 
зараховані до складу Владивостокського 
загону крейсерів під командуванням контр-
адмі-рала Карла Петровича Ієссена (1852–
1918), а їх команди закріпили на постачання в 
Сибірський флотський екіпаж, у роту 
портових засобів. Наказом командира 
Владивостокського порту від 29 грудня 
1904 р. №1116 «особливому загону 
міноносців у складі 6 міноносців» (за 
винятком ПЧ «Форель») з 1 січня 1905 р. 
наказано «розпочати кампанію» [49]. У 
результаті перші випробування ПЧ «Касатка» 
розпочалися лише у березні 1905 р., 3 квітня 
підготували до плавання «Скат», 1 травня – 
«Фельдмаршал граф Шереметевъ» і 7 травня – 
«Налимъ» [33]. 

 

 
 

Фото 1. Підводний човен «Форель» на Балтійському  

заводі перед відправкою на Далекий Схід.  

Серпень 1904 р. [36]. 
 

Спущений на воду у Владивостоці 3 січня 
1905 р., ПЧ «Сомъ», участі в бойових діях 
брати не міг, оскільки прибув без боєзапасу. 
Відтак, в очікуванні торпед, які доставили 
тільки 29 березня 1905 р., човен 
відпрацьовував занурення на рейді [35, с.127].  

У підсумку, із 7 човнів, що були 
доставлені з Балтики до Владивостока, їх 
застосування не було організовано, оскільки 
наспіх побудовані, вони прибули з 
ненавченими екіпажами, театр воєнних дій 
(далі – ТВД) офіцерами не був достатньо 
освоєний, було відсутнє єдине керівництво і 
не створена система базування. До слова, 
останню проблему підводники вирішували 
досить креативно. З метою забезпечення 
якомога триваліше перебування у морі 
підводники змушені були створювати такі 
собі паливні бази на островах і в бухтах від 
Владивостока до затоки Посьєт. Для цього 
вони набирали із собою запас пального у 
бідонах, які принайтовували ззовні корпусу, 
та вивантажували у визначених місцях. Це 
дозволило майже вдвічі збільшити час 
перебування човнів у морі без заходу до 
Владивостока, поповнюючи запаси пального 
на цих імпровізованих тимчасових базах [14, 
с.23-24; 41, арк.23-53]. 

Утім, значна кількість недоробок, 
дефектів, різних технічних неполадок за 
недостатньої допомоги портових майстерень 
ускладнювали командирам навчати екіпажі. 
Відтак, замість бойової підготовки особовий 
склад витрачав більшу частину часу на 
збиральні й налагоджувальні роботи та 
ремонт. Суттєво ускладнювали організацію 
служби на човнах незадовільні умови життя 
підводників. Так, транспорт «Эрика» (пізніше 
перейменований у транспорт «Шилка» [18, 
с.33]) визначений як плавуча база, ні за 
технічним станом, ні за побутовими умовами 
не був придатним для життєдіяльності 
підводників [45, арк.171-176]. Однак, деякі 
офіцери, статки яких дозволяли це зробити, за 
прикладом командира ПЧ «Сомъ» лейтенанта 
В. Трубецкого, відсутність належних 
житлових умов для матросів вирішували 
шляхом оренди приватного помешкання 
власним коштом [18, с.30]. 

Зрештою, певна організація підготовки і 
бойового застосування підводних човнів була 
налагоджена з 1 січня 1905 р., відколи у складі 
Владивостокського загону крейсерів був 
сформований «Окремий Загін міноносців 
Владивостокського порту» з базуванням на 
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мис Егершельд. Командування Загоном 
(23.12.1904–13.01.1906) [26, с.628] наказом 
командира Владивостокського порту контр-
адмірала Ми-коли Романовича Греве (1853–
1913) №1102 було покладено на одного із 
старших командирів човнів – командира ПЧ 
«Касатка» лейтенанта (згодом – капітана 
2 рангу) Олександра Володимировича Плотто 
(1869–1848) [35, с.133; 49]. Цілком 
обґрунтовано його можна вважати першим у 
світі командиром тактичного з’єднання 
підводних човнів на ТВД. Обов’язки ротного 
командира команд Загону виконував 
протягом 23.12.1904–11.1905 рр. командир 
ПЧ «Налимъ» лейтенант Федір Михайлович 
Бєлкін (09.06.1869–?) [26, с.79]. Загону 
попередньо було визначене бойове завдання: 
несення дозорної служби, ближня розвідка й 
охорона узбережжя поблизу фортеці 
Владивосток [13].  

29 січня (11 лютого за н. ст.) 1905 р. на 
крейсері «Громобой» відбулася нарада під 
головуванням командира Загону крейсерів 
контр-адмірала К.П. Ієссена з метою з’ясувати 
стан човнів і ступінь їх готовності до бойових 
дій. Виявилося, що до плавання був готовий 
тільки човен «Сомъ» (командир (13.09.1904–
22.10.1905) лейтенант Володимир 
Володимирович Трубецкой, майбутній контр-
адмірал, начальник Мінної бригади 
Чорноморського флоту (1868–1931) [18, с.316; 
26, с.796–797]), але без торпед, і майже 
готовий «Дельфинъ», командир – лейтенант 
Георгій Степанович Завойко (1875–1906) [18, 
с.377], киянин, онук керівника оборони 
Петропавловська-Камчат-ського періоду 
Кримської (Східної) війни 1853–1855 рр. 
уродженця с. Прохорівка Золотоноського 
повіту Полтавської губернії (нині – 
Канівського району Черкаської обл.) віце-
адмірала Володимира Степановича Завойка 
(1809–1898) [26, с.312-313]. Іншим човнам 
визначений термін готовності до плавання 1 
березня 1905 р., після чого їм надавалося ще 
по два тижні для тренування команд [14, с.22; 
35, с.133]. 

На цій нараді були розроблені плани 
застосування підводних човнів за двома 
варіантами. Згідно першого – два човни мали 
відбуксирувати із затоки Святої Ольги до 
бухти Тиха Пристань, куди спрямовувалася 
плавбаза човнів транспорт «Шилка» [18, с.33]. 
Поповнивши запаси, загін мав іти до 
Сангарської протоки, причому човни, з метою 
економії пального й електроенергії, мали йти 

на буксирі міноносців. З підходом до протоки, 
уночі, міноносцям визначалося прямувати в 
порт Отару для знищення в ньому суден 
противника, а човнам із таким же завданням 
іти – одному до Хакодате, а іншому – до 
Аоморі. Пароплав, відійшовши від берегів 
противника, мав чекати кораблі у визначеній 
точці рандеву, після чого всі разом мали 
повернутися до Владивостока [14, с.22]. 
Інший варіант передбачав перехід усіх човнів 
на буксирі міноносців уздовж узбережжя 
Кореї до порту Шестакова, поповнюючи 
запаси з пароплава у бухтах. А вже з порту 
човни мали здійснювати виходи у Корейську 
протоку для атак суден противника та 
розташовані в ній його порти [35, с.134] – 
виконувати завдання з порушення морських 
комунікацій противника. 

Перший план нарада вважала реальним за 
умови отримання торпед човном «Сомъ», 
інший – лише з готовністю усіх човнів і 
бажано одночасно з рухом російських військ 
на південь Кореї. На нараді також було 
ухвалене рішення, що самостійно бойові дії 
човни мають вести поодинці, а не парами, 
оскільки у підводному положенні їх спільне 
плавання вважалося значно небезпечнішим 
[14, с.23]. 

Отже, на відміну від тогочасних поглядів 
на роль і завдання ПЧ, обидва плани 
передбачали не оборону свого узбережжя, а 
виходи до берегів і баз противника – тобто 
використання човнів для активних 
наступальних дій. Підготовка масштабних 
операцій наступального характеру була 
сміливим і рішучим кроком, але не 
відповідала рівню підготовки екіпажів і 
технічному стану самих човнів. З цих причин 
обидва плани не були втілені в життя. Ніхто 
реально не уявляв, на що здатні човни і як 
вони мають діяти. При цьому, слід зазначити, 
що більшість офіцерського складу та навіть 
командувач флотом Тихого океану віце-
адмірал Микола Іларіонович Скридлов (1844–
1918), як і його наступник, віце-адмірал 
Олексій Олексійович Бірільов (1844–1915) не 
приховували, що є противниками 
використання підводних човнів [8]. Командир 
човна «Сомъ» лейтенант князь 
В.В. Трубецкой доповідав, що по-суті 
човнами ніхто не керував, а ініціативу 
командирів обмежували [44, арк.330]. 

Тим часом тривала інтенсивна підготовка 
човнів та їх екіпажів і вже 5 лютого 1905 р. 
«Дельфинъ» (фото 2) був готовий до виходу 
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в море, який здійснив 14 лютого, спільно із 
ПЧ «Сомъ» (фото 3), з метою проведення 
випробувань. 16 лютого у супроводі 
транспортного судна «Камчадал» човни 
перейшли до бухти Патрокл на виході з 
протоки Босфор Східний в Уссурійську 
затоку. В районі острова Скрипальова вони 
відпрацьовували дії екіпажів на підводному 
ходу, визначали маневрені елементи і 
готувалися до виходу в Японське море [9], 
після чого 19 лютого повернулися до 
Владивостока. Уже 21 лютого човни у 
супроводі двох міноносців вийшли на пошук 
противника в район Кійончена (східне 
узбережжя Кореї). Причому, цей похід «Дель-
финъ» здійснював, маючи на борту торпеди 
зразка 1898 р., виявлені на складах 

Владивостокського порту [18, с.34], а «Сомъ» 
вийшов поки що беззбройним з метою 
ведення демонстраційних дій. Не виявивши 
противника, човни повернулися в базу. 13–14 
березня «Дельфинъ» виходив до островів 
Аскольд і Рейнеке [18, с.36] і в період із 28 
березня по 4 травня патрулював уздовж 
узбережжя з метою пошуку цілей противника, 
проте їх не виявив [35, с.136; 45, арк.145]. 
Утім, як перша підводна одиниця, човен мав 
багато недоліків, тому, вочевидь, недарма, 
командир Владивостокського загону 
підводних човнів лейтенант О.В. Плотто так 
характеризував «Дельфинъ»: «З виду дещо 
схожий на тип Холланда, але набагато 
гірший» [33]. 

 

 
 

Фото 2. Перший підводний човен «Дельфинъ» на рейді Владивостока [49]. 
 

З прибуттям 29 грудня 1904 р. до 
Владивостока човна «Сомъ» (командир 
лейтенант В.В. Трубецкой) розпочалися 
збирально-нала-годжувальні роботи на ньому 
і вже 1 лютого 1905 р. завершені 
випробування. І хоч човен був готовий до 
плавання, його бойове використання 
затрималося через відсутність торпед. Відтак, 
російським урядом для ПЧ іноземного 
виробництва були замовлені на заводі 
Шварцкопфа у Берліні 75 торпед калібром 
45 см і довжиною 355 см. Уже 9 лютого 
1905 р., через наближення японських кораблів 
до Владивостока, човну «Сомъ» наказано 
вийти в море й атакувати противника, однак, 
оскільки торпеди ще не надійшли, наказ 

відмінили [32]. 
З доставкою 29 березня 1905 р. до 

Владивостока торпед командирам човнів 
наказано прийняти і завантажити боєзапас 
[18, с.39; 35, с.127]. Завантаживши торпеди, 
ПЧ «Сомъ» 13 (за іншими даними, 18 [14, 
с.23]) квітня під керівництвом начальника 
загону крейсерів контр-адмірала К.П. Ієссена 
[12] провів ними практичні стрільби [35, 
с.136]. При цьому, обидва постріли: один – у 
напівзануреному положенні, а інший – на 
глибині 5,5 м – пройшли успішно [14, с.23]. 19 
квітня човен здійснив пробний вихід з метою 
освоєння району плавання уздовж узбережжя 
на південь від о-ва Руського та створення на 
одному із островів паливної бази. 20 квітня, 
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залишивши 25 бідонів по 20 л (25 пудів – 
400 кг) бензину – на сигнально-
спостережному посту на острові Рікорда, 
човен продовжив плавання у напрямку 
корейських берегів на 120 миль, але через 
перебої у роботі двигуна надвечір 24 квітня 
повернувся до Владивостока [18, с.43-44].  

Після проведення пробних виходів коман-
дир Владивостокського порту контр-адмірала 
М.Р. Греве 27 квітня о 22.00 віддав наказ 
командиру Загону міноносців командиру ПЧ 
«Касатка» лейтенанту О.В. Плотто очолити та 
підготувати до походу в район мису 

Поворотний загін підводних човнів у складі 
трьох одиниць – «Касатка», «Дельфинъ» і 
«Сомъ» – з метою пошуку й атаки при 
виявленні на шляху прямування суден 
противника. Лейтенант О.В. Плотто о 23.00 
довів наказ командирам човнів 
В.В. Трубецкому («Сомъ») і Г.С. Завойко 
(«Дельфинъ»). Відтак, човни у складі загону 
28 квітня – 4 травня здійснили похід у 
східному напрямку від Владивостока, уздовж 
узбережжя Приморської області, до 
б. Судзухе (Преображення) [18, с.45]. 

 

 
 

Фото 3. Підводний човен «Сомъ» у доці порту Владивостока, 1905 р. [49]. 
 

«Касатка» і «Дельфинъ» зустрічі з 
противником не мали, натомість «Сомъ» 29 
квітня мав перше бойове зіткнення поблизу 
мису Поворотного, за 70 миль від 
Владивостока. З виявленням двох двотрубних 
японських міноносців у районі дозору, 
«Сомъ» вийшов в атаку, однак один із 
міноносців, помітивши човен, відкрив по 
ньому вогонь з гармат. Проте, із зануренням 
човна на глибину 40 футів (12 м) для 
проведення атаки на один із кораблів, 
міноносці, різко змінивши курс на південь, 
збільшили швидкість, ухилились від бою і 
вийшли із небезпечного району, що і 
спостерігав командир човна, піднявши човен 
на перископну глибину [13; 14, с.24; 45, 
арк.177]. Командування схвалило 
професіоналізм екіпажу субмарини, 
відзначивши його впевнені дії при зустрічі з 
противником [14, с.24]. Це був перший 

випадок бойового зіткнення між російським 
підводним човном і ворожими надводними 
кораблями за час війни. 

Вихід 9 серпня 1905 р. човна «Сомъ» 
(командир лейтенант В. Трубецкой) у 
крейсерство до Кийончона тривалістю 10 діб 
завершив тривалі походи владивостокських 
човнів під час війни [53]. 

У підсумку, незважаючи на численні 
несправності та заводські дефекти 
(ненадійність акумуляторної батареї, 
накопичення в циліндрах бензомоторів води, 
низькі морехідні якості та недостатня міцність 
легкого корпусу, що призводило навіть до 
обриву його фрагментів у штормовому морі 
[45, арк.177-178], човен «Сомъ» 
продемонстрував найбільшу активність. Так, 
за шість місяців кампанії 1905 р. (1 лютого – 
16 серпня) човен мав 65 знімань з якоря, 
пройшов у надводному положенні 1318 миль, 
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віддаляючись від Владивостока до 120 миль. 
Тривалість перебування човна в морі досягала 
8–10 діб, він пройшов під водою 93 милі за 22 
занурення загальною тривалістю 16 год. 35 хв. 
Найбільша тривалість перебування у 
підводному положенні склала 1 год. 30 хв. 
При цьому його максимальна швидкість 
становила 10,75 вуз. у надводному та  
6–6,5 вуз. у підводному положенні [14, с.25]. 

По закінченню зимівлі весь березень 
1905 р. напружено тривала підготовка човна 
«Касатка» до плавання, оскільки, за 
доповіддю командира човна лейтенанта 
Плотто О.В., переробляти довелося майже 
все, крім корпуса [18, с.37]. По завершенні 
монтажу, випробувань, переробок і повторних 
випробувань, під час яких човен підтвердив 
свої можливості, 9 квітня його включили до 
бойового складу і негайно розпочалися 
навчання команди та підготовка до виконання 
бойових завдань [18, с.39]. 10 квітня ПЧ 
«Касатка» вийшов у свій перший пробний 
похід по затоках і бухтах узбережжя затоки 
Петра Великого на південь від бухти Золотий 
Ріг, уздовж якого були визначені маневрені 
елементи субмарини. 12 квітня човен дійшов 
до корейських берегів у район затоки 
Гішкевіча, де провів маневрування на різних 
режимах ходу. На зворотньому шляху в 
б. Постовій затоки Посьєт човен облаштував 
паливну базу [18, с.42-43].  

Пробувши в поході 7 діб, він повернувся 
через іржавіння торпед, які розміщувалися 
ззовні корпусу човна у гратчастих (рамкових) 
апаратах системи Джевецького. Відтак, 
командир човна доповідав, що стальні 
торпеди не придатні для активних дій, хоча 
насправді недолік полягав тільки у відсутності 
їх змащування [34, с.140]. Усього за похід 
було про-йдено 310 миль при середній витраті 
пального близько 2 кг/милю (з 200 пудами 
бензину човен міг пройти до 1500 миль, до 
150 миль на добу). Випробування показали 
невисоку морехідність човна через низьку 
ходову рубку, а, отже, необхідність уникати 
свіжої погоди, перечікуючи негоду в бухтах, 
та збільшити масу якоря з 1,5 пуда до 8 
(128 кг) [18, с.43].  

Як уже зазначалося, 28 квітня «Касатка», 
спільно із човнами «Дельфинъ» і «Сомъ» 
вийшли в дозор у район бухти Преображення 
(Судзухе), але зустрічі з противником (за 
виключенням ПЧ «Сомъ») не мав і через 6 
днів повернувся до Владивостока. У цей вихід 
за торпедами вже був належний догляд – їх 

щоденно протирали і змащували. У 
результаті, за доповіддю командира човна, 
торпеди «виявилися придатними для 
стрільби» [45, арк.179-180]. 

Із прибуттям 12–13 листопада 1904 р. до 
Владивостока одночасно із човнами «Налимъ», 
«Касатка» і «Фельдмаршалъ Графъ 
Шереметев» ПЧ «Скатъ» (командир 
лейтенант Тьєдер Михайло Михайлович 
(1879–1962)) [18, с.408; 34, с.140; 35, с.34] під 
час монтажу механізмів і пристроїв та 
проведення випробувань на ньому також 
виявлено значну кількість недоробок. Відтак, 
остаточно човен був зібраний лише 29 
березня 1905 р. і з 3 квітня став виходити в 
море на випробування та відпрацювання 
навчально-бойових завдань. До стрільби 
торпедами човен приступив 13 червня: із 10 
пострілів 6 були вдалими, 3 торпеди пішли по 
кривій, а одна занурилася в глибину. 
Плавання висвітлило чимало недоліків і 
проблем, зокрема занадто тривалий час 
занурення: до 5–6 хв., складність керування 
вертикальним стерном, що призводило до 
збільшення циркуляції човна під водою і тим 
самим зменшення його маневреності [45, 
арк.180-181], а також недостатню вертикальну 
стійкість човна у під-водному положенні. 
Особливо, як і в однотип-ного човна 
«Касатка», давалася взнаки відсутність 
ходової рубки: через вхідний люк 
здійснювався доступ повітря до працюючих 
бензинових двигунів, а в штормову погоду 
вода через низький комінгс (вертикальне 
огородження люка [6, с.190]) проникала 
всередину корпусу човна [35, с.141].  

Тільки в перших числах травня 1905 р. у 
Владивостоці був остаточно зібраний і почав 
плавати човен «Фельдмаршалъ Графъ 
Шереметев». Але через кілька днів – 9 травня 
– на ньому було пошкоджено динамо-машину 
(генератор), відтак довелося проводити 
ремонт продовж 10 днів [18, с.48]. Під час 
проведення торпедних стрільб (після перших 
трьох вдалих пострілів) виявилася 
недосконалість механізму торпедних апаратів 
(іржавіння), що призвела до неможливості 
здійснювати стрільбу. Під час ремонту 
командир човна лейтенант Дмитро 
Дмитрович Заботкін (1874–1936) [26, с.309-
310] надав низку суттєвих пропозицій, що 
зменшило час занурення човна. Крім того, 
відзначив, що вітчизняні човни такого типу не 
тільки не гірші, але й на багато кращі від 
замовлених за кордоном [45, арк.181-182]. 
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Після проведення на початку червня складних 
випробувань на підводному ходу в б. Паріс 
човен вирушив до о-ва Аскольд для несення 
сторожової служби, пробувши там 14 діб [18, 
с.49]. У подальшому до закінчення війни 
човен ніс службу на позиціях і в дозорі на 
підходах до затоки Петра Великого [5]. 

Практично одночасно з ПЧ 
«Фельдмаршалъ Графъ Шереметев» у 
Владивостоці 7 травня 1905 р. остаточно був 
зібраний однотипний «Налимъ» (командир 
лейтенант Федір Михайлович Бєлкін (1869–?) 
[21; 26, с.79]). Проте, відразу до бойових 
виходів у море справа не дійшла – 9 травня 
унаслідок вибуху на ньому одного із 
акумуляторів. Після проведеного ремонту 
улітку човен здійснив кілька виходів у море, 
на яких давалася взнаки недостатня 
навченість команди, унаслідок чого човен 
раптово «провалився» на глибину до 55 м, 
утім, запас міцності корпусу цього типу 
човнів дозволив витримати це випробування. 
Усунувши технічні недоробки, урахувавши 
досвід екіпажів інших човнів, екіпаж 
«Налима» добре відпрацював корабельну 
організацію та достатньо впевнено оволодів 
матеріальною частиною субмарини [35, с.141; 
45, арк.181-182]. Виконуючи завдання з 
несення позиційної та дозорної служби на 
підходах до затоки Петра Великого, човен 
бойових зіткнень з противником не мав. 
Проте, за рівнем виконання завдань і 
підтримання бойової готовності став одним із 
кращих у Загоні [21]. 

Загалом, використання човнів типу 
«Касатка» під час бойових дій у роки 
російсько-японської війни підтвердило певні 
конструктивні недоліки, найсуттєвішим з 
яких були обмежені морехідні якості 
(заливання вхідного люка у свіжу погоду 
через відсутність рубки над ним), що 
виявилося ще під час випробувань у Фінській 
затоці. Але необхідність термінового 
відправлення човнів на ТВД не дозволила 
усунути виявлений дефект у заводських 
умовах. Відтак, зазначений недолік був 
усунутий на човнах «Окунь» і «Макрель» 
цього типу, залишених на Балтиці, шляхом 
встановлення рубки над вхідним люком з 
підвищеним містком для керування човном у 
надводному положенні, а на чотирьох 
владивостокських човнах рубки були 
встановлені тільки після війни. Утім, 
незважаючи на цю та інші вади субмарин 
типу «Касатка», вони були визнані 

досконалішими та надійнішими порівняно з 
човнами фірм «Holland» і «Lake»: більша 
дальність плавання – 700 миль над водою при 
швидкості 8,5 вузлів, і 30 миль під водою на 
швидкості 5,5 вузлів проти 4,5; чотири 
поворотних торпедних апарати системи 
Джевецького проти 1–2-х, два перископи 
замість одного, а міцність корпусу дозволяла 
занурюватися на більшу глибину (55 м проти 
30 м) [35, с.143]. 

У підсумку, незважаючи на всі технічні 
недоліки, човни типу «Касатка» виявили 
значну активність під час виконання завдань 
під час війни з Японією і стали основою для 
подальшої підготовки підводників. 

Підводний човен «Щука» типу «Сомъ» 
(командир лейтенант Олексій Олексійович 
Андрєєв (1989–1913) [26, с.28]), побудований 
Невським заводом у 1904 р. за проектом 
американського інженера Дж. Голланда, після 
проведення успішних випробувань [22] човен 
у середині серпня перевезли до Владивостока, 
але через численні переробки остаточно 
зібрали лише 4 листопада 1905 р. і включили 
до складу Загону міноносців 
Владивостокського Загону крейсерів. Утім, 
незважаючи на всі труднощі, «Щука» під час 
остаточних випробувань одночасно з іншими 
наявними човнами використовувався для 
несення дозорної служби в районі островів 
Русскій та Аскольда, а також розвідки в 
бухтах [50; 51], чим зменшувала бойове 
напруження для інших бойових субмарин. 

Підводний човен «Осетръ» (колишній 
американський ПЧ «Protector» фірми «Lake») 
через несправність транспортера затримався у 
Петербурзі до 5 березня 1905 р. [35, с.143; 43, 
арк.151-153]. З поверненням вивільненого 
транспортера протягом 15 березня – 18 квітня 
«Осетръ» був доставлений до Владивостока 
[54]. Першим його командиром (9.08–18.10. 
1904) став лейтенант Гадд Олександр Оттович 
(1875–1960), майбутній командир дивізіону 
підводних човнів Чорноморського флоту 
(01.01.1910–25.01.1912), бригади тральщиків 
флоту Української держави (липень–листопад 
1918 р.) і заступником Міністра морських 
справ Української держави (листопад–грудень 
1918 р.) [26, с.186]. 

Батареї для човна «Осетръ» прибули до 
Владивостока одним ешелоном з човном 
«Дельфинъ» ще в листопаді 1904 р. [35, с.143]. 
12 травня «Осетръ» (командир (18.10.1904–
11.01.1906) лейтенант Ілля Оскарович  
фон Ліпхарт (1878–1936) [26, с.492; 54]) був 
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зібраний і спущений на воду та розпочав 
занурення і відпрацювання підводних ходів у 
гавані Владивостока. Але при першій зарядці 
батареї 14 червня 1905 р. виявилося, що вони 
всі зіпсовані через неналежні умови 
зберігання [35, с.141; 45, арк.182-183]. Із 
заміною батареї тільки 2 серпня човен 
розпочав тренування з плавання під водою і 

21 вересня провів успішну стрільбу 
торпедами [35, с.143]. Отже, безпосередньої 
участі в бойових діях у складі Окремого 
загону міноносців до завершення війни 
«Осетръ» не брав, а подібно ПЧ «Щука» під 
час остаточних випробувань залучався до 
несення дозорної служби в районі о-вів 
Русскій та Аскольда та ведення розвідки [53]. 
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РОСІЙСЬКА АВІАЦІЯ В СХІДНО-ПРУССЬКІЙ ОПЕРАЦІЇ 1914 РОКУ 
 

У статті розкривається значення авіації в Східно-Прусській операції 1914 року. Автор 
доводить, що використання авіації в цій операції відкрило нову сторінку в її історії, а російські 
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льотчики набули по справжньому бойового досвіду. Авіація з перших днів війни 
продемонструвала високу ефективність. Вступивши у війну як допоміжний засіб із 
завданнями ведення розвідки, коригування артилерійського вогню та забезпечення зв’язку, 
аероплани майже з перших днів війни стали використовувати для завдавання повітряних 
ударів. Проаналізувано польотні завдання та наведено авторські підрахунки застосування 
авіації в інтересах російської армії згідно визначених завдань. 

Ключові слова: аероплани, ведення розвідки, повітряні удари, польотні завдання, 
російська авіація, Східно-Прусська операція. 
 

Перші бойові хрещення авіація Російської 
імператорської армії отримала ще за декілька 
років до Першої світової війни ‒ в італо-
турецькій і балканській війнах 1911 і 1912 
року відповідно. За результатами дій авіації в 
цих війнах були визначені її основні завдання, 
ними стали: розвідка, коригування 
артилерійського вогню та забезпечення 
зв’язку. Проведені в 1912–1913 рр. військові 
маневри за участю авіації дозволили 
визначити рекомендації для аеропланів щодо 
збільшення їх ефективності для військових 
цілей, зокрема щодо озброєння аеропланів 
кулеметами, встановлення на них 
аерофотоапаратів, створення  
літаків-винищувачів. Нічого із 
вищезазначеного перед війною реалізовано 
так і не було. На початок Великої війни 
більшість військового керівництва Росії місця 
аеропланів у бойових діях не бачили і 
продовжували, наприклад, як у розвідці, 
більше довіряти кінноті. З таким ставленням 
до авіації вступила Російська імперія у Першу 
світову війну [1]. 

Загальна кампанія Першої світової війни 
для російської авіації розпочалася з участі у 
Східно-Прусській операції ‒ 
найдраматичнішій для Росії. Найсерйозніших 
помилок і поразок російські генерали і 
керовані ними війська в цій війні не зробили і 
не одержали. Тут і великий біль, і наука на 
майбутнє – наука насамперед російському 
генералітету за їх невміле керівництво 
військами, зокрема авіацією.  

 

 
 

Фото 1. Аероплани «Ньюпор» російської армії,  

що брали участь у Східно-Прусській операції 
 

Тематиці Східно-Прусської операції 
присвячені чисельні наукові праці та 
дослідження вітчизняних й іноземних 
істориків. Всі вони пов’язані, переважно, з 
аналізом дій російської армії, перших 
військових перемог і невдач, встановленню 
причин розгрому 2-ї російської армії. Це 
праця безпосереднього учасника війни 
генерала О. Зайончковського [2], дослід-ження 
російського історика А. Керсновського [3] і 
радянського історика І. Растунова [4] та ін. Усі 
ці дослідження, на наш погляд, об’єднують 
два основних фактори: перший – це 
фундаментальність щодо відтворення подій; 
другий – відсутність аналізу дій авіації. 
Одним із основних джерел інформації щодо 
Східно-Прусської операції, де черпають 
історичні дані дослідники, є «Збірник 
документів Східно-Прусської операції», в 
якому зібрано всю переписку та накази 
командуючих фронтом, арміями, корпусами в 
період операції [5]. Але і тут майже відсутня 
інформація про авіацію. Тематика бойових дій 
авіації Російської імперії так і залишається 
однією з “білих плям” як Східно-Прусської 
операції, так і Першої світової війни загалом. 
Досі відсутні праці, в яких аналізувались би 
дії авіації на фоні бойових дій сухопутних 
угруповань, визначались роль і внесок 
військових льотчиків у результати кожної 
операції, які б надавали можливість 
простежити динаміку розвитку завдань авіації 
та тактики її дій. 

З’ясувати, що і як відбувалося в ті далекі 
дні в небі Східної Пруссії, як авіація вступила 
у війну, як себе зарекомендувала і якого 
досвіду набула є метою цієї статті. 

4 серпня 1914 р. 1-а армія під 
командуванням генерала Павла 
Ренненкампфа перейшла державний кордон і 
вступила на територію Східної Пруссії. За 
планами російського військового 
командування, в ході операції 1-а та 2-а армії 
Північно-Західного фронту мали обійти 
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Мазурські озера з півночі та з півдня, оточити 
та розгромити 8-му німецьку армію, оволодіти 
всією Східною Пруссією для подальшого 
наступу вглиб Німеччини. До складу кожної 
армії входили по 4 корпусні авіазагони: до 1-ї 
армії генерала П. Ренненкампфа –  
ІІ-й, ІІІ-й, ІV-й та Х-й; до 2-ї армії генерала 
О. Самсонова – І-й, ХІІІ-й, ХV-й та ХХІ-й. 
Наявна кількість аеропланів складала 36 
одиниць [6].  

Всі авіаційні загони 1-ї армії до війни 
входили до складу 4-ї авіаційної роти, що 
сформована в м. Ліда за декілька місяців до 
війни. Необхідної льотної підготовки 
більшість льотчиків цих загонів не мала, 
загони були неукомплектовані, на озброєнні 
знаходились застарілі зношені аероплани 
Ньюпор-IV (фото 1) і Фарман-ХVI/ХХ 
(фото 2). 

Авіаційні загони 2-ї армії були з різних 

авіаційних рот, два з них, І-й і ХV-й, мали 
достатньо підготовлений льотний склад. 
Аероплани, аналогічно 1-й армії, були 
застарілі. 

Бойові вильоти авіація фронту розпочала 
ще в період бойового розгортання з головним 
завданням виявлення місць зосередження 
основних угруповань противника та 
місцезнаходження резервів. Під час одного з 
таких польотів було завдано перший у цій 
війні авіаційний бомбовий удар. 2 серпня 
1914 р. екіпаж у складі французького 
льотчика А. Пуаре та російського спостерігача 
полковника Генерального штабу 
В. Готовського при виконанні 
розвідувального польоту на літаку Фарман-
ХХ за маршрутом Осовець–Граєво–Лик–
Осовець в інтересах 2-ї армії попутно скинув 
на противника 42-мм артилерійський снаряд 
[7, арк.72].  

 

 
 

Фото 2. Аероплани «Фарман» російської армії, що брали участь у Східно-Прусській операції 
 

Під час наступу, в який практично з 
самого початку війни перейшли 1-а та 2-а 
армії, льотчики щоденно вели розвідку 
напрямків відходу та місць зосередження 
військ противника. Розвідувальні дані, добуті 
авіацією, сприяли першим перемогам. У 
перший же день операції 4 серпня біля н.п. 
Шталлупенен 1-а армія генерала 
П. Ренненкампфа була атакована військами 1-
го німецького корпусу генерала Франсуа. 
Тактичний успіх був на боці німців, але 
командуючий 8-ю німецькою армією генерал 
Максиміліан фон Притвиць віддав наказ 
командиру корпусу відступити. 
Переслідування німців командування 
російської армії не організувало, а цей бій 
зарахувало як свою перемогу. А 7-го серпня в 
зустрічній битві біля м. Гумбиннен у Східній 
Пруссії 1-а російська армія змусила 

відступити 8-у німецьку армію.  
Гумбінненській битві передувало 

намагання П. Ренненкампфа встановити дані 
про противника, що йому протистоїть. Але, 
замість того, щоб підняти в повітря з цим 
завданням аероплани, 5 серпня він вислав у 
напрямку на Інстербург кінноту Хана 
Нахичеванського. Окрім того, що із заданням 
розвідки краща у світі кіннота не впоралась і 
П. Рен-ненкампф так і залишився в повному 
незнанні про противника, 6 серпня біля 
н.п. Каушен кінний корпус Хана вступив у бій 
з бригадою прусського ландвера і не зміг її 
знищити. 

У день Гумбинненської битви армія 
генерала О. Самсонова після 3-денного 
прискореного маршу перейшла кордон зі 
Східною Пруссією і створила німецьким 
військам нову загрозу. Це змусило генерала 
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Притвиця рятувати власні війська і він віддав 
наказ відступати за Віслу. А генерал 
П. Ренненкампф у цій ситуації спочатку 
віддав наказ на переслідування ворога, але в 
наступному, взявши до уваги великі втрати, 
перевтомленість особового складу та значне 
відставання тилів, скасував його.  

Надалі, фактично зупинивши наступ, 
керівництво 1-ї армії не організувало 
повітряної розвідки німецьких військ, які 
відступали і, відповідно, не знало їх маневрів і 
намірів. А нове керівництво 8-ї німецької 
армії (після поразки під Гумбинненом 
начальник Польового Генерального Штабу 
Німеччини Мольтке зняв з посади Притвиця 
та його начальника штабу генерала 
Вальдерзее і натомість призначив генерал-
фельдмаршала Пауля фон Гін-денбурга і 
генерала Еріха фон Людендорфа), 
переконавшись у пасивності дій 1-ї армії, 
змінило раніше схвалений план про відступ 
військ за Віслу. Знаючи про положення 
російських військ з перехоплених 
незашифрованих телеграм, П. фон Гіндербург 
прийняв рішення залишити проти 1-ї армії 
невеликий заслон, а решту сил перекинути 
проти 2-ї російської армії генерала 
О. Самсонова. 

У ніч на 8 серпня німецьке командування 
зняло з фронту проти флангу П. 
Ренненкампфа І-й корпус, завантажило його у 
вагони і залізницею через Кенінгсберг 
перекинуло проти лівого флангу 2-ї російської 
армії. Крім того, зняли з фронту проти центру 
та лівого флангу 1-ї армії І-й резервний і 
ХVІІ-й німецькі корпуси. Нічого цього 
розвідка П. Ренненкампфа не бачила. 
Аероплани з можливістю щоденно вести 
розвідку на глибину до 100 км напевно не 
пропустили б факту перекидання трьох 
німецьких корпусів, але командування армії їх 
не використовувало, аналогічно 
Гумбінненській битві. 14 аеропланів у 
бойовому складі армії це звичайно небагато, 
але навіть вони були здатні запобігти 
подальшим поразкам. 

Відтак, дводенна зупинка 1-ї армії 
дозволила противнику відірватися від 
російських військ на 50–60 км. Повільний 
наступ російських військ дозволив 8-й 
німецькій армії перегрупувати основні свої 
сили і засоби проти 2-ї російської армії. У 
результаті слабкої розвідки, нерозуміння 
значення повітряної розвідки, російське 
військове командування не володіло 

інформацією про реальний стан противника.  
У період 7–15 серпня російські війська 

діяли переважно наосліп. Вважаючи німців у 
стані відходу від Гумбіннен до Вісли, 
командуючий фронтом генерал Яків 
Жилінський квапив просування 2-ї армії на 
північ, щоб перехопити шляхи відходу 
противника. Операція вважалася по суті 
закінченою. Верховне командування вже 
планувало незабаром перекинути війська зі 
Східної Пруссії на інший напрямок. 
Реальність була зовсім іншою. 

У ці дні 2-а армія О. Самсонова на вимогу 
командуючого фронтом продовжувала 
просування уперед. Авіазагони армії 
здійснювали розвідку щоденно. Основні 
зусилля були сконцентровані на викритті 
місць зосередження противника та шляхів 
відходу в районі Млава–Зольдау–Лаутенберг. 
Під час польотів 9 і 10 серпня екіпажами 1-го 
корпусного авіазагону було виявлено 
інтенсивний рух на залізничних й 
автомобільних шляхах, викриті великі 
угруповання військ противника на лівому 
фланзі 2-ї армії в районах Дойч-Ейлау–Гіль-
денбург–Алленштейн. Як з’ясувалося, в 
подальшому, це було висування 17-го 
німецького корпусу Макензена в обхід 
правого флангу армії, яке авіація вчасно 
викрила і попередила керівництво російської 
армії.  

Повітряна розвідка 11 і 12 серпня 
підтвердила значне зосередження військ 
противника силами до дивізії напроти лівого 
флангу 2-ї російської армії та виявила рух 
двох піхотних дивізій на Уздау з боку 
Лаутенбургу та Гильгенбургу. Проте, ці край 
важливі відомості не були враховані 
керівництвом армії та фронту, розвідувальні 
дані авіації поставлені під сумнів, що в 
подальшому призвело до трагедії. 

2-а армія, яка вже значно заглибилась у 
Східну Пруссію, спрямовувала чотири 
корпуси головних сил на північний захід з 
метою перехопити німців, що відступали від 
1-ї армії, а її VI-й правофланговий корпус 
висунувся на північ у район Мазурських озер і 
втратив «дотик» з іншими корпусами. 
Особливість розподілу авіації в армії була 
такою, що І-й, ХV-й і ХІІІ-й корпуси головних 
сил мали свої авіазагони, а VI-й корпус авіації 
не мав. Штаб 2-ї армії залишив ХХІ-й 
авіазагін, який мали надати VI-му корпусу, за 
собою. Не зважаючи на те, що це був 
найслабкіший загін, який мав на озброєнні 
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всього три застарілі аероплани «Фарман», ці 
літаки могли б допомогти корпусу і в розвідці, 
і в підтриманні зв’язку з головним силами. В 
авіазагоні на той час знаходився легендарний 
французький пілот Альфонс Пуаре, який 
третім після Нестерова виконав «мертву 
петлю» і першим виконав «мертву петлю» на 
біплані. Допомога такого досвідченого пілота 
була б дуже корисною, але і цей шанс не було 
використано. 

Сусідній зліва ХІІІ-й корпус намагався 
допомогти I-у корпусу розвідданими, 
добутими його льотчиками. Так, екіпажі 
аеропланів ХІІІ-го корпусу виявили рух 
піхотної дивізії з артилерією з північного 
сходу на Бишофсбург. Донесення про цей 
факт льотчик-спосте-рігач вручив особисто 
командиру VI-го корпусу під розпис. Але на 
цьому повітряна розвідка найнебезпечнішої 
ділянки для 2-ї армії закінчилась і противник 
зміг надалі непомітно перекинути туди ще два 
корпуси.  

13 серпня німці силами двох корпусів та 
одної ландверної бригади атакували 
поодинокий правофланговий VI-й корпус 2-ї 
російської армії. Командир корпусу генерал 
О. Благовещенський під натиском триразово 
переважаючих сил противника відступив і не 
повідомив про це командуючого армією. 
Авіації в корпусі, як ми вже зазначали, не 
було. 14 серпня вступили в бій головні сили 2-
ї армії. І-й корпус генерала Артамонова не 
витримавши удару противника, відступив до 
м. Зольдау, чим оголив лівий фланг армії. При 
цьому варто зазначити, що повітряна розвідка 
ще 9–10 серпня виявила в секторі 
відповідальності І-го корпусу значно 
переважаючі сили противника, про що вчасно 
попередила керівництво корпусу й армії.  

У результаті відходу право- та 
лівофлангового корпусів, п’ять дивізій 
центральних ХІІІ-го і ХV-го корпусів були 
оточені в районі Конюшинського лісу. В 
полоні опинились 30 тис. осіб, генерал 
О. Самсонов покінчив життя самогубством. 
Російські війська отримали край важку 
поразку.  

Авіазагони 2-ї армії О. Самсонова перед 
битвою і безпосередньо під час битви робили 
все можливе для добування розвідданих щодо 
положення противника та намірів його дій. 
Екіпажі виконували по декілька 
розвідувальних вильотів на добу, всього було 
виконано понад 80 бойових вильотів. 14 
серпня аероплан льотчика 1-го корпусного 

авіазагону штабс-капітана І.Д. Хризосколео 
під час виконання розвідувального польоту за 
маршрутом оз. Сольдауз–оз. Грос–Дамерау–
Румиан–Костонер–Форст у результаті 
артобстрілу отримав значне пошкодження, 
але льотчик продовжив політ і виявив 
просування двох німецьких корпусів у 
напрямку району ведення бойових дій. Це 
були дуже важливі дані, але вплинути на 
загальну картину трагедії вони не змогли.  

Керівництво 2-ї російської армії даними 
повітряної розвідки майже не користалось. 
Головна причина в недовірі до нового виду 
розвідку. Часто дані розвідувальних донесень 
екіпажів значно різнилися з даними 
агентурної розвідки, що також викликало 
недовіру командування. Після початку 
німецького наступу керівництво армії могло б 
використати аероплани для організації зв’язку 
між корпусами для координації їх дій, але 
цього не було зроблено. Результат ‒ на фоні 
повного краху 2-ї армії втрата майже всієї 
армійської авіації. ХІІІ-й корпусний авіазагін 
був захоплений противником повністю; в ХV-
у корпусному авіазагоні вдалося врятувати 
лише 3 аероплани з 6-ти (льотчики встигли 
підняти літаки в повітря), але все технічне 
майно загону було захоплено противником; I-
й і XXII-й корпусні авіазагони частково 
втратили літаки та матеріальну базу. 

Після розгрому 2-ї російської армії, в 
Східній Пруссії ще залишалася 1-а російська 
армія П. Ренненкампфа, що загрожувала 
Кенігсбергу. Керівництво 8-ї німецької армії, 
отримавши з західного фронту два корпуси та 
кавалерійську дивізію, прийняло рішення 
розгромити армію П. Ренненкампфа. На 
своєму правому фланзі німці сформували 
новий армійський корпус, ще декілька дивізій 
знаходились у тилу. Північно-Західний фронт 
опинився в невигідному положенні: по-перше, 
2-а армія ще не встигла навіть мінімально 
відновитись після перенесеного розгрому; по-
друге, 1-а армія займала район на північ від 
Мазурських озер і її лівий фланг німці могли 
обійти без перешкод. Обстановка підказувала 
російським військам відступити до кордону, 
але командування на такий крок не 
наважилося. На південний схід від 
Мазурських озер у смузі між 1-ю й 2-ю 
арміями була сформована 10-а армія, що мала 
посилили позиції військ фронту. Армія до 
кінця ще не була сформована і своєї авіації не 
мала.  

27 серпня розпочалася так звана 1-а 
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Мазурська битва. 29 серпня німецькі війська 
про-рвали оборону російських частин на 
лівому фланзі, почали обхід лівого флангу і 
заходити в тил. 30 серпня російським 
військами було віддано наказ на відхід зі 
Східної Пруссії. Вчасно виконаний відхід 
врятував 1-у армію від оточення і розгрому. 
Німецьке командування поставленої мети не 
досягло. Станом на 5 вересня 1-а російська 
армія зайняла положення на правому березі 
р. Неман, 10-а армія – в районі Гродно–
Августов–Ломжа (для захисту Гродно–
Білостокського району), 2-а армія – в 
м. Нарев. Цього ж дня командуючого 
фронтом Жилинського усунули від займаної 
посади і йому на заміну 6 вересня прибув у 
Білосток новий командуючий військами  
Північно-Західного фронту генерал Рузський.  

Результат 1-ї Мазурської битви став 
логічним продовженням попередніх невдач 
військ Північно-Західного фронту в Східно-
Пруссь-кій операції. Дії авіації на результат 
цієї битви не вплинули ‒ в 2-й армії 
залишилось декілька справних аеропланів, у 
10-й армії авіації не було зовсім, а в 1-й армії 
П. Ренненкампфа дані повітряної розвідка так 
і не враховували. 

Підсумовуючи зазначимо, що не 
зважаючи на перші серйозні поразки 
російської армії, Східно-Прусська операція 
відкрила нову сторінку в історії авіації, 
льотчики російської армії отримали в цій війні 
перший, по справжньому, бойовий досвід. 
Авіація з перших днів війни 
продемонструвала високу ефективність. Але, 
невдалі та невпевнені дії керівництва 
Північно-Західного фронту, помилки 
командування 1-ї та 2-ї армії, в т. ч. 

недооцінка значення повітряної розвідки, 
неналагоджена взаємодія між арміями та 
відсутність зв’язку призвели до поразок. 
Щодо причин розгрому 2-ї армії – це, 
насамперед результат незадовільної роботи 
штабу, який, поряд з іншими порушеннями, 
не зміг скористатися наявними даними 
повітряної розвідки й організувати роботу 
авіації щодо викриття місцезнаходження 
основних сил 8-ї німецької армії. 

Завдяки оперативності та достовірності 
добутих розвідданих, рівень довіри 
армійського керівництва до авіації почав 
зростати. Вступивши у війну як допоміжний 
засіб із завданнями ведення розвідки, 
коригування артилерійського вогню та 
забезпечення зв’язку, аероплани майже з 
перших днів війни стали використовуватись 
для завдавання повітряних ударів. 
Проаналізувавши польотні завдання, які 
виковували льотчики у перший місяць війни, 
показує, що з-понад 200 літако-вильотів 52% 
було виконано із завданням проведення 
повітряної розвідки в заданому районі, 25% – 
на встановлення зв’язку штабів з військами, 
5% – на виконання бомбардування, 2% – на 
корегування артилерійської стрільби, 2% – на 
повітряне фотографування. Решта – 13% 
польотів чіткого завдання не мали.  

Що ж до загального підсумку операції, то 
не зважаючи на те, що російські війська 
зазнали поразки, їх наступ відтягнув частку 
німецьких сил із західного фронту на східний, 
що значно зменшило тиск на Францію і 
сприяло перемозі англо-французьких військ у 
битві на Марні, в результаті чого рух 
німецьких військ на Париж було зупинено. 
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ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА: ЗІРКОВИЙ ЧАС КОЛЮЧОГО ДРОТУ 
 

У статті розглянуто питання ролі, місця та значення колючого дроту і дротяних 
загороджень при веденні оборони та способів їх подолання в роки Першої світової війни. 
Зокрема зазначається, що у цій війні колючий дріт став одним із основних елементів 
загороджень. Тотальний характер його використання, широкий спектр конструкцій і 
різноманіття дротяних загороджень в обороні траншейного характеру суттєво обмежували 
можливості військ. Розглянуто засоби руйнування і способи подолання загороджень з 
колючого дроту. Великі масштаби використання дроту в роки Першої світової війни свідчать 
про його бойове та практичне значення, що знайшло підтвердження в наступних війнах ХХ ст. 

Ключові слова: Перша світова війна, воєнне мистецтво, оборона, колючий дріт, дротяні 
загородження. 
 

11 листопада 1918 р. – у лісі під містечком 
Комп’єн (майже 100 років тому) у салон-
вагоні було підписане перемир’я між 
Антантою та Німеччиною. Так було 
завершено війну, яка тривала 1568 днів і 
головним результатом якої стала повна 
поразка і капітуляція Німеччини та її 
союзників. 

У цьому воєнному конфлікті, який в 
Європі називали Великою війною, взяли 
участь 36 країн з населенням 1050 млн. осіб 
(62 % тогочасного населення планети), воєнні 
дії розгорнулися на площі 4 млн. кв. км, 
охопивши територію 14 країн, до армій 
воюючих сторін було мобілізовано понад 
70 млн. осіб, втрати склали 10 млн. загиблих і 
20 млн. поранених, з них 3,5 млн. калік. При 
цьому втрати цивільного населення склали 
лише 5% від загальних втрат. 

Наведені цифри загальновідомі, вони 
характеризують Першу світову війну як 
соціальне явище. Водночас науковий інтерес 
дослідників викликають маловивчені аспекти, 
менш відомі факти і показники, що 
розкривають досвід бойових дій і військово-
приклад-ний бік війни. Одним з недостатньо 
досліджених питань, на наш погляд, є 
застосування дротяних загороджень в 
операціях і боях цієї війни. Дріт це не танк і не 
кулемет, не літак і не зброя масового 
ураження, проте, як засвідчив досвід, його 
роль у війні не менш важлива та значима. 

Метою статті є розкриття місця, ролі та 
значення колючого дроту та дротяних 

загороджень при веденні оборони в роки 
Першої світової війни. 

Аналіз публікацій за даною темою 
показав, що про колючий дріт згадується 
майже в усіх публікаціях, присвячених 
висвітленню подій Першої світової війні, 
адже він став її візитівкою, визначав характер 
і способи дій сторін. Проте, по суті, найбільш 
ґрунтовною працею в цьому плані стала 
“Велика окопна війна. Позиційна бойня 
Першої світової війни” О. Ардашева [1], де 
інженерним загородженням, зокрема 
дротяним, присвячено окремий невеликий 
розділ (обсягом 25 сторінок). Автор подає 
історію появи колючого дроту, розкриває 
необхідність створення та застосування 
дротяних загороджень, надає коротку 
характеристику дев’яти основних видів 
дротяних загороджень. На жаль, більшість 
інших публікацій за цією темою, передусім 
тих, що можна знайти в мережі Internet, не 
надають жодної нової інформації, яка б 
розширила наші знання з предмету 
дослідження, а лише тією чи іншою мірою 
повторюють зміст названої праці. Саме тому, 
на нашу думку, для більш ґрунтовного й 
широкого розкриття питання, висвітлення 
маловідомих сторінок історії слід долучити 
низку інших джерел. 

Перша світова війна надала поштовх 
появі та розвитку нових засобів збройної 
боротьби, вдосконаленню організаційно-
штатних структур, пошуку форм і способів 
бойового застосування військ у наступі та 
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обороні. Але так сталося, що оборона як вид 
дій виявилася сильнішою за наступ. Її основу 
складали три основних елементи: траншеї, 
кулемети та дріт. Кожен з них виявився вкрай 
важливим і мав свої особливості, але 
зосередимо нашу увагу лише на останньому – 
на дроті. 

Саме дріт (колючий дріт) став тією 
складовою, що суттєво підсилювала 
позиційну оборону. Він нівелював фактор 
раптовості і суттєво зменшував темпи 
наступу, змушував наступаючих втрачати час 
і витрачати матеріальні ресурси, зазнавати 
величезних втрат від вогню противника, 
шукати прийоми та способи, технічні рішення 
подолання дротяних загороджень. 

Колючий дріт являв собою сталевий (не 
оцинкований або оцинкований) дріт 
овального чи квадратного поперечного 
перетину діаметром 3–4 мм, на який 
кріпилися відрізки цього ж дроту, завіті у 
формі двох пружин і просунуті одна в одну та 
закріплені послідовно через кожні 30–40 см. 

Під час війни було розроблено й 
апробовано багато варіантів загороджень з 
колючого дроту. При цьому враховувалося, 
що лише самі загородження не можуть 
зупинити противника та змусити його 
відмовитися від руху на цій ділянці, але 
головна мета застосування загороджень – 
затримати противника, зірвати темп його 
наступу, порушити його бойовий порядок, 
примусити противника перед загородженнями 
згортатися, а після їх подолання знову 
розгортатися в бойовий порядок, витрачати 
час, сили та засоби, що призначалися для 
вирішення інших завдань, створити вигідні 
умови для знищення піхоти противника 
вогнем артилерії та стрілецької зброї, 
ускладнити дії розвідників противника [1, 
с.76-77]. 

Маневрений період війни швидко 
закінчився: у 1914 р. на Західному, а в 1915 р. 
– на Східному фронті противники перейшли 
до позиційної оборони, поступово війна 
набула позиційного характеру і на інших 
фронтах. За підрахунками дослідників 
протиборчі сторони відрили майже 38 тис. км 
окопів і траншей. Для їх захисту було 
витрачено 1,6 млн. км дроту [6, с.33], тобто на 
кожен метр окопів витрачалося понад 40 м 
дроту, а загалом під час війни витраченого 
дроту вистачило б обернути земну кулю по 

екватору майже 40 разів. 
В умовах траншейної позиційної війни 

колючий дріт відігравав колосальну роль, а 
різноманітним інженерним загородженням 
надавалося першорядного значення. Серед 
основних дротяних загороджень 
застосовувалися такі: 

дротяна огорожа з трьома нитками дроту; 
підсилена дротяна огорожа – чотири 

нитки дроту та розтяжки від кожного дерев’я-
ного кілка; 

спіраль Бруно – дротяна спіраль висотою 
1–1,2 м і 3,2–3,6 м у глибину; 

дротяна сітка на низьких кілках, на 
армійському жаргоні – “спотикач” – 4–6 рядів 
кілків висотою 25–30 см із закріпленим на 
верхівках кілків колючим дротом; 

переносний дротяний їжачок; 
переносна дротяна рогатка; 
решітки-бар’єри Ніщенського (решітки-

рами, збиті з жердин і обтягнуті сіткою з 
колючого дроту; встановлювалися 
стаціонарно перед вогневими позиціями у 
горизонтальному стані та неочікувано для 
противника підіймалися у вертикальне 
положення під час його атаки за допомогою 
канатів із траншей); 

решітки Ощевського (капітальні дротяні 
споруди, що застосовувалися для закриття 
підступів до капонірів і ровів у фортецях); 

протипіхотні шипи та капкани [1, с.78-
85]. 

Окремий вид дротяних загороджень 
складали електричні загородження. 

В усіх арміях піхота при переході до 
оборони окопувалася. Вище командування 
російської та французької армій вимагало 
будувати оборонні позиції переривчатими, з 
проміжками, які прострілювалися рушничним 
і кулеметним вогнем. Окопи розміщували у 
шаховому порядку. Групу окопів, що займала 
рота, об’єднували в опорний пункт, який 
обов’яз-ково прикривали дротяними 
загородженнями. 

Командування німецької армії вимагало 
будувати окопи у вигляді з’єднаних між 
собою ходів сполучення в три лінії вузьких 
окопів на відстані 100–150 м одна від одної. 
Першу лінію, яку вважали основною 
позицією, обов’язково прикривали 
суцільними дротяними загородженнями 
(фото 1), інші ж лінії прикривали ними по 
можливості [8, с.5]. 
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Фото 1. Дротяні загородження на одному із полів бойовищ Першої світової війни 
 

Незважаючи на відмінності у підходах до 
обладнання позицій, у способах їх 
влаштування широко застосовувалися дротяні 
загородження. Саму оборону постійно 
вдосконалювали і насичували дротяними 
загородженнями. 

В “Огляді про позиції противника” 
начальника інженерів Південно-Західного 
фронту генерала К. Величка від 22 серпня 
1916 р. надано характеристику перешкод 
австро-угорсь-ких позицій у смузі фронту 
(фото 2). Зокрема зазначається, що 
перешкоди складалися з кількох смуг кілків 
або рогаток, наприклад, у 15–20 кроках від 
першої лінії окопів 10 рядів, оплетених 
колючим дротом кілків з обтяжками у бік 

окопу; далі проміжок кроків 15; потім 4 ряди 
кілків, проміжок і знову 4 ряди кілків. Іноді 
зустрічаються смуги більш широкі, серед 
яких наявні смуги із одиночного забору 
(ймовірно для електролізації). Між смугами 
побудовані траверси (перегородки) із 
дротяних сіток. Зустрічалися випадки, коли 
на дротяні загородження поверх накидалися 
дрібні сітки проти руйнування перешкод 
ручними гранатами. За найближчим до 
брустверу рядом високих кілків по низьким 
кілкам часто протягувався товстий дріт, для 
того щоб атакуючі після подолання 
перешкод при ударі у штики спотикалися та 
падали. 
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Фото 2. Австро-німецькі дротяні загородження в районі Перемишля 
 

Іноді передові смуги замінювалися 
рогатками – дерев’яними або з кутового 
заліза, а іноді, замість рогаток, 
використовувалися вивезені з Чернівців 
залізні ліжка, оплетені колючим дротом. Ці 
рогатки при зближенні викидали із окопів і 
створювали нагромадження, які було складно 
подолати під вогнем противника. 

Зустрічалися і дуже зручні переносні 
сітки з колючого дроту, остовом яких були 

шматки кутового заліза, з’єднані зверху 
шарніром (у вигляді букви А), які кріпили до 
землі. У зібраному вигляді перешкода мала 
конструкцію зручну для перенесення та 
перевезення. 

Іноді перед брустверами окопів 
влаштовували вовчий рів, з дротяною сіткою 
на загострених кілках. Попереду перешкод 
закладалися самовибухові фугаси. 

 

 
 

Фото 3. Німецький солдат кидає гранату по ворожих позиціях 
 

За першою лінією окопів у 150–200 кроків 
побудована друга лінія, що поєднана з 
першою ходами сполучення. Перед другою 
лінією окопів також влаштовані дротяні 
загородження. За другою лінією окопів на 
відстані 300–400 кроків влаштована третя, за 

нею інколи на особливо важливих ділянках – 
чет-верта. Перед цими ділянками штучні 
перешкоди побудовані частково [7, с.103-104]. 

Підходи противників до влаштування 
інженерних загороджень були майже 
подібними, все залежало від наявності 
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колючого дроту, скріпловального матеріалу, 
часу й особливостей місцевості. 

Під час Першої світової війни 
застосовувалися 20- і навіть 30-рядні дротяні 
загород-ження. Міцність дроту була такою, що 
на Схід-ному фронті її не могли “перекусити” 
ножиці російського виробництва. Для 
руйнування загородження противника умільці 
запропонували мортирку, що стріляла по 
дротяним загородженням якірцем з тросом. 
Після зачеплення за дріт загородження 
розтаскувалися із укриття поза зоною вогню 
противника. 

Масований, оборонний артилерійський і 
кулеметний вогонь у поєднанні з 
багаторядними дротяними загородженнями 
зривали будь-які атаки противника. 
Поєднання дротяних загороджень і вогню 
кулеметів практично майже поховали 
кавалерію як рід військ. Піхота безпомічно 
топталася перед дротяними огорожами, 
шукала способи прогризання підступів до 
окопів противника. 

У таких умовах згадали про ручні гранати 
(фото 3), які з ХVІІІ ст. практично не 
використовувалися. Більшість зразків ручних 
гранат часів Першої світової війни 
комплектувалися 3–6 спеціальними шнурками 
з крючками на кінцях, якими після кидка, 
граната чіплялася за дріт і повисала на ньому. 
Після вибуху руйнувалися декілька жмутів 
дроту. 

 

 
 

Фото 4. Прокладання коридору для піхоти у дротяних 

загородженнях за допомогою танка 
 

Більш радикальним засобом боротьби з 
дротяними загородженнями став танк 
(фото 4). Від початку його основним 
призначенням було прокладання коридору 
для піхоти у дротяних загородженнях. Навіть 
компоновка першого англійського танка Мк-1 

(гусениці через увесь корпус, високо 
припіднята над землею передня частина) була 
обрана, виходячи з необхідності давити своєю 
масою і проривати дротяні огорожі, 
підминати під себе спіралі Бруно. При цьому 
кулемети призначалися для флангового 
прикриття піхоти, яка проривалася через 
пророблені проходи до окопів противника. 
Для реалізації цієї мети танку не треба було ні 
великої швидкості, ні могутньої броні, ні 
гарматного озброєння. Проте бойове 
застосування танків показало, що його 
можливості є значно ширшими ніж 
прокладання коридору для піхоти у дротяних 
огорожах. 

На Східному фронті у російській армії 
запаси дроту для влаштування штучних 
загороджень розподілялися на запаси, що 
зберігалися у фортецях для їх оборони та на 
польові запаси, що зберігалися на головних та 
армійських складах для забезпечення 
польових військ з метою укріплення польових 
позицій. Норми постачання дроту були 
визначені у мирний час, і складали 1 800 пудів 
(30 тонн) дроту на кожну версту (1,06 км) 
обводу фортеці. Загальна кількість дроту для 
14 фортець складала 9,029,1 тонн [5, с.105]. 

Для польових військ норми постачання 
дроту були такими: на корпус був 
встановлений запас дроту 6 тис. пудів 
(100 тонн). Війна показала, що потреба у дроті 
значно перевищувала визначені у мирний 
(передвоєнний) час норми постачання. Так, 
щомісячна потреба у дроті тільки у 1915 р. 
зросла з 350–400 тис. пудів до 2 млн. пудів 
(майже 33 500 тонн). Таку кількість дроту 
виробляли всі російські заводи за рік роботи. 
Тому на Східному фронті потреби у дроті 
задовольнялися частково, за рахунок закупівлі 
дроту в США. 

Серйозною проблемою в російської армії 
стала якість і забезпеченість військ ножицями 
для різання дроту. До війни на постачанні 
армії були лише ручні ножиці, рушничні 
ножиці різних конструкцій проходили 
випробування та постачатися лише в ході 
війни. Ручні ножиці російського виробництва 
виявилися малопридатними, дріт не різали, 
тому від них відмовилися. 

Зразків рушничних ножиць, які одночасно 
використовували у військах, було декілька. 
Так, один з найвдаліших зразків рушничних 
ножиць полковника Гулькевича постачався у 
війська з розрахунку по 80 од. на піхотну 
роту, по 40 од. на саперну роту та 10 % запас 
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для польових інженерних парків, по 8 од. на 
ескадрон, по 2 од. на кожний підривний в’юк 
кінносаперної команди та по 2 од. на кожну 
дивізійну або бригадну команду. 

З початку війни і до середини 1916 р. було 
замовлено та отримано 1 722 860 ручних 
ножиць і 3 935 055 рушничних ножиць. При 
цьому слід зазначити, що потреби армії у 
ножицях задовольнялися лише частково 
впродовж усієї війни [5, с.136-139]. 

Для захисту стрільця від гостроконечних 
куль застосовували стрілецькі щити. На 
початок війни у російській армії такі щити 
постачали виключно для фортець, для 
польових військ їх постачання не 
передбачалося. З переходом до позиційного 
характеру дій у війні необхідність у 
стрілецьких щитах значно зросла. Головними 
вимогами до конструктивних особливостей 
щитів було максимальне зменшення ваги та 
збереження непробивності конструкції на 
дистанції 50 кроків. Вага таких щитів 
складала 53 фунта (майже 25 кг), а окремих 
зразків – удвічі меншою, проте непробивність 
останніх була значно меншою. Крім ручних 
щитів було замовлено випробувальну партію 
важких щитів генерала Свидзинського та 
фельдфебеля Ельксниса. Особливістю 
останніх було те, що щит був поєднаний з 
системою ножиць для різання дроту. На жаль, 
відомостей про їх ефективність у бойових 
умовах знайти не вдалося, але заслуговує на 
увагу сама ідея механічного різання дроту під 
прикриттям важких броньованих щитів [5, 
с.149]. 

Руйнування штучних загороджень 
вимагало великого розходу боєприпасів, тому 
рекомендувалося використовувати для цього 
не лише артилерію, а й інші засоби: 
бомбомети та міномети, ручні гранати, 
ножиці, подовжені заряди. Бойова практика 
показала, що доцільним було робити на кожну 
атакуючу роту 2–4 проходи шириною 8–10 м 

замість 1–2 широких проходів. 
Успішність стрільби для руйнування 

загороджень залежала від трьох факторів: 
невеликої відстані –2–3 км; чіткого 
спостережен-ня – ділянка, що руйнується та 
кожний дріт повинні бути добре видимими; 
наявності твердого ґрунту біля цілі (м’якій 
ґрунт в умовах відсутності підривача раптової 
дії майже виключав можливість руйнування). 

Глибокі загородження руйнували 
фронтальним вогнем. Для руйнації вузьких 
смуг загороджень (6–8 м глибиною) більш 
доцільним був фланговий вогонь, завдяки 
розсіюванню по напрямку стрільби прохід 
робився значно ширшим по фронту. У 
дротяних загородженнях глибиною 7 аршин 
(5 м) двома попаданнями 6-дюймових (152-
мм) снарядів робився прохід шириною 4 
аршина (2,8 м). 

Стрільба здійснювалася напівбатареями 
(тобто трьома гарматами із шести у батареї), 
при цьому одна батарея була спроможна за 8–
10 годин ведення вогню зробити до шести 
проходів, шириною 8–10 м кожний при 
загальній глибині загороджень, встановлених 
на дерев’яних кілках, не більш 20 м, тобто 
розчистити шлях у загородженнях першої 
лінії для двох рот. При веденні фронтального 
вогню кожну гармату пристрілювали з 
точністю 0,5 ділення прицілу, що при стрільбі 
давало 20–25% недольотів до переднього 
краю загородження. Темп стрільби 
забезпечував спостереження кожного 
пострілу [4, с.58-59]. 

Декілька смуг загороджень, розділених 
проміжками в 20 м і більше, руйнували 
поступово одна за одною [2, с.213]. 

У російській армії приблизну кількість 
витрат снарядів для руйнування штучних 
загороджень з розрахунку 2 погонних метри 
(при фронтальному вогню) показано у табл. 1 
[2, с.165]. 

Таблиця 1 

Приблизна кількість снарядів для руйнування дротяних загороджень 

 

 

Опис загороджень 

76-мм польова 

пушка, граната 

без 

уповільнювача, 

дальність  

2 км 

122-мм та  

114-мм гаубиці; 

граната сталева, 

дальність  

3 км 

47-мм  

міномет,  

дальність 400 

кроків 

58-мм  

міномет 

дальність 

400 кроків 

Смуги дротяних загороджень на 

дерев’яних кілках товщиною70–

80 мм, загальна глибина загороджень 

близько 20 м* 

 

50 

 

30–40 

 

близько  

20 

 

близько 20 
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Рогатки у чотири ряди, загальна 

ширина близько 6 м 

25 15 10 10 

Засіка шириною близько 7 м, опутана 

колючим дротом 

25 15 10 10 

Примітка: * при руйнуванні багатосмугових і дуже міцних загороджень загальною глибиною до 30 м 
витрата снарядів збільшується удвічі – до 100 снарядів. 
 
 

Варто зазначити, що російська армія 
майже всю війну була “на голодному 
артилерійському пайку” – снарядів не 
вистачало, тому норми витрати боєприпасів 
для руйнування загороджень були визначені 
мінімально необхідні. Німецька, французька й 
англійська армії проблем з наявності та витрат 
боєприпасів практично не мали. Мільйони 
снарядів витрачалися для того, щоб пробити 
пролом у загородженнях.  

Крім звичайних дротяних загороджень в 
арміях протиборчих сторін широко 
застосовувалися електричні дротяні 
загородження як з гладкого, так і колючого 
дроту. Бойова практика використання 
електричних дротяних загороджень 
підтвердила їх ефективність і мала постійну 
тенденцію до зростання. 

В австрійській армії дротяні 
електрозагородження були влаштовані на 
всьому фронті від р. Прут до р. Дністер, та на 
всіх інших ділянках фронту. Загородження 
влаштовувалися у три смуги, при цьому одна 
– з током високої напруги. Усі з’єднання між 
електростанціями, підстанціями та 
загородженнями здійснювалися підземними 
кабелями з залізними або цинковими жилами 
[3, с.117-118]. 

Дротяні загородження для електризації 
будувалися на низьких дерев’янних кілках, 
при цьому використовували колючу або 
гладку проволоку у звичайних дротяних 
загородженнях, або кріпили на кілля без 
ізоляторів за допомогою скоб. Кінці кілків у 
землі та над землею покривали смолянистою 
речовиною, у деяких випадках такою 
речовиною покривали і верхню частину кілків 
з метою їх ізоляції від дощової води. 
Загородження влаштовували в два, три та 
чотири ряди кілків, яке розташовували 
попереду звичайних дротяних загород-жень 
або позаду них. Електричні загородження 
ззовні майже нічим не відрізнялися від 
звичайних, крім просмолених кілків, або 
замість них рогатин, при цьому нижня 
проволока не торкалася землі [3, с.105].  

У роки війни у французькій, англійській, 
італійській та німецькій арміях електричні 

дротяні загородження застосовували 
достатньо широко, переважно у другій лінії в 
2–4 верстах від передової позиції. 

У німецькій армії такі загородження 
влаштовувалися у глибині оборони на відстані 
майже 30 км від передових позицій. В 
окремих випадках електричні загородження 
застосовувалися і на передових позиціях для 
захисту застав, передових окопів від раптових 
нападів розвідників. Артилерійський вогонь 
знищував електричні загородження так само, 
як й інші штучні перешкоди, але окремі 
снаряди навіть при прямому влученні у кабелі 
живлення чи загородження у найгіршому 
випадку порушували лише електризацію 
невеликої частини загородження, навіть 
зруйновані ділянки електричних загороджень 
залишалися небезпечними для життя [3, 
с.154]. 

Таким чином, у роки Першої світової 
війни воюючі сторони зіткнулися з колючим 
дротом, який став одним з основних елементів 
численних загороджень. Тотальний характер 
використання дроту, широкий спектр 
конструкцій і різноманіття дротяних 
загороджень в обороні траншейного 
характеру суттєво обмежували можливості 
військ, особливо кінноти, що атакували та 
пересувалися на полі бою, примушувало 
постійно шукати засоби і способи їх знищення 
та подолання. Найпоширенішими з них були 
металеві ручні або рушничні ножиці для 
розрізання дроту, які використовувалися 
переважно як додатковий засіб. 

Основним засобом руйнування дротяних 
загороджень стала артилерія, яка своїм вогнем 
у період підготовки наступу за 8–10 годин 
прокладала проходи у загородженнях із 
розрахунку, що одна батарея робила 2–4 
проходи на роту. Такий спосіб мав суттєві 
недоліки: великий розхід боєприпасів 120–150 
гранат на один прохід у п’ятирядному 
дротяному загородженні та тривалий час на 
вирішення цього завдання, що у свою чергу 
виключало ефект раптовості. Крім артилерії 
для пророблення проходів широко залучалися 
бомбомети та міномети, подовжені заряди. 

Для підсилення результату і надійності 
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руйнування дротяних загороджень широко 
застосовувалися ручні гранати з тросиками 
для зачеплення. 

Серйозною перешкодою залишалися елек-
тричні загородження з колючого дроту, які 
застосовувалися разом із звичайними 
дротяними загородженнями і суттєво 
підсилювали їх. Руйнація таких загороджень 
артилерійським вогнем часто-густо не давала 
100% результату: розірваний дріт 
переплутувався і залишався під напругою, а 
електричний ефект їх застосування мав 
негативний морально-психо-логічний вплив 
на особовий склад. 

Дієвим засобом руйнування та подолання 
загороджень з колючого дроту стали танки, 

які за рахунок масованого використання, 
великої ваги та конструктивних особливостей 
компоновки впевнено давили та руйнували 
дротяні загородження. 

Великі обсяги та масштаби використання 
дроту в роки Першої світової війни свідчать 
про його бойове та практичне значення, а 
ефект застосування підтверджує його 
можливості не тільки як штучної перешкоди, 
а й як бойового засобу. Незважаючи на те, 
що зірковий час колючого дроту залишився в 
минулому, він і донині не втратив свого 
значення, був, є та залишиться у 
майбутньому перевіреним часом і бойовим 
досвідом засобом для захисту позицій та 
створення перешкод. 
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ПІДГОТОВКА ЕВАКУАЦІЇ МОРЕМ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ ПІВДНЯ РОСІЇ  

ТА ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В КРИМ У 1920 РОЦІ 
 

У статті проаналізовано підготовчий етап операції з евакуації військ Збройних Сил 
Півдня Росії генерал-лейтенанта А.І. Денікіна та цивільного населення з портів Кавказького 
узбережжя в Крим у 1920 році. Відтворено перебіг подій, які супроводжували зазначений 
процес. Висвітлюється робота органів військового управління та участь окремих керівників 
Збройних Сил Півдня Росії у підготовчо-евакуаційних заходах. Дана оцінка результатів 
підготовчого етапу евакуації та виявлено його особливості. 

Ключові слова: Білий рух, генерал-лейтенант А.І. Денікін, Громадянська війна в Росії, 
евакуація військ (сил) морем, Збройні Сили Півдня Росії, Крим, “Новоросійська катастрофа”, 
підготовчий етап евакуації військ (сил).  
 

З урахуванням нарощування Російською Федерацією наступального потенціалу 
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Чорноморського флоту ймовірність реалізації 
“гібрідного” вторгнення Росії на територію 
України з моря зростає. У разі негативного 
розвитку подій не виключається необхідність 
у здійсненні евакуаційних заходів, у тому 
числі морським шляхом. Отже, досвід 
підготовки та проведення таких операцій (дій) 
є актуальним та має не тільки науково-
теоретичний, але й практичний інтерес. У 
цьому контексті вважається необхідним 
проаналізувати досвід проведених евакуацій 
військ (сил) на Чорноморському театрі 
воєнних дій. Одним із важливих евакуаційних 
заходів, проведених на Чорному морі у 
першій половині ХХ століття, була евакуація 
військ Збройних сил Півдня Росії (далі – 
ЗСПР, рос. Вооруженые силы Юга России, 
ВСЮР) генерал-лейтенанта А.І. Денікіна та 
цивільного населення з кавказького 
узбережжя під час Громадянської війни в 
Росії 1917–1920 рр. Метою статті є аналіз 
підготовчого етапу зазначеної операції. 

Аналіз історіографії за обраною темою 
показав, що дана проблематика представлена 
доробками радянських і закордонних, 
переважно російських, дослідників. Проте, у 
радянський період означена тема з 
ідеологічних причин не була предметом 
окремого наукового дослідження, а 
проаналізовані автором історіографічні 
здобутки російської спадщини свідчать про 
певну фрагментарність її висвітлення. 
Найґрунтовнішими є напрацювання 
російських дослідників [5; 6; 8; 11], в яких 
детально реконструйовано перебіг подій під 
час підготовки та проведення евакуації частин 
ЗСПР і цивільного населення з Новоросійська. 
У вітчизняній історичній науці досліджувана 
проблематика не знайшла належного 
висвітлення. Отже, на даний час цілісне, 
ґрунтовне й об’єктивне воєнно-історичне 
дослідження з означеної проблематики 
відсутнє, тому заповнення цієї прогалини 
потребує комплексного дослідження і потреба 
в ньому залишається актуальною. 

Насамперед варто зазначити, що 
визначальний вплив на підготовку і 
проведення евакуаційних заходів мала 
загальна стратегічна ситуація на театрі 
військових дій (далі – ТВД). Так, станом на 
початок березня 1920 р. воєнно-стратегічна 
обстановка для військ ЗСПР під 
командуванням генерал-лейтенанта 
А.І. Денікіна була несприятливою. Після 
поразки в районі Батайська, Єгорликської і 

Ставрополя наприкінці лютого, намагаючись 
закріпитися на вигідних рубежах, денікінці 
спішно стали відводити війська на південь [1, 
с.193]. Проте, 3 березня 1920 р. почався 
завершальний етап Кубано-новоросійської 
операції радянських військ Кавказького 
фронту (3–31 березня 1920 р.) з метою 
переслідування денікінських військ, 
завершення їх розгрому і звільнення 
Північного Кавказу, яке, у підсумку, не 
дозволило частинам ЗСПР здійснити 
організованого й керованого відведення своїх 
військ [1, с.187; 3, с.313]. 

На початок операції війська ЗСПР у 
складі Добровольчого корпусу, Донської та 
частин Кубанської армій мали у своєму складі 
53 165 багнетів, 65 083 шабель, 1984 
кулемети, 453 гармати, 18 бронепоїздів, 31 
бронемашин, 8 танків і 96 літаків, тоді як 
радянські війська Кавказького фронту у складі 
9-ї, 10-ї та 11-ї армій і переданих із складу 
Південного фронту 1-ї кінної і 8-ї армії, 
налічували 48 554 багнети, 20 631 шабель, 
2399 кулеметів, 512 гармат, 10 бронепоїздів і 
10 літаків [1, с.173, 186]. Однак, попри те, що 
білогвардійці мали перевагу в живій силі, 
техніці й особливо в кінноті, командування 
Робітничо-селян-ської Червоної армії (далі – 
РСЧА), створивши потужне ударне 
угруповання на ділянці прориву, досягло на 
головному напрямку переваги у живій силі [1, 
с.186]. У зв’язку з успішним початком та 
розвитком наступу, вже 12 березня 
командування Кавказького фронту поставило 
угрупованню нові завдання: 8-й армії 
наступати на станиці Слов’янська і Кримська, 
9-й – на Єкатеринодар; 1-а Кінна армія мала 
вийти в район станиць Усть-Лабінська і 
Ладозька, форсувати Кубань і вийти до 
станиць Білоріченська, Гіагінська; 10-й армії 
з’єднаннями правого крила продовжити 
наступ на схід від Єкатеринодара, а лівому 
крилу вийти на станиці Курганна, Лабінська; 
11-й армії захопити Армавір і продовжити 
наступ на кізлярському напрямку [3, с.314]. 
Умілий маневр частин РСЧА змусив 
білогвардійські війська поспішно відходити 
на південь, покидаючи обози, озброєння і 
техніку. 

Співвідношення сил на Чорному морі 
було на користь “білого” флоту, який мав у 
розпорядженні потужні військово-морські 
сили, що мали у своєму складі переважно 
кораблі союзників і частково кораблі 
російського флоту. Крім того, флот “білих” 
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міг бути збільшений за рахунок додаткового 
перебазування на Чорне море кораблів 
союзників. Відтак, білогвардійське 
командування розраховувало затримати 
радянські війська на сильних оборонних 
позиціях у горах і за допомогою англо-
французького флоту організовано евакуювати 
війська, в основному з Новоросійська, до 
Криму морем [2, с.209; 3, с.314; 15, с.501]. 

Варто зазначити, що обговорення ідеї про 
використання Новоросійська як основного 
пункту можливої евакуації морем розпочалося 
ще наприкінці грудня 1919 р., коли з’явилося 
перше організаційне розпорядження 
відповідального за оборону Новоросійська 
генерала О.С. Лукомського від 24 грудня 
1919 р. № 9675/о, в якому піднімалося 
питання про можливість розміщення в місті 
великої кількості біженців та їх забезпечення 
[11]. Проте, оскільки до початку лютого 
залишалося невизначеним питання про 
утримання Криму, був розроблений план 
повної евакуації армії і цивільних біженців до 
Сербії. Крім того, були відпрацьовані й 
опубліковані “Правила о вы-езде за пределы 
территории Вооруженных сил на юге России” 
та “Правила для сведения лиц, желающих 
выехать из пределов г. Новороссийска”. 
Директивою генерала О.С. Лукомського від 
22 січня 1920 р. № 0064 визначений порядок 
черговості проведення евакуації громадян по 
районах і категоріях осіб. У першу чергу 
планувалося вивезення хворих і поранених 
військовослужбовців, у другу – їх родини, у 
третю – цивільний персонал установ, у 
четверту – всі інші, жінки, діти, але за платню. 
В останню чергу мали можливість 
евакуюватися всі категорії начальників та їх 
родини. Для упорядкування евакуаційних 
заходів було створено комітет під 
керівництвом помічника А.І. Денікіна з 
цивільної частини С.Д. Тверського, який, у 
подальшому, втік, прихопивши казну. З січня 
1920 р. розпочалася робота з організації 
продовольчих баз на Чорноморському 
узбережжі у портах, в які могли відходити 
війська [4; 8, с.181; 10, с.155; 11]. 

Безладдя в керівництві евакуаційними 
діями значно ускладнювало процес ії 
проведення. У підсумку, було прийнято 
рішення евакуювати всіх осіб, які тим чи 
іншим чином пов’язані із Добровольчою 
армією, та могли зазнати репресій з боку 
більшовиків [8, с.181]. 

Із середини лютого війська ЗСПР почали 

відступ у загальних напрямах ліній залізниць 
від Кущевки (Добровольчий корпус), 
Тіхорецької (Донська армія), Кавказької і 
Ставрополя (Кубанська армія), – на 
Новоросійськ, Єкатеринодар і Туапсе [5]. 
Погодні умови сприяли організованому 
відходу “білих”, одночасно стримуючи 
наступальну активність “червоних”, що 
дозволяло командуванню ЗСПР оперативно 
реагувати на зміни в обстановці і вносить 
відповідні зміни до планів евакуаційних 
заходів. 

Оцінивши обстановку, штабом 
Головнокомандувача ЗСПР спільно з 
командуючим флотом розроблений таємний 
план можливої евакуації військ морем. Для 
забезпечення виконання плану були визначені 
основні порти евакуації (Тамань, Туапсе, 
Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Сочі), 
розподіл наявних плавзасобів по портах 
“приписки” і створення в них необхідних 
запасів вугілля, мастил і продовольства на 
випадок оголошення евакуації. Основною 
базою евакуації визначений Новоросійськ, в 
якому були зосереджені основний тоннаж 
суден, необхідні запаси продовольства, 
вугілля, мастил [11]. Даних відносно кількості 
осіб, яких планувалося перевезти морем 
згідно цього плану, на жаль, не виявлено. 

 

 
 

Фото 1. Головнокомандувач Збройними силами  

Півдня Росії генерал-лейтенант А.І. Денікін 
 

Підготовка морської частини евакуації 
Новоросійська покладалася на начальника 
морського транспорту інженер-механіка 
генерал-майора М.М. Єрмакова. Виконуючи 
завдання щодо зосередження в основному 
пунк-ті евакуації необхідних сил і засобів 
транспортування морем, до 4 березня в 
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Новоросійському порту вдалося зосередити 
певну кількість плавзасобів, зокрема 
допоміжний крейсер, три есмінці, два 
тральщики, підводний човен, два посильних 
судна, гідрографічне  
судно, плавбазу підводних човнів, п’ять тран-
спортів і пароплав. Крім того, на зовнішньому 
рейді стояли англійські дредноут, крейсер, 
матка гідропланів, декілька пароплавів і п’ять 
міноносців, а також загін французьких 
кораблів у складі двох броненосних крейсерів, 
двох ескадрених міноносців і канонерського 
човна, італійський крейсер, грецький 
есмінець, американські крейсер і два 
міноносці. Проте, як показали подальші події, 
для перевезення особового складу в потрібний 
момент наявних плавзасобів виявилося 
недостатньо. Гостра нестача кораблів 
виникала через те, що на стадії завантаження 
не вдавалося повністю відсіяти тифозних, у 
ході рейсів виявлялися нові хворі тифом, тому 
більшість кораблів вимушена була 
відстоюватися в карантині, перш ніж 
отримати дозвіл на вивантаження пасажирів. 
Судна, зайняті вивезенням біженців і 
поранених, довго простоювали в іноземних 
портах за карантинними правилами, сильно 
уповільнюючи вже запущений процес 
евакуації. Крім того, частина транспортних 
засобів запізнювалася в порт посадки через 
штормову погоду [4; 6; 8, с.185; 11; 13, с.31]. 

У той же час, на думку 
Головнокомандувача ЗСПР “... по условиям 
тоннажа и морального состояния войск, 
одновременная, планомерная эвакуация их 
при посредстве Новороссийского порта была 
немыслима: не было надежд на возможность 
погрузки всех людей, не говоря уже об 
артиллерии, обозе, лошадях и запасах, 
которые предстояло бросить...”. Тому 
командуванням ЗСПР розглядалося питання 
про можливість евакуації основної маси 
військ і цивільних осіб з Таманського 
півострова [2, с.156; 4; 11]. Враховуючи такий 
варіант, 4 березня 1920 р. в директиві 
командувача ЗСПР на Добровольчий корпус 
покладено завдання з прикриття частиною сил 
Таманського півострова в районі Темрюка, а 
командуючому флотом віце-адміралові О.M. 
Герасимову – стягувати частину 
транспортних засобів до Керчі. На виконання 
директиви командувач флотом наказав 
начальникові 2-го загону суден в Азовському 
морі капітану 1 рангу П.М. Машукову 
зосередити в Темрюці і Тамані 

“мелкосидящие канонерские лодки, баржи и 
прочие плавучие средства для перевозки в 
Крым большого количества людей” [11]. 

7 березня 1920 р. генерал-квартирмейстер 
штабу Головнокомандувача генерал-майор 
П.С. Махровий доповів начальникові штабу 
генерал-лейтенантові І.П. Романовському свої 
міркування щодо необхідності видання наказу 
про початок евакуації з Новоросійська і 
Єкатеринодара, можливості перекидання 
військ на Керч і готовності їх переправи через 
Кубань. За підтримки начальника британської 
військової місії генерал-майора Г. Хольмана 
надані пропозиції булі прийняти до уваги та 
почали реалізовуватися. Одночасно до плану 
евакуації морем вносилися відповідні зміни. 
9 березня 1920 р. Головнокомандувач віддав 
наказ про евакуацію військ з Єкатеринодара і 
Новоросійська та направив розпорядження 
про рекогносцировку шляхів і спорудження 
переправ через Кубань. Цього ж дня генерал-
лейтенант А.І. Денікін затвердив план 
евакуації військ і цивільного населення з 
Тамані до Криму [5; 12, с.186]. 

Між тим, до 14 березня 1920 р. ситуація 
на фронті для “білих” військ стала настільки 
критичною, що ставку Головнокомандувача 
вирішили перемістити з Єкатеринодара до 
Новоросійська. 16 березня Добровольчий 
корпус, Донська армія і частина Кубанської, 
не змогли стримати противника на 
визначених рубежах. 17 березня 1920 р. 
частини 9-ї армії РСЧА звільнили 
Єкатеринодар, а потім спільно з 8-ю армією 
розгорнули наступ на Новоросійськ [1, с.196; 
2, с.208; 9, с.307]. 

За таких умов генерал-лейтенант 
А.І. Денікін видав директиву про відведення 
військ за р. Кубань і р. Лабу та про знищення 
усіх переправ. Фактично ж переправа 
кубанських і донських частин розпочалася в 
умовах паніки і повної втрати управляння з 
боку командування, тому опору 
наступаючому противнику практично не 
здійснювали [5]. Оцінивши обстановку, 
Реввійськрада Кавказького фронту ухвалила 
рішення якнайшвидше форсувати р. Кубань 
військами 8-ї і 9-ї армій з метою недопущення 
закріплення денікінців на лівому березі річки 
та їх евакуації в Крим або Туреччину. 
Форсувавши 19 березня р. Кубань, 9-а армія 
розпочала переслідування Донської армії 
уздовж залізниці на Новоросійськ [1, с.196]. 
Повна дезорганізація тилу, ускладнення з 
евакуацією через нестачу транспортних 



Воєнно-історичний вісник 2(28) / 2018 44 

засобів і нестримне прагнення військ 
залишити фронт і швидше евакуюватися до 
Криму в цілому зірвали виконання рішення 
командування “білих” затриматися на 
р. Кубань [2, с.156]. 

Зазначимо, ще 17 березня на нараді у 
ставці Головнокомандувача генерал-майор 
П.С. Махровий запропонував, щоб у разі 
неможливості утриматися на рубежі по 
р. Кубань, відвести Донську армію на 
Таманський півострів, забезпечивши 
прикриття її відходу силами Добровольчого 
корпусу, а потім перекидання усіх частин до 
Криму. Таке рішення було обґрунтоване, 
оскільки одночасна планомірна евакуація з 
переповненого біженцями Новоросійська 
була дуже проблематичною. Крім того, 
Керченський порт мав транспортну флотилію 
для перекидання на добу близько 10 тис. осіб і 
до 1000 коней, що дозволяло евакуювати з 
Таманського півострова значну кількість осіб 
у досить короткі терміни. П.С. Махровий 
пропонував направити на Тамань Донську та 
частину Кубанської армії, а Добровольчий 
корпус – до Новоросійська, як єдине 
з’єднання, здатне відходити з боями і 
прикривати відхід інших. Проте, на час 
остаточного прийняття рішення, оперативна 
обстановка вже змінилася, тому зазначені 
пропозиції не були реалізовані. Тих, хто не 
встигли завантажитися в Новоросійську, 
передбачалося перенаправити південніше та, 
якщо вдасться, підібрати й завантажити на 
транспорти. Головнокомандувач схвалив усі 
ці міркування і наказав спішно стягувати 
транспортні судна до Керчі й одночасно 
підготувати коней для оперативної частини 
ставки, щоб перейти в Анапу, а потім 
прямувати з військами на Тамань [5]. 

Акцентуючи увагу на пріоритетності 
проведення евакуації з Таманського 
півострова, А.І. Денікін 20 березня 1920 р. 
направив директиву військам із завданнями: 
Кубанській армії – утримуватися на р. Курга, 
Донській армії і Добровольчому корпусу – 
обороняти лінію р. Кубань від гирла р. Курга 
до Ахтанізовського лиману; Добровольчому 
корпусу – зайняти Таманський півострів і 
прикрити від противника Темрюк. Проте 
вимоги директиви виконані не були [5; 11; 13, 
с.29]. 

Станом на 20 березня фронт Донської 
армії вже був “розколотий” на дві частини: 
залишки Донської армії відходили на 
з’єднання із залишками Кубанської армії, а 

інші з’єд-нання разом з окремим 
Добровольчим корпусом відступали до 
Новоросійська [2, с.209]. Фронт “білих” 
остаточно розвалився. Ймовірно, того ж дня 
(документальних свідчень із цього приводу 
немає) війська ЗСПР отримали наказ 
Головнокомандувача на підготовку евакуації 
до Криму [5; 8, с.184]. Відповідно до 
затвердженого раніше плану, Донській армії, 
3-у Кубанському корпусу і двом 
кавалерійським дивізіям наказано відходити 
на Таманський півострів, піхоті й іншим 
частинам Добровольчого корпусу – йти для 
посадки на пароплави в Новоросійськ. Інші 
корпуси Кубанської армії також отримали 
наказ про відхід на Тамань, але, через 
динамічні зміни в обстановці, не змогли його 
виконати. Крім того, командування 
Добровольчого корпусу не виконало наказ 
про прикриття Таманського півострова [5]. В 
сукупності, це призвело до неорганізованого 
відходу усіх вищезазначених частин до 
одного пункту евакуації – Новоросійська. 

22 березня відбулося засідання особливої 
комісії стосовно розподілу додаткових 
транспортних засобів між різними частинами. 
На цьому засіданні досягнуто рішення про 
виділення для Донської армії додаткового 
тоннажу, оголошений список кораблів, які 
вже в порту або прибуття яких очікують. Було 
вирішено розподілити наявні плавзасоби 
таким чином: для Добровольчого корпусу – 
шість транспортів, для Донської армії – два, 
Кубанській армії – один, два – для біженців, 
один – під інтендантське майно. Ще понад 
5 тис. осіб можна було завантажити на 
англійські військові кораблі. Інші судна після 
27-го березня мали йти на Геленджик і 
Туапсе, в яких продовжити проведення 
евакуації. Командувачу Чорноморським 
флотом направилено розпорядження 
Головнокомандувача ЗСПР з вимогою 
відправити всі морські транспорти до 
Новоросійська [11; 12, с.191]. 

У той же час, обстановка на фронті для 
денікінців істотно загострилася: 23 березня 
1920 р. партизани (“зелені”) захопили Анапу і 
станицю Гостогаєвську, а війська “червоних”, 
відкинувши частини “білих”, перейшли р. Ку-
бань і продовжували розвивати наступ. Отже, 
шляхи на Тамань були відрізані, і єдиним 
портом, звідки можна було провести 
евакуацію, залишився Новоросійськ. Через це 
основну масу суден, призначених для 
евакуації армії і біженців з Тамані, спішно 
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спрямовували до Новоросійська і Геленджика 
[4; 5; 13, с.30-31]. Станом на 24 березня 
1920 р. передова проходила всього за 40–
50 км від Новоросійська. Донська і Кубанська 
армії, на той час були повністю 
дезорганізовані, безладно відходили, оборону 
тримали тільки залишки Добровольчої армії, 
які ледве стримували натиск військ Червоної 
армії. Вжиті командуванням ЗСПР екстрені 
заходи положення на лінії фронту тимчасово 
стабілізували, а частину обозів Донської і 
Кубанської армій своєчасно направили на 
Геленджик і Туапсе [5; 11]. 

Ставка і комісія генерал-лейтенанта 
В.Є. В’язмітінова з проведення евакуації, 
активізувала роботу зі збору необхідної 
кількості плавзасобів для перевезення морем. 
Передбачалося, що в найближчі 4–8 днів 
вдасться завантажити усі війська, які бажали 
продовжувати боротьбу на території Криму. Із 
складу наявних у розпорядженні плавзасобів 
комісія В.Є. В’язмітінова виділила чотири 
транспорти для частин Добровольчого 
корпусу, один для кубанців і ще чотири – для 
Донської армії. У разі виникнення 
надзвичайної ситуації, вирішили задіяти й 
бойові кораблі, у т. ч. іноземні [4; 5; 12, с.191; 
13, с.32; 15]. 24 березня до Новоросійська 
прибув головнокоман-дувач союзними 
силами на Сході генерал Дж. Мілн і 
командувач Середземноморським флотом 
адмірал М. Сеймур, які виказазили готовність 
евакуювати 5–6 тис. осіб [5]. 26 березня 
1920 р. Головнокомандувач ЗСПР звернувся 
до начальників союзних військових місій з 
листом, в якому просив передати до 
Верховної ради Антанти прохання, щоб “по 
примеру того, как в 1915 г. Сербская армия 
была эвакуирована на остров Корфу, Державы 
Согласия дали гарантию в эвакуации на 
случай необходимости кадров частей 
Вооруженных сил Юга России и русской 
интеллигенции куда-либо на нейтральную 
территорию, где эти части могли бы 
сформироваться и подготовиться к 
продолжению борьбы с большевиками”. У 
цьому ж листі Головнокомандувач прохав 
включити до числа евакуйованих з 
Новоросійська певну категорію 
військовослужбовців (в основному хворих і 
поранених) та прискорити їх вивезення [5].  

Згідно із заявками армії флот виділив 
кожній дивізії по одному середньому 
пароплаву. Ураховуючи те, що вони зазнали 
втрат унаслідок бойових дій і дезертирства, 

командування вважало, що кількість осіб у 
кожній із дивізій буде складати близько 2–
3 тис. осіб. Коней та артилерію планувалося 
не брати. Для перевезення хворих і поранених 
визначено два пароплави. Донські й кубанські 
частини планувалося вивезти в другу та третю 
черги. Коли виникла надзвичайна ситуація 
(кількість бажаючих евакуюватися значно 
перевищила можливості наявних 
плавзасобів), негайно прийняли рішення 
задіяти для перевезення особового складу й 
бойові кораблі [8, с.185]. 

Через відступ білогвардійських частин 
контрольована територія, на якій 
скупчувалися біженці, поранені і хворі, 
зменшувалася, тому виникала потреба 
розвантажити тил від “небойових” елементів. 
Отже, часткова евакуація через Новоросійськ 
розпочалася ще до краху фронту. 
Завантаження лазаретів, численних управлінь 
і служб, а також деяких груп населення йшла 
досить організовано й у повному порядку [11]. 
Вжиті заходи дозволили певним чином до 
прибуття бойових частин звільнити 
Новоросійськ від зазначених “небойових” 
елементів. 

Оцінюючи обстановку, що динамічно 
змінювалася та нестримно розвивалася, 
командування ЗСПР змушене було 
скоригувати план евакуації військ, відвівши 
на ії проведення два дні і одну ніч. Основну 
масу особового складу запасних і тилових 
частин та установ, а також хворих і поранених 
необхідно було прийняти в порту 
Новоросійська зранку 26 березня і швидко 
завантажити в першу партію. У другій 
половині дня з ділянок оборони, мали 
зніматися головні сили бойових частин і 
з’єднань, які займали позиції за 3–5 км від 
міських околиць, і мали утримуватися 
ар’єргардами до тих пір, поки основна маса 
військ не буде евакуйована [6; 8, с.188]. 

З оволодінням військами 8-ї й 9-ї армії 
“червоних” Єкатеринодаром і форсуванням 
ними 20 березня 1920 р. р. Кубань відступ 
частин ЗСПР перетворився на панічну втечу 
до Новоросійська. Ця обставина поставила 
перед командуванням “білих” питання про 
швидку евакуацію з міста військових 
формувань і цивільних установ [14, с.265]. 
Найвищого напруження ситуація досягла 26 
березня, коли фактично припинили воювати 
донські і кубанські частини, і, залишивши 
позиції, стали відступати в район 
Новоросійська. Крім того, під натиском 
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Червоної армії Добровольчий корпус у ніч на 
27 березня швидко відійшов до Новоросійська 
і, не повідомивши про це командування 
Донської армії, завантажився на судна. 
Донська армія, яку переслідували війська 9-ї 
армії “червоних”, також попрямувала до 
Новоросійська [1, с.197; 2, с.156; 14, с.271-
273]. Отже, до 27 березня в районі 
Новоросійська утворилося угруповання ЗСПР 
чисельністю 25 200 багнетів і 26 700 шабель 
без урахування цивільного населення, хворих 
і поранених. Наявних на той момент у 
Новоросійську морських плавзасобів для 
евакуації такої кількості людей не вистачало 
[4; 6; 11]. 

За планом командування основне ядро 
військ ЗСПР мало прибути до Новоросійська 
на світанку 26 березня 1920 р. і негайно 
розпочати завантаження на призначений 
частинам транспорт. Ар’єргарди, які зайняли 
за декілька кілометрів від порту позиції, мали 
розпочати відхід у першій половині цього ж 
дня; узявши їх на борт, до півночі 26 березня 
увесь транспорт мав відійти від пристаней. На 
25 березня заплановано було інтенсивне заван-
таження, але прибуття бойових частин 
очікувалося лише наступного дня. Від кожної 
частини біля пристані завчасно була 
встановлена варта, яка пропускала на 
призначений їй тран-спорт лише тих осіб, які 
до них належали [8, с.185, 188]. 

Оскільки найближчими днями очікували 
на прихід у порт ще декількох суден, 
командування ЗСПР припускало евакуювати 
практично усю армію і цивільних з 
Новоросійська. Частини на фронті були 
сповіщені про успіх евакуації, що 
проводилася, і натхненні звісткою про 
наявність тоннажу в достатній кількості 
стійко обороняли підступи до міста. На думку 
командира зведеного Добровольчого корпусу 
генерал-лейтенанта О.П. Кутєпова, 
відповідального за оборону Новоросійська, 
частини армії здатні були протриматися на 
займаних позиціях ще 2–3 доби [11]. Проте, 
оцінивши обстановку, він віддав по 
Добровольчому корпусу наказ № 1650 о 14.45 
26 березня про порядок відходу і 
завантаження на судна, згідно якого відхід 
головних сил планувався на 20 годину, а 
ар’єргардів – на 3 годину ночі. Отже, 
попередньо запланований час евакуації 
скорочувався на цілий день, проте визначені 
нові часові межі були порушені, і вже після 
12.00 до порту стали підходити головні сили 

добровольчих частин і з’єднань. У другій 
половині дня 26 березня, згідно з отриманими 
наказами, до порту за погодженням стали 
стягуватися ар’єргардні частини. За 
приблизними підрахунками, необхідно було 
забезпечити вивезення близько 100 тис. осіб 
[6; 8, с.190; 12, с.192]. Евакуація набула украй 
спішного та безладного характеру. За таких 
умов проводити планомірну евакуацію стало 
неможливо – завантаження та відхід кораблів 
і суден з Новоросійська здійснювався по мірі 
їх завантаження. Стало очевидним, що 
розроблений план евакуації військ і 
цивільного населення з Новоросійська вже не 
відповідав реальній обстановці, а на внесення 
в нього відповідних змін і доведення їх до 
військ не було ані часу, ані можливостей. 

У той же час до Сочі і Туапсе просувалися 
відступаючі кубанські і донські козаки разом 
із біженцями (близько 40 тис. осіб). Тому 
командування ЗСПР прийняло рішення про 
подання тоннажу, що звільнявся у кримських 
портах, суден у Сочі та Туапсе. Пізніше, до 
звільнення частинами Червоної армії Туапсе 
(7 квітня) і Сочі (29 квітня), із цих районів аж 
до 3 травня 1920 р. вдалося вивезти ще 
близько 60 тис. осіб [3, с.314; 11]. 

У ніч на 27 березня війська 8-ї та 9-ї армій 
Кавказького фронту “червоних” спільно з 
партизанами визволили Новоросійськ, 
захопивши в полон близько 22 тис. осіб. 26–27 
березня вдалося евакуювати до Криму тільки 
Добровольчий корпус (до 35–40 тис. осіб) і 
частину сил Донської армії [1, с.197; 6; 9, 
с.307; 11]. 

Основні сили Донської армії (до 15 тис. 
осіб) намагалися прорватися в район Туапсе, 
але 9-а армія РСЧА оволоділа Кабардинкою і 
більшість Донської армії була захоплена в 
полон [2, с.209; 6; 15, с.502]. Залишки військ 
ЗСПР (близько 15 тис. осіб) 2 травня 1920 р. 
були притиснуті військами Червоної армії до 
грузинського кордону і здалися в полон [1, 
с.197; 2, с.158; 7, с.329; 8, с.207]. 

Отже, результатом підготовчого етапу 
операції з евакуації військ ЗСПР і цивільного 
населення став завчасно розроблений план 
евакуації, зміст якого коригувався залежно від 
змін в оперативній обстановці. Проте, 
незважаючи на те, що розгляд питання про 
можливість і необхідність проведення 
евакуації військ і цивільних морем розпочався 
у грудні 1919 р. На початок безпосередньої 
реалізації у плані евакуації не було чітко 
визначено точної кількості осіб, передбачених 
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для евакуації, та відповідно, сил і засобів для 
їх перевезення. Динамічна оперативна 
обстановка, неготовність органів військового 
управління й особисто Головнокомандувача 
ЗСПР своєчасно та адекватно зреагувати на 
зміни на фронті у підсумку призвели до того, 
що евакуація ЗСПР носила украй спішний і 
безладний характер. Загалом, це призвело до 
значного перевантаження основного пункту 
евакуації при гострій нестачі морських 
транспортних засобів. Уже від початку 
завантаження на транспорти особового складу 
стало зрозуміло, що фактична кількість осіб 
перевищує можливості наявних плавзасобів з 
їх перевезення. В окремих випадках це 
призвело до виникнення безладу й паніки та, у 
підсумку, до так званої “Новоросійської 
катастрофи”. 

Ситуація значно ускладнювалася тими 
обставинами, що наказ на евакуацію був 
оголошений занадто пізно, коли часу на його 
доопрацювання вже не залишилося, а сама 
евакуація фактично проводилася протягом 
доби (від світанку 26 до ранку 27 березня 
1920 р.) замість запланованих спочатку 4–8 
діб, а потім 1,5 доби. Крім цього, відсутність 
до остан-нього моменту у командування 
Добровільного корпусу уявлення стосовно 
плану загального відступу й евакуації 
призвела до невиконання наказу 
Головнокомандувача ЗСПР про утримання 
позицій на р. Кубань і Таманського 
півострова, що, в подальшому, призвело до 
розвалу фронту “білих” та унеможливило 
проведення евакуаційних заходів із Тамані [6]. 

Таким чином, розроблений але своєчасно 
невідкоригований і недоведений до військ 
план евакуації не відповідав реаліям 

обстановки, що склалася на фронті. 
Особливості підготовки зазначеної 

евакуації полягали в тому, що: 
евакуаційні заходи планувалося 

проводити за єдиним замислом (планом) для 
виконання визначених оперативних завдань в 
операційному районі у визначений час і під 
єдиним керівництвом (Головнокомандувача 
Збройних сил Півдня Росії), тобто мали форму 
операції; 

за складом залучених сил і засобів 
операція з евакуації планувалася як 
міжвидова, за масштабом – як оперативно-
стратегічна; 

операція планувалася як умисна з метою 
евакуації військ через загрозу втрати ними 
боєздатності; 

завчасне планування операції дозволило 
визначити основні пункти евакуації, створити 
в них необхідні запаси, своєчасно здійснити 
розгортання і зосередження сил і засобів у 
визначених районах завантаження; 

було враховано характер можливої 
протидії евакуації з боку противника на морі; 

евакуація денікінських військ і цивільного 
населення в Крим була спланована способом 
послідовного відведення військ із позицій і 
населених пунктів у визначені порти з 
подальшим їх завантаженням на плавзасоби і 
перевезення морем; 

для забезпечення евакуаційних заходів 
планувалося залучити бойові кораблі (катери) 
та цивільні транспорти (у т. ч. іноземні). 

Загалом, підготовчий етап проведення 
евакуації військ Збройних сил Півдня Росії та 
цивільного населення в Крим у березні 1920 р. 
слід вважати невдалим. 
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ВІЙСЬКОВЕ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В 1902–1917 РОКАХ 

 
У статті висвітлено розвиток військового кораблебудування на півдні України, що 

входило в єдину систему кораблебудування Російської імперії та було доволі потужною її 
галуззю. Побудовані й перебудовані напередодні та під час Першої світової війни у цьому 
регіоні суднобудівні заводи, переважно приватні, могли будувати сучасні на тай час військові 
кораблі різних класів, зокрема лінійні кораблі, ескадрені міноносці та підводні човни. Лютнева 
революція та жовтневий переворот 1917 року призвели до занепаду цієї галузі в Україні. Якби 
керівництво України спромоглося взяти під свій контроль цю галузь, то її база дозволила б 
будувавти та ремонтувати кораблі та судна військового та цивільного флотів. 

Ключові слова: військове кораблебудування, суднобудівні заводи, Російська імперія, 
лінійні кораблі, ескадрені міноносці, підводні човни. 
 

На початок ХХ ст. у Російській імперії 
існувало два головних центри 
суднобудування – на Балтійському та 
Чорному морях. Найбільшим із них був 
Петроград, де розташовувалися великі 
казенні та приватні верфі, на яких будувалися 
військові кораблі і судна різних класів, 
механічні, артилерійські та баштові заводи, 
броньове виробництво, проводилися великі 
дослідницькі, дослідні та проектні роботи. 
Основними адміністративними установами і 
промисловими підприємствами Петрограду, 
що забезпечували суднобудівну галузь 
Російської імперії були: Адміралтейство 
(канцелярія і квартира Морського міністра; 
Морський Генеральний штаб, Головне 
управління кораблебудування); 
Адміралтейський завод (корпуса, баштові 
установки); Франко-Руський завод (котли, 
турбіни); Балтійський завод (корпуса, котли, 
турбіни); Путиловська верф (корпуса, котли, 
турбіни); Путиловський завод (баштові 
установки і турбінні меха-нізми); Металевий 
завод (котли, турбіни, баштові установки); 
Іжорський завод (снаряди, броня, 
суднобудівна сталь); Обуховський завод (до 
1913 р. вважався одним із найбільших 

сталеливарних і збройових підприємств не 
тільки в Росії, але і в Європі, виготовляв понад 
90% озброєння для військово-морських сил і 
понад 50% для сухопутних військ, а також  
гармати, баштові установки [27]); Головний 
морський полігон (випробування 
артилерійських гармат і установок, снарядів, 
вибухових речовин, порохів і підривачів та 
броні); склади Морського міністерства та 
Дослідний басейн (“Нова Голландія”). Крім 
цього, у Петрограді знаходились Морське 
міністерство, Головний і Генеральний морські 
штаби та різні державні законодавчі органи, 
де народжувалися й набували чинності 
найважливіші рішення з російського 
військово-морського будівництва [42, с.345-
346].  

Військовим кораблебудуванням 
займалися й деякі інші заводи північного 
регіону  
Російської імперії. Замовлення Морського 
відомства на будівництво крейсерів, есмінців, 
підводних човнів здійснювали на 
суднобудівних підприємствах Прибалтики: 
Російсько-балтійському суднобудівному та 
механічному товаристві (м. Ревель), верфі 
Суднобудівного акціонерного товариства 
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“Ноблесснер” (м. Ре-вель), Мюльграбенські 
верфі (м. Рига) [14; 42, с.345]. Зароджувалася 
суднобудівна галузь і на Далекому Сході: 
наприкінці ХІХ ст. у Владивостоці була 
закладена перша на Тихому океані потужна 
верф – “Дальзавод” [31]. 

Враховуючи ту обставину, що головні 
стратегічні інтереси Російської імперії 
історично були на Балтиці (вільний вихід у 
відкритий океан мав тільки Балтійський флот, 
оскільки для Чорноморського флоту прохід у 
Середземне море через контрольовані 
Туреччиною протоки практично був закритим 
– авт.), тому переважно у цьому регіоні, 
наближеного до столиці імперії, і розвивалася 
суднобудівна галузь. На Чорне море звернули 
увагу лише тому, що у 1910–1914 рр. 
відбулися зміни у воєнно-політичній 
обстановці в Європі, стала зростати 
могутність військових флотів імовірних 
противників Росії, передусім Німеччини і 
Туреччини, що зажадало не лише перегляду 
планів війни, але й вжиття заходів для 
значного посилення російського флоту на 
Чорному морі. Хоча Чорноморський флот у 
цей період ще переважав по силі флот 
Туреччини, але остання, перебуваючи під 
впливом Німеччини та керована партією 
младотурок (тур. Jön Türkler) могла 
зважитися на нову війну щоб повернути 
втрачене становище після двох Балканських 
війн (1912 р. і 1913 р. [9, с.383-395]) і, у такий 
спосіб, створити базу для відродження країни. 
З початку ХХ ст. у Туреччині розгорнувся рух 
з модернізації її застарілого військового 
флоту, на відродження якого збиралися кошти 
всією країною. У Великобританії замовили 
два лінійних кораблі – “Sultan Osman I” і 
“Reshadie” та два есмінці, які мали вступити 
до строю в 1914 р. Окрім того, після 
остаточного переходу Туреччини на сторону 
Троїстого союзу, Німеччина пообіцяла надати 
їй допомогу у вигляді лінійного крейсера та 
одного або двох легких крейсерів. Це 
створювало загрозу втрати панування Росії на 
Чорному морі [3, с.196; 10, с.32; 28, с.154, 243; 
31].  

Крім того, існуюча залежність від 
іноземних суднобудівних компаній, передусім 
комплектуючих до кораблів і суден, ставила 
під загрозу будівництво не тільки військового, 
але й комерційного флоту. Щоб позбутися цієї 
залежності в Росії вирішили здійснювати 
суднобудування за рахунок власних ресурсів і 
верфей. Намагання побудувати військовий 

флот у своїй державі, хоча й з більшими 
економічними витратами, мала повне 
виправдання, дало поштовх вітчизняній 
суднобудівній галузі [25, с.177-178]. 

Центром суднобудування на півдні 
Російської імперії став Миколаїв. Місто, 
побудоване у гирлі двох великих річок 
Південний Буг та Інгул, з одного боку глибоко 
вдавалося в розвинутий агропромисловий 
регіон Російської імперії, а з іншого – мало 
прямий вихід до Чорного моря. Вигідне 
географічне розташування та наявність 
судноплавних артерій сприяли розвитку 
Миколаєва як цивільного порту, так і бази 
військового флоту та розвитку в ньому 
суднобудівної галузі.  

У цьому місті функціонували такі 
підприємства як приватні “Товариство 
Миколаївських заводів і верфей” (“Наваль”) і 
“Руське суд-нобудівне товариство” 
(“Руссуд”), відділен-ня казенних 
Балтійського та Невського судно-будівних і 
механічних заводів [25, с.178]. До військового 
суднобудування залучалися майстерні заводів 
“Ремсуд” (РЕМонт СУДен), “Тэм-вод” 
(“Трубочний і ЕлектроМеханічний заВОД”) 
та ін. [17, с.630-634]. Найпотужнішим і 
сучасним серед них був завод “Наваль”, на 
якому працювало близько 60% усіх 
миколаївських робітників, потім – “Руссуд” – 
25%. Отже, майже весь миколаївський 
робітничий клас був зосереджений на двох 
заводах [29, с.6].  

“Товариство Миколаївських заводів і вер-
фей”, що створене у липні 1911 р., було 
відоме ще і як “Французький суднобудівний 
завод”, або суднобудівний завод “Наваль” (від 
фр. – “морський”) [4; 5; 28, с.150;]. Завод був 
найбільшим у Європі та світі комплексним 
підприємством суднобудівного та 
машинобудівного профілю (включаючи 
металургію). Для будівництва великих 
кораблів “Наваль” мав два великих стапеля, 
розташованих у критому елінгу розміром 
135×60×32 м (перший у Росії критий елінг, 
найбільший на той час не тільки в Росії, а й у 
Європі, фото 1 [20]). Тут також працювали 
сталеливарний цех з трьома мартенівськими 
печами на 7, 20 і 40 т, машинобудівний, 
вагонобудівний і котельно-мосто-вий відділи. 
При проведенні реорганізації і модернізації 
підприємства у 1909–1913 рр. було збережено 
широкий і різносторонній профіль заводу, 
розрахований на побудову кораблів з 
мінімальним залученням інших підприємств 
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та виключення залежності поставок 
найважливіших комплектуючих з-за кордону. 
На суднобудівному заводі “Наваль” будували 
і ремонтували військові кораблі та цивільні 
судна різних типів, виготовляли корабельні 
головні і допоміжні механізми (передусім 
турбіни, у т. ч. для кораблів, що будували на 
сусідньому заводі “Руссуд”), суднові пристрої 
та артилерійські установки. Загалом, з 1912 р. 
заводом побудовано 21 військовий корабель 

(основні з них наведені у табл. 1), зокрема два 
лінійних кораблі, прикордонний крейсер 
“Ястребъ” і підводний мінний загороджувач 
“Крабъ”, а також 25 суден різного 
призначення (нафтоналивні транспорти, 
вантажні пароплави, портові буксири, 
криголамні і службові пароплави, судна для 
землечерпальних караванів та ін.) [12, с.104; 
37]. 

 

 
 

Фото 1. Критий елінг суднобудівного заводу Товариства Миколаївських заводів і верфей (“Наваль”).  
Поруч на стапелях будується лінійний корабель “Императрица Екатерина ІІ”. Миколаїв, 1913–1914 рр.

  
 

Таблиця 1 
Військові надводні кораблі, побудовані на заводі 

Товариства Миколаївських заводів і верфей (“Наваль”) у 1902–1917 рр. * 

№ п/п Тип Назва 
Водотон-

нажність 

Дата 

закладання спуску здачі 

1. Міноносець Завидный 350 1902 весна 1903 кінець 1903 

2. Міноносець Завѣтный 350 14.07.1902 1903 1903 

3. Міноносець Задорный (з 08.04.1907 р. 

Лейтенантъ Пущинъ) 

350 17.01.1904 10.1904 08.1905 

4. Міноносець Жуткій 350 1902 05.1904 1905 

5. Міноносець Живой 350 1902 10.04.1903 1905 

6. Міноносець Жаркій 350 1902 05.1904 1905 

7. Міноносець Живучій 350 1902 05.1904 1905 

8. Міноносець Звонкій 350 17.01.1904 10.1904 08.1905 

9. Міноносець Зоркій 350 17.01.1904 10.1904 08.1905 

10. Мінний крейсер Лейтенантъ Шестаковъ 605/780 1906 1907 1909 

11. Мінний крейсер Капитанъ Сакенъ  605/798 1906 1907 11.1909 

12. Мінний крейсер Капитанъ-лейтенантъ  

Барановъ 

606/802 1906 10.1907 11.1909 

13. Мінний крейсер Лейтенантъ Зацаренный 606/782 1905 29.10.1907 11.1907 

14. Лінкор Императрица Екатерина ІІ**  23783 30.10.1911 06.06.1914 18.10.1915 
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15. Лінкор Императоръ Николай I*** 27300 28.01.1915 18.10.1916 Недобудований 

16. Есмінець Безпокойный 1100/1450 07 (20).09. 

1912 

18 (31).10. 

1913 

16 (29).10. 

1914 

17. Есмінець Гнѣвный 1100/1450 07 (20).09. 

1912 

18 (31).10. 

1913 

16 (29).10. 

1914 

18. Есмінець Дерзкїй 1100/1405 18 (31).10. 

1913 

02 (15).03. 

1914 

16 (29).10. 

1914 

19. Есмінець Пронзительный 1100/1320 18 (31).10. 

1913 

02 (15).03. 

1914 

16 (29).10. 

1914 

20. Есмінець Фидониси  

(до 09.01.1917 – Феодониси) 

1326 29.10 

(11.11).1915 

18 (31).05. 

1916 

25.05 (10.06). 

1917 

21. Есмінець Керчь 1326 29.10 

(11.11).1915 

18 (31).05. 

1916 

27.06 (10.07). 

1917 

22. Есмінець Каліакрія 1326 29.10 

(11.11).1915 

14 (27).08. 

1916 

30.10 

(12.11).1917 

23. Есмінець Гаджибей 1326 10 (23).02. 

1915 

04 (27).08. 

1916 

11(24).09. 

1917 

24. Есмінець Цериго 1326 1915 27.03 

(03.04).1917 

Недобудований 

25. Есмінець Занте 1326 05.1916 27.03.1917 Недобудований 

26. Есмінець Корфу 1326 23.06.1916 10.10.1917 Недобудований 

27. Есмінець Левкас 1326 23.06.1916 10.10.1917 Недобудований 

Добудовані (закладені на судноверфі Невського суднобудівного і механічного заводів у Санкт-Петербурзі) 

28. Есмінець Громкій 1100/1460 11.1912 05 (18).12. 

1913 

04.05.1915 

29. Есмінець Поспѣшный 1100/1460 11.1912  22.03 (04.04)1

914 

29.10.1915 

Примітки: * Розбіжності у датах, що наводяться у таблиці, пов’язані з подачею їх у різних джерелах за новим і старим стилем. 
 ** з 27.06.1915 р. – “Императрица Екатерина Великая”, з 29.04.1917 р. – “Свободная Россия”. 
 *** з 29.04.1917 р. – “Демократия”. 

Таблиця складена за матеріалами: 1, с.20-22; 6, с.101, 116; 15, с.495-502; 16, с.547-555; 26, с.282-284, 288-298; 28, 
с.150-152; 33, с.94-95, 97-98; 36, с.72-80, 118; 42, с.329; 43. 

 

Крім того, на стапелях миколаївських суд-
нобудівних заводів у 1916 р. були закладені 
чотири есмінці типу “Хіосъ” 2-ї “Ушаковської 
серії” – “Хіосъ”, “Тенедосъ”, “Родосъ”, 
“Самосъ” (у 1915 р. для Чорноморського 
флоту загалом, замовлено 12 кораблів цього 
типу: будівництво решти 8 кораблів, яким не 

встигли дати назви, призупинено постановою 
Тимчасового уряду “до більш сприятливого 
часу”; закладені кораблі не були добудовані і 
у 1925 р. розібрані на стапелях). [1, с.20-22; 6, 
с.76-77, 80, 96, 101, 116, 125; 17, с.630-634; 23, 
с.663-665; 36, с.120; 45, с.685-688]  
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Фото 2. Лінійний корабель “Императрица Марія” перед спуском на воду. 
Верф “Руссуда”, 19 жовтня 1913 р.  

Іншим потужним суднобудівним підпри-
ємством Миколаєва була приватна компанія 
“Руське суднобудівне товариство” (“Руссуд”), 
утворена у 1911–1914 рр. на базі казенного 
Миколаївського адміралтейства. У його функ-
ціонуванні мали зацікавленість багато високо-
посадовців Морського міністерства, а акціо-
нерами були навіть члени імператорського 

дому. Завод міг будувати сучасні кораблі 
великої водотоннажності, зокрема лінкори 
(табл. 2). Для цього на лівому березі р. Інгул 
був зведений величезний елінг на металевих 
опорах (фото 2 [19]), що перекривав два су-
міжних стапелі з мостовими кранами. Окрім 
цього “Руссуд” мав плавучий док вантажо-
підйомністю 30 тис. т. 

Таблиця 2 
Військові надводні кораблі, побудовані на заводі 

Руського суднобудівного товариства (“Руссуд”) у 1911–1917 рр. 

№ 
п/п 

Тип Назва 
Водотон-
нажність 

Дата 

закладання спуску здачі 

1. Лінкор Императрица Марія 22600 30.10.1911 01.11.1913 06.07.1915 

2. Лінкор Императоръ Александръ III 22600 30.10.1911 15.04.1914 28.06.1917 

3. Легкий крейсер Адмиралъ Нахимовъ 6800 31.10.1913 06.11.1915 Недобудований 

4. Легкий крейсер Адмиралъ Лазаревъ 6800 31.10.1913 21.06.1916 Недобудований 

5. Легкий крейсер Адмиралъ Истоминъ 7600 07.1914 Недобудований, розібраний 
на стапелі 

6. Легкий крейсер Адмиралъ Корниловъ 7600 07.1914 Недобудований, розібраний 
на стапелі 

7. Плавучий док Вантажопідйомність 30000 т 13618 1913 1916 03.06.1916 

8. Буксирний пароплав Спасскъ 75   1916 

9. Плавучий кран Вантажопідйомність 150 т  1914  1915 

10. Десантна баржа Побудовано і здано 50 суден 255 1915  1916 

11. Шаланда Казантинъ 691   1917 

17. Десантний пароплав Ельпідіфор №410 1300 10.1916 1917 1918 

18. Десантний пароплав Ельпідіфор №411 1300 10.1916 1917 1918 

19. Десантний пароплав Ельпідіфор №412 1300 10.1916 1917 1918 

20. Десантний пароплав Ельпідіфор №413 1400 16.11.1916 Добудовувалися в радян-
ські часи як тральщики,  21. Десантний пароплав Ельпідіфор №414 1400 01.1917 
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22. Десантний пароплав Ельпідіфор №415 1400 19.01.1917 танкери, суховантажі та ін. 

23. Десантний пароплав Ельпідіфор №416 1400 1917 

24. Десантний пароплав Ельпідіфор №417 1400 1917 

25. Десантний пароплав Ельпідіфор №418 1400 1917 

26. Десантний пароплав Ельпідіфор №419 1400 1917 

27. Десантний пароплав Ельпідіфор №420 1400 1917 

28. Десантний пароплав Ельпідіфор №421 1400 1917 

29. Десантний пароплав Ельпідіфор №422 1400 1917 

30. Десантний пароплав Ельпідіфор №423 1400 1917 

31. Десантний пароплав Ельпідіфор №424 1400 1917 

Розібрані на стапелях 

32. Десантний пароплав Ельпідіфор №425 1400 1917 

33. Десантний пароплав Ельпідіфор №426 1400 1917 

34. Десантний пароплав Ельпідіфор №427 1400 1917 

35. Десантний пароплав Ельпідіфор №428 1400 1917 

36. Десантний пароплав Ельпідіфор №429 1400 1917 

Таблиця складена за матеріалами: 11, с.436-438; 23, с.663-665; 26, с.382, 386; 28, с.150-152; 33, с.98-99; 42, с.329; 
43; 45, с.685-688. 
 

Окрім військових кораблів товариство 
“Руссуд” будувало паровози, парові машини і 
двигуни, мости для Сибіру, трамваї і крани. 
Слід зазначити, що на заводі працювали 
інженери і техніки з казенних заводів, а всі 
ключові посади обіймали офіцери звільнені в 
запас, які до цього служили в портових 
конторах і на казенних суднобудівних заводах 
Морського міністерства. Це були енергійні 
молоді особи віком 35–40 років, які мали 
добрий практичний досвід роботи. У 
найкоротший термін вони змогли налагодити 
на цьому підприємстві будівництво сучасних 
бойових кораблів усіх класів. 

У 1915 р. відбулося об’єднання заводів 
“Наваль” і “Руссуд” внаслідок конкурентної 
боротьби між ними під єдиним управлінням, 
а в 1916 р. підприємства повністю злилися. 
Це призвело до зниження цін на суднобудівну 
продукцію заводу через різке зниження 
накладних витрат. Була створена найбільша в 

країні монополістична суднобудівна організа-
ція на півдні Росії – трест “Наваль–Руссуд”: 
суднові механізми будував тільки “Наваль”, а 
всі корпусні роботи виконував “Руссуд” 
(табл. 3). До них приєдналися й суднобу-
дівні заводи, що функціонували в Одесі, 
Севастополі та Херсоні. Спеціалізація 
виробництва дозволила прискорити 
будівництво військових кораблів, покращити 
якість робіт і знизити собівартість продукції 
[7; 22, с.42-43; 41]. Отже, за короткий термін, 
до кінця 1917 р., заводами “Наваль” і 
“Руссуд” побудована переважна більшість 
кораблів Чорноморського флоту, які на той 
час були одними з сучасних і найкращих у 
своєму класі [22, с.42-46].  

Крім того, на верфях Миколаєва збирали 
й будували підводні човни для 
Чорноморського флоту (табл. 3, фото 3 
[46]).  

Таблиця 3 

Підводні човни, що будувалися або збиралися в Миколаєві у 1911–1917 рр. 

№ 
п/п 

Тип Назва 

Водотон-
нажність, т 
(надводна / 
підводна) 

Дата 

закладання спуску 
здачі 

(вступила в 
стрій) 

Завод Товариства Миколаївських заводів і верфей (“Наваль”) 

1. Мінний загороджувач 
(пр. М. Нальотова) 

Крабъ 533/736,7  кінець 1909 12.08  
(01.09).1912 

25.06 
(08.07).1915 

2. Лебедь (Барсъ) Пеликанъ  650/790 10.1915 04.03.1917 Не добудований 

3. Лебедь (Барсъ) Орланъ 650/790 10.1915 12.11.1916 09.1917 

4. Лебедь (Барсъ) Лебедь 650/790 10.1915 13.09.1917 Не добудований 
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5. Лебедь (Барсъ)  Буревѣстникъ 650/790 10.1915 15.11.1916 восени 1917 

6. “АГ” (Holland-602GF) АГ-21 360/470 28.02.1917* 10.1917 1918 

7. “АГ” (Holland-602GF) АГ-22 360/470 30.03.1917* Недобудований 

8. “АГ” (Holland-602GF) АГ-23 360/470 29.04.1917* Недобудований 

9. “АГ” (Holland-602GF) АГ-24 360/470  

Перезакладені та введені до строю 
в радянські часи 10. “АГ” (Holland-602GF) АГ-25 360/470 

11. “АГ” (Holland-602GF) АГ-26 360/470 

Відділення Балтійського суднобудівного і механічного заводів 

12. Моржъ  
(пр. І. Бубнова) 

Тюлень 630/790 25.06.1911 19.10 
(01.11).1913 

26.02 (11.03). 
1915 

13. Моржъ  
(пр. І. Бубнова) 

Моржъ 630/790 25.06 (09.07). 
1911 

15 (28).09. 
1913 

08 (21).04. 
1915 

14. Моржъ  
(пр. І. Бубнова) 

Нерпа 630/790 25.06 (09.07). 
1911 

15 (28).09. 
1913 

30.12.1914 

15. Лебедь (Барсъ) Утка 920/1150 01.08.1915 10.1916 20.06.1917 

16. Лебедь (Барсъ) Гагара 920/1150 29.08.1915 24.09.1916 20.06.1917 

Відділення Невського суднобудівного і механічного заводів 

17. Нарвалъ 
(Holland-XXXIA) 
 

Кашалотъ 669/912 18.10. 
1913** 

22.08.1915 13.05.1916 

18. Нарвалъ 
(Holland-XXXIA) 

Китъ  669/912 18.10. 
1913** 

05.1915 14.10.1915 

19. Нарвалъ 
(Holland-XXXIA) 

Нарвалъ 669/912 18.10. 
1913** 

11.04.1915 23.08.1915 

Примітки: * Перезакладений. 

** Початок збирання секцій. 

Таблиця складена за матеріалами: 12, с.30, 43, 64, 102; 16, с.547-555; 25, с.179-180; 26, с.314-318; 40, с.12, 14, 18-
19; 42, с.344; 43; 45, с.685-688. 

 

 
 

Фото 3. Спуск на воду підводного човна “Гагара” зі стапеля відділення Балтійського заводу.  
Миколаїв, 24.09.1916 р. 

 

У Севастополі будівництво і ремонт 
військових кораблів здійснював 

Севастопольський портовий завод 
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(16.08.1897–13.01. 1921 рр.)1. Проте, в цілому, 
як оцінив його можливості відомий 
російський інженер-технолог, 
кораблебудівник, директор-розпо-рядник 
тресту “Наваль–Руссуд” Микола Іванович 
Дмитрієв, “Севастополь для суднобудування 
був обладнаний частково задовільно, частково 
слабо, головним же чином безсистемно” [22, 
с.43]. Севастопольський портовий завод, що 
знаходився в оренді акціонерного 
підприємства “Руське товариство 
пароплавства і торгівлі” (рос. Русское 
общество паро-ходства и торговли, РОПиТ), 
виконував практично комерційні замовлення. 
У період 1901–1917 рр. на ньому побудовали 
невелику кіль-кість кораблів і суден, зокрема: 
кіллектор  
“Ганинъ” (1901 р.), 3 баржі (1903 р.), буксир 
“Пригодный” (1903 р.), 12 міноносок (1905 р.), 
крейсер “Очаковъ” (1907 р.), броненосець 
додредноутного типу “Іоаннъ Златоустъ” 
(1910 р., до строю вступив 01.04.1911 р., 
фото 4 [18]), понтон № 45 (1912 р.), мінний  
загороджувач “Мина” (1912 р.), баржу 
водоналивну № 43 (1913 р.), катери 
“Полтава”, “Кіевъ”, “Чигиринъ”, “Сѣча” 
(1913 р.), мінний катер (1913 р.), 5 барж 
вугільних, нафто-наливних (1914 р.), ботопорт 
для аварійного  
дока (1915 р.), понтон для причалу міноносців 
(1916 р.), поплавець для док-моста (1917 р.), а 
також добудовано закладений на стапелі 
Миколаївського Адміралтейства ескадрений 
броненосець “Князь Потёмкинъ-Таврическій” 
(1905 р.) [34]. 

 
1 Зустрічаються й інші назви цього підприємства: 

Севастопольське Адміралтейство Руського товариства 
пароплавства і торгівлі (рос. Севастопольское 
адмиралтейство РОПиТ, 24.03.1858–16.08.1897 рр.), 
Лазаревське адміралтейство Севастопольського порту 
(створене 16.08.1897 р.) – прим. авт. [30]. 
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Фото 4. Лінійні кораблі “Іоаннъ Златоустъ” і “Три Святителя” 
в сухому доці Лазаревського Адміралтейства. Севастополь, 1908–1909 рр. 

 

У Херсоні на Карантинному острові  
невелика суднобудівна верф Олександра  
Вадона, яка мала три суднобудівних стапеля, 

збирала есмінці типу “Новикъ”: 
“Счастливый” (фото 5 [35; 39]), “Быстрый”, 
“Пылкій” (табл. 4). 

Таблиця 4 

Військові надводні кораблі, добудовані на суднобудівній верфі О. Вадона 

№ 

п/п 
Тип Назва 

Водотон-

нажність 

Дата 

закладання перезакладання спуску здачі 

1. Есмінець Счастливый 
1100/1111 08.1912 16 (29).10. 

1913 

16 (29).03. 

1914 

18.04 (01.05). 

1915 

2. Есмінець Быстрый 1100/1460 08.1912 16 (29).10. 

1913 

07 (25).05. 

1914 

18.04 (01.05). 

1915 

3. Есмінець Пылкій 1100/1450 08.1912 16 (29).10. 

1913 

15 (28).07. 

1914 

26.05 (15.06). 

1915 

Таблиця складена за матеріалами: 13; 15, с.495-502; 26, с.292-296; 36, с.83-85. 
 

В Одесі до суднобудівних і ремонтних 
робіт на замовлення Морського міністерства 
залучалися ремонтна верф Руського 
товариства пароплавства і торгівлі, що 
обмежувалася тільки ремонтом і 
будівництвом невеликих суден [42, с.346], 
Суднобудівний завод К.О. Ревенського1 та 

 
1 Суднобудівний завод К. О. Ревенського отримав 

замовлення на будівництво 14 катерів для річкових 
броньових загонів Військового відомства, але до 
початку 1918 р. так жодного катера здати не зміг (вони 
перебували на воді в різній ступені готовності і навіть 

пайове товариство “Беллино-Фендерихъ”, що 
спеціалізувалося на  
виробництві широкого асортименту 
металовиробів, машин і механізмів, 
промислового устаткування, землеробських, 
агрономічних і сільськогосподарських 
знарядь і було одним із найбільших 
підприємств такого профілю на півдні 
Російської імперії [2; 24, с.218]. Слід 
зазначити, що у 1909 р. для партії тралення 
Чорноморського флоту, зважаючи на 

 
почали іржавіти) [8; 23, с.218]. 
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відсутність у його складі придатних для 
тралення суден, на заводі “Белліно-Фендеріх” 
заклали перші судна спеціальної побудови: 
№ 1 – “Альбатросъ” і однотипний № 2 – 
“Бакланъ”, які 15 липня 1910 р. після 
“прийняття до казни” підняли військово-
морські прапори. Наказом по флоту та 
Морському відомству від 29 лип-ня 1910 р. 
вони були віднесені до розряду пор-тових 
суден і зараховані до складу партії тралення 

Севастопольського порту [38, с.130-131; 44, 
с.56]. У 1909 р. завод спроектував і побудував 
для Чорноморського флоту моторний катер, 
призначений для тралення морських мін на 
мілководді і пристосований для 
транспортування на великих суднах. Катер, 
що став першим у світі спеціальним 
катерним-тральщиком, отримав назву “Чайка” 
[32, с.9].  

 

 
 

Фото 5. Спуск на воду есмінця “Счастливый”.  
Судноверф О. Вадона. м. Херсон, 16 (29) березня 1914 р. 

 

Крім того, до виконання замовлень 
Морського відомства з будівництва 
військових кораблів і суден для 
Чорноморського флоту залучалися різні 
сталеливарні та прокатні, а також 
електротехнічні та приладобудівні заводи 
Російської імперії [42]. Проте, у 1917 р. 
переважна більшість суднобудівних заводів 
припинили будівництво кораблів через 
складну нестабільну політичну й економічну 
обстановку в країні. 

Таким чином, можемо зробити 
висновок, що військове кораблебудування на 
півдні України хоча і входило в єдину систему 
кораблебудування Російської імперії, проте 

було доволі її потужною галуззю. Побудовані 
й перебудовані напередодні та під час Першої 
світової війни у цьому регіоні імперії 
суднобудівні заводи, переважно приватні, 
могли будувати сучасні на тай час військові 
кораблі різних класів, зокрема лінійні кораблі, 
ескадрені міноносці та підводні човни. 
Лютнева революція та жовтневий переворот 
1917 року призвели до занепаду цієї галузі на 
півдні України. Якби керівництво України 
спромоглося взяти під свій контроль 
зазначену галузь, то її база дозволила б 
здійснювати будівництво та ремонт кораблів і 
суден військового та ци-вільного флотів. 
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УДК 358.4:94(477)“1918” 
Харук А.І., доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри гуманітарних наук Національної академії 
сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного 
(м. Львів) 

 
ЛІТАКИ ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
У статті проаналізовано парк літаків Повітряного Флоту Української Держави у 

1918 р. Встановлено, що основу його парку становили літаки французького виробництва або 
виготовлені за ліцензією на підприємствах колишньої Російської імперії. Серед винищувачів  
переважали літаки «Ньюпор» різних модифікацій, серед розвідників – «Вуазен» та «Фарман». 
Літакі, спроектовані в колишній Російській імперії, були порівняно нечисельні (важкі 
бомбардувальники «Илья Муромецъ», розвідники «Анаде»). Оскільки з кінця 1917 р. 
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надходження нової техніки припинилось, що авіація Української Держави влітку–восени 
1918 р. мала лише застарілі зразки техніки. Не вдалось використати гетьманському урядові й 
можливості українських підприємств. Найпотужніший на теренах України авіазавод 
«Анатра» був завантажений  
виконанням замовлення Австро-Угорщини, а завод «Матіас» так і не розпочав випуск літаків. 

Ключові слова: авіація, Українська Держава, винищувач, розвідник, бомбардувальник. 
 

Відзначення 100-літнього ювілею 
Української Держави спонукає до 
поглибленого вивчення різних аспектів 
функціонування цього державного утворення 
та його інституцій, зокрема Збройних сил. 
Незважаючи на те, що дослідження цієї 
проблематики не лишаються поза увагою 
вітчизняних істориків, низка питань досі 
лишається недостатньо висвітленою. Це 
стосується і Повітряного Флоту – складової 
частини Збройних сил гетьманату. Вперше до 
вивчення його історії звернувся ще на початку 
1990-х років. Р. Мараєв [1]. Згодом 
дослідження з цієї тематики продовжили В. 
Мараєва [2], Я. Тинченко [3]. Автор також 
неодноразово звертався до історії авіації 
Української Держави [4–6]. У згаданих 
публікаціях розкрито організаційну структуру 
Повітряного Флоту, достатньо повно 
досліджено питання щодо його командного 
складу, однак, майже не зверталося уваги на 
матеріальну частину авіації – літаки, що були 
на озброєнні в Повітряному Флоті Української 
Держави. Єди-ним винятком є, хіба що, стаття 
В. Мараєвої «Парк літаків української авіації 
1917–1920 рр.» [7], але й вона не претендує на 
повноту висвітлення даного питання. 

У цій статті ми спробуємо проаналізувати 
склад військової авіації Української Держави 
з технічної точки зору, зупинившись на 
основних типах літаків, що були на озброєнні 
в частинах Повітряного Флоту. 

На початку нашого дослідження слід 
бодай схематично окреслити організацію 
Повітряного Флоту Української Держави, 
точніше – його авіаційну складову (іншу 
компоненту – повітроплавні частини – ми не 
розглядатимемо). Організаційна структура 
Збройних сил Української Держави була 
розроблена навесні 1918 р. – ще за часів 
Української Народної Республіки (далі – 
УНР). Відповідно до  
цієї оргструктури, створювались три авіаційні 
райони з центрами в Києвi, Харковi й Одесi. В 
цих мiстах розташовувались авiапарки, що 
обслуговували вiсiм корпусних авiацiйних 
дивiзiонiв (у складi Волинського, Подiльсь-
кого, Одеського, Київського, Чернiгiвського, 
Полтавського, Харкiвського та 

Катеринославського армiйських корпусiв). 
Кожен авіа-дивiзiон включав управлiння i 
чотири авіа-загони: два гарматних 
(призначених для коригування 
артилерійського вогню), один розвi-
дувальний i один винищувальний [8, акр.205]. 
Формування бiльшостi авiапiдроздiлiв 
здійснювали на базi частин колишньої 
росiйської армiї. Наказами по управлiнню 
iнспектора авiацiї вiд 5 серпня ч. 101 і вiд 12 
серпня 1918 р. ч. 108 був затверджений 
повний перелiк корпусних авiачастин армiї 
Української Держави iз зазначенням 
пiдроздiлiв, на базi яких цi частини 
формувались, та місце їх дислокацiї [6, с.313-
314; 9, арк.58-72]. Окрім того, у складі 
Повітряного Флоту залишалась  
Ескадра повітряних кораблів, «успадкована» 
ще від російської авіації. Статус цієї частини, 
що дислокувалась у Вінниці, певний час був 
невизначений – ухвалювались рішення то про 
її розформування, то про передачу до складу 
авіаційної школи [6, с.37-38]. Лише 14 жовтня 
1918 р. був затверджений тимчасовий штат 
Ескадри як окремої частини [12, арк.132-133]. 

Чисельність лiтакiв у пiдроздiлах 
визначалась циркуляром iнспектора авiацiї вiд 
23 травня 1918 р. [10, арк.35]. Вiдповiдно до 
якого, кожен авiазагiн повинен був мати 10 
лiтакiв – 5 першої черги (бойових) i 5 другої 
черги (тренувальних). До першої черги 
ввійшли машини зовсiм новi, та тi, що ще не 
мали значного ремонту, а до другої – тi лiтаки, 
що вже пройшли капiтальний ремонт. У 
червнi 1918 р. ухвалили рiшення мати окрiм 
лiтакiв у загонах, ще по двi машини в 
управлiннi дивiзiону [11, арк.6]. Тобто, 
укомплектований за штатом корпусний 
авiадивiзiон мав налічувати 42 лiтаки, а для 
восьми дивiзiонiв потрiбно було 336 машин 
(це без врахуванн Ескадри повітряних 
кораблів та авіашколи). Реальна ж цифра була 
значно меншою, нiж передбачалося штатами 
– влiтку 1918 р. авiацiя Української Держави 
нараховувала 193 лiтаки [11, арк.16а]. 

Які ж типи літаків були серед цих майже 
двохсот одиниць? Достеменно відомо, що 
чотири з них належали до чотиримоторних 
бомбардувальників «Илья Муромецъ» 
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(фото 1), що були в Ескадрі повітряних 
кораблів.  
Це становило лише четверту частину парку 
бомбардувальників, які перебували на теренах 
України станом на кінець жовтня 1917 р. За 
даними М. Хайруліна, тоді у двох бойових  
загонах, що діяли на Південно-Західному й  
Румунському фронтах, було шість 

«Муромців», а ще десять перебували на 
основній базі Ескадри у Вінниці; загалом же 
Ескадра налічувала 20 таких літаків [13, 
с.112]. Однак за наступні місяці кількість 
таких бомбарду-вальників суттєво 
скоротилась через небойові причини (бурі, 
пожежі). 

 

 
 

Фото 1. Чотиримоторний аероплан-бомбардувальник «Илья Муромецъ»  
 

«Илья Муромецъ», створений ще до війни 
відомим представником Київської школи літа-
кобудування Ігорем Сікорським, випускався 
на Російсько-Балтійському вагонобудівному 
заводі в Петрограді і був єдиним російським 
серійним важким бомбардувальником. 
Загалом виготовили близько 80 таких 
аеропланів, причому останні «Муромці» 
випускались уже після більшовицького 
перевороту. Існувало кілька варіантів «Ильи 
Муромца», наймасовішим з яких став тип Г. 
Побудували близько 40 літаків у 
субмодифікаціях Г-1, Г-2, Г-2біс, Г-3. 
Різнились вони між собою конструкцією 
оперення, розташуванням кулеметних 
установок і двигунами. Наприклад, серія Г-1 
обладнувалась чотирма моторами «Санбім» 
(150 к.с.), а Г-3 – двома «Рено» (225 к.с.) і 
двома РВЗ.6 (150 к.с.) [14, с.16-17]. Літаки 
типу Г переважали в Ескадрі у 1917 р.; 
ймовірно, саме вони потрапили й до 
Повітряного флоту Української Держави. 
Варто зазначити, що на момент появи «Илья 
Муромецъ» насправді був унікальною 
машиною, але до 1918 р. він морально 
застарів. 

 

 
 

Фото 2. Винищувач-біплан «Nieuport ХХІІІ»  
 

Усі інші літаки, що використовувались 
Повітряним Флотом Української Держави 
були легкими одномоторними і, як і 
«Муромці», раніше належали російській 
військовій авіації. Відтворити точну розбивку 
за типами, спираючись на наявні публікації та 
архівні джерела, авторові поки що не вдалось. 
Більш-менш  
повні дані є тільки по Харківському району 
станом на серпень 1918 р. – вони опубліковані 
Р. Мараєвим [1, с.16].  

Підставою для екстрополяції може 
служити й інформація щодо останнього перед  
більшовицьким переворотом повного 
зведення по складу російської армійської 
авіації, наведена в праці П. Дузя [15, с.93]. 
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Відповідно до неї, станом на середину червня 
1917 р. на Південно-Західному й 
Румунському фронтах було 259 справних 
літаків. Найпоширенішими з них були 
французькі винищувачі «Nieuport» різних 
моделей (від ІХ до ХХІІІ (фото 2) – 101 
одиниця. Доволі часто траплялись літаки-
розвідники «Farman» (47 одиниць двох 
моделей – ХХХ (фото 3) і MF.40), «Voisin» 
(20 одиниць). Якщо взяти до уваги літаки 
SPAD (13), «Morane» (25) і «Caudron» (8), то 
загалом 214 аеропланів належали до 
французьких типів. Частина з них були 
імпортні, частина – виготовлені за ліцензіями 
на російських й українських підприємствах. 
Серед інших літаків домінували двомісні 
розвідники «Анаде» виробництва одеської 
фірми «Анатра» – їх було 35. Значно менше 
(по 5 одиниць) налічувалось «Сопвічів» 
британського походження та трофейних 
(німецьких і австро-угорських) літаків різних 
типів. 

 

 
 

Фото 3. Біплан-розвідник «Farman НF.30»  

озброєний двома кулеметами 
 

Як же ці дані корелюють з реєстром 
авіаційної техніки Харківського району? 
Відповідно до нього, у трьох підпорядкованих 
цьому районові авіаційних дивізіонах 
(Харківському, Катеринославському і 
Полтавському), а також Харківському 
авіапарку налічувалось 44 літаки (26 справних 
і 18 несправних). Найпоширенішими були 
«Nieuport» – 14 одиниць (6 моделі ХХІІІ, 2 – 
ХХІ і по одному – ще шести моделей). 
Другими за поширенням були «Farman» (6 – 
моделі ХХХ і 1 – MF.11). Крім того, було 
чотири «Voisin», п’ять «Morane» (трьох 
моделей, (фото 4), два SPAD, один «Caudron» 
(фото 5) і шість трофейних літаків (три 
«Бранденбурги», два «Румплери» й один 
«Альбатрос»). Як бачимо, у реєстрі за серпень 
1918 р. фігурують ті ж самі типи літаків, що й 
влітку 1917 р., і навіть у приблизно тих же 
пропорціях. Одразу кидаються у вічі дві 

суттєві відмінності: повна відсутність літаків 
«Анаде» і непропорційно велика кількість 
трофейних літаків. Другу особливість, на 
нашу думку, можна пояснити тим, що перелік 
з літа 1917 р. містив тільки боєздатні літаки, 
трофеї ж часто потребували ремонту і тому 
спочатку вони потрапляли не у стройові 
частини, а в авіапарки та на ремонтні 
підприємства. Скажімо, в авіаційно-
автомобільній майстерні Київського 
політехнічного інституту влітку 1917 р. 
здійснювали ремонт літаків «Альбатрос» [16, 
с.67]. Щодо відсутності літаків «Анаде», то 
тут пояснення буде дещо складнішим. На 
нашу думку, вирішальними тут були два 
чинники: по-перше – це віддаленість від 
колишнього Східного фронту Першої світової 
війни, де зосереджувались найчисельніші та 
боєздатні сили колишньої російської авіації; 
по-друге, п’ять з 12-ти авіазагонів і дивізіонів 
Харківського району формувались заново, не 
маючи в якості бази жодної частини 
колишньої російської армії (в Київському 
районі, наприклад, такої бази не мав лише 
один загін з 12-ти, а в Одеському усі вісім 
загонів формувались на базі колишніх 
російських частин). Переважну частину 
літаків для загонів Харківського дивізіону 
постачали з Київського й Одеського 
авіапарків. Ймовірно, інспектори авіації 
Київського та Харківського районів не 
поспішали віддавати харків’янам свої новіші 
літаки, серед яких були й «Анаде». Можемо 
припустити, що в авіадивізіонах  
Київського й Одеського районів ситуація із 
комплектацією підрозділів авіаційною 
технікою була кращою, ніж у Харківському, 
де зі 126-ти належних за штатом літаків у 
наявності було дещо більше третини, до того 
ж, переважно несправних. 

 

 
 

Фото 4. Російський верхньоплан  

«Morane-Saulnier Parasol» 
 

Спираючись на проаналізовані відомості, 
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розглянемо основні типи літаків, що 
експлуатувались гетьманською авіацією. 
Почнемо з найпоширеніших – «Nieuport». 
Використовувалось кілька моделей цих 
півторапланів (тобто, біпланів зі значно 
меншою площею нижнього крила порівняно з 
верхнім), першою з яких стала «Nieuport Х». 
Виробництво таких літаків у Франції 
розпочалось навесні 1915 р., а за кілька 
місціяв перші екземпляри потрапили й до 
Росії. Крім того, на московському  
заводі «Дукс» налагодили власний випуск 

«Nieuport Х» (близько 100 одиниць). «Nieu-
port Х» створювався як двомісний біплан-
розвідник, але добрі маневрені якості 
спонукали переобладнати його в одномісний 
винищувач [17, с.4-6]. Саме такі одномісні 
літаки набули найбільшого поширення в Росії 
(двомісні екземпляри позначались «Nieuport 
ІХ»). До 1917 р. «Nieuport Х» уже був 
морально застарілим, але все ще траплявся в 
стройових частинах. Зафіксовано наявність 
поодиноких екземплярів таких літаків і в 
українській авіації. 

 

 
 

Фото 5. Двомоторний літак «Caudron G.4» 
 

Наступним кроком в еволюції «Nieuport» 
стала одномісна модель ХІ, що відрізнялась 
від попередника значно меншими розмірами. 
Хоча двигун потужністю 80 к.с. залишався як 
у попередніх моделей, його швидкість суттєво 
зросла (від 140 до 156 км/год.), покращилась і 
маневреність. Випуск «Nieuport ХІ» у Франції 
розпочався наприкінці 1915 р., а в середині 
наступного року такі літаки з’явились і в Росії. 
Так само, як і попередня модель, «Ньюпор-
ХІ» випускався на заводі «Дукс».  

З середини 1917 р. їм на зміну стали 
надходити досконаліші літаки, але «Nieuport 
ХІ» продовжували експлуатуватись. 
Подальша еволюція на початку 1916 р. 
призвела до появи винищувача «Nieuport 
XVII» (фото 6) з двигуном потужністю 
110 к.с., збільшеною площею крила і 
синхронним кулеметом (на попередніх 
моделях кулемет встановлювали над крилом). 
На його основі випускали літаки «Nieuport» 
ХХІ (гібрид фюзеляжу моделі ХІ і крила 
моделі XVII, двигун потужністю 80 к.с.) і 
ХХІІІ (двигун потужністю 120 к.с., подовжена 
хвостова частина фюзеляжу) [18, с.3-8]. Усі 
три моделі постачались із Франції, та випуска-
лись на заводі «Дукс». Виробництво «Nieuport 
XVII» у 1917 р. розпочалось і на 

Сімферопольській філії фірми «Анатра», що 
отримала замовлення на виробництво 100 
таких літаків. На жаль, через брак двигунів 
жоден сімфе-ро-польський «Nieuport» у 1917–
1918 рр. так і не був готовий [19, с.38]. У 
1918 р. саме «Nieu-port ХХІІІ» був 
найсучаснішим винищувачем Повітряного 
Флоту Української Держави, і, до того ж, 
найчисельнішим. 

Розвідувальна авіація була представлена, 
головним чином, двомісними біпланами 
французького походження «Voisin» і 
«Farman». Вироби обох цих фірм мали 
фермову конструкцію фюзеляжу і штовхаючі 
повітряні гвинти. Таке компонування 
забезпечувало добрий огляд для спостерігача, 
але робило літак беззахисним від атак з тилу. 
Росія отримала щонайменше 400 «Вуазенів» – 
як імпортних, так і виготовлених за ліцензією. 
Основним виробником таких літаків у 
Російській імперії був одеський завод фірми 
«Анатра», який з початку 1916 р. до середини 
1917 р. виготовив 200 літаків. Половина з них 
належала до стандартного типу «Voisin» LAS. 
Такі машини обладнувались двигуном 
потужністю 150 к.с., а озброєння складалось із 
кулемета і 90–120 кг бомб [20, с.544].  
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Фото 6. Винищувач-біплан  «Nieuport XVII»  
 

Льотні властивості моделі LAS для 1916–
1917 рр. були вже недостатніми – наприклад, 
швидкість не перевищувала 110 км/год. Тому 
другу половину замовлення фірма виконала в 
модифікованому варіанті за проектом 
підпоручика Петра Іванова. «Вуазен Іванова», 
або ж скорочено «В.І.», отримав компактнішу  
гондолу екіпажу, змінене шасі та крило. Це  
дозволило збільщити швидкість «В.І.» на 
20 км/год., причому двигун залишався як у 
попередній моделі. Але поліпшення льотних 
властивостей досягли надмірним 
полегшенням конструкції, від чого 
постраждала така необхідна в польових 
умовах міцність [21, арк.253-255]. Як 
наслідок, «В.І.» зійшов зі сце-ни значно 
раніше, ніж стандартний «Voisin» LAS. 
Наприклад, на початку січня 1918 р. у 
переліку літаків, облікованих управлінням 
авіації УНР було 33 «Voisin» (фото 7), але 
тільки два «В.І.» [22, арк.49-51]. Саме до 
стандартного, а не полегшеного, типу 
належали й «Voisin», що були на озброєнні в 
авіації Української Держави. 

 

 
 

Фото 7. Двомісний біплан-розвідник «Voisin IV» 
 

Біплани «Farman» у російській авіації  
були представлені кількома моделями, 
більшість з яких у 1917 р. використовувалась 
уже як навчальні літаки. На фронті 
найчастіше траплялися «Farman ХХХ» (як 
французького, так і російського виробництва). 
З таким само двигуном, як у «Voisin» LAS, 

«Farman ХХХ» міг розвинути значно більшу 
швидкість – 136 км/год. Ще однією його 
перевагою була значна тривалість польоту – 4 
години. І хоч «Farman», так само, як і 
«Voisin», був беззахисний від атак 
винищувачів з тилу, його виробництво в Росії 
тривало. Тим більше – до його випуску 
підключались нові підприємства. Одним із 
них став бердянський завод «Матіас», який у 
1916 р. отримав замовлення на 100 літаків 
цього типу. Детальніше історія реалізації 
цього замовлення розглянута у нашій статті 
[23]. Зауважимо лише, що через низку причин 
завод так і не здав жодного «Farman ХХХ» 
для потреб російської військової авіації. 
Восени 1918 р. гетьманський уряд створив 
комісію для передачі заводу «Матіас» за 
борги у власність держави. Однак, реалізувати 
цей план не вдалось, і Повітряний Флот 
Української Держави так і не отримав 
поповнення у вигляді нових «Farman». 

Ще одним типом літака-розвідника, 
досить поширеного на теренах України, був 
біплан «Анаде». Хоча такі літаки не 
фігурують у реєстрі Харківського району, 
вони, безумовно, були на озброєнні в авіації 
Української Держави, оскільки досить 
широко застосовувалися на Південно-
Західному й Румунського фронтах, а до того 
ж – випускались одеською фірмою «Анатра». 
Цей аероплан був справжнім 
інтернаціональним продуктом – створений 
французьким конструктором на базі 
німецького проекту (придбаного фірмою 
напередодні війни), його випускали на заводі, 
власником якого був італієць. «Анаде», на 
відміну від «Voisin» і «Farman», мав тягнучий 
гвинт, завдяки чому в задній кабіні можна 
було встановити рухому кулеметну установку 
для захисту від ворожих винищувачів. Однак, 
через слабкий двигун (100 к.с.) літак мав 
невелику вантажопідйомність – бомбове 
навантаження не перевищувало 30 кг. Його 
модифікації з потужнішими двигунами – 
«Анаклер» (110 або 130 к.с.) і «Анасаль» 
(150 к.с.) – до кінця 1917 р. так і не набули 
значного поширення [24, с.229]. Виробництво 
«Анасалей» у 1918 р. в Одесі тривало, але ці 
літаки надходили не до Повітряного Флоту, а 
до військової авіації Австро-Угорщини, яка 5 
травня замовила 200 таких біпланів [25, с.36]. 

На жаль, поза нашим дослідженням 
залишились менш поширені типи літаків, що 
були на озброєнні в авіації Української 
Держави: «Morane», «Caudron», SPAD, 
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«Брандебург» та ін. Однак, і проаналізованого 
матеріалу достатньо, щоб зробити певні 
висновки.  

Отже, авіаційний парк Повітряного Флоту 
Української Держави у 1918 р. складався 
виключно з літаків, «успадкованих» від 
російскої авіації. Домінували серед них 
французькі зразки – як імпортні, так і 
виготовлені за ліцензією на заводах 
колишньої Російської імперії. Оскільки 
доставка літаків з Франції була можливою, у 
кращому випадку, через кілька місяців після 
появи нового зразка, а налагодження 
ліцензійного випуску потребувало ще більше 
часу, то часто модель літака могла застаріти 
ще до масової появи його на фронті. 
Враховуючи, що з кінця 1917 р. надходження 

нової техніки припинилось, не дивно, що 
авіація Української Держави влітку–восени 
1918 р. мала лише застарілі зразки 
авіатехніки. Не вдалось використати 
гетьманському урядові й можливості 
українських підприємств. Найпотужніший на 
теренах України авіазавод «Анатра» був 
завантажений виконанням замовлення 
Австро-Угорщини, а завод «Матіас» так і не 
налагодив випуску літаків. Уточненню парку 
технічного оснащення Повітряного Флоту 
Української Держави, безперечно, 
сприятимуть подальші архівні пошуки задля 
відтворення максимально повного переліку 
літаків, що були на озброєнні в українській 
авіації. 
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СИМВОЛІКА ВІЙСЬКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 
 

У статті комплексно досліджено генезу української війської символіки війська 
Української держави Павла Скоропадського. Результати осмислення сутності цього 
процесу у війську Української Держави 1918 року можуть слугувати важливою складовою у 
дослідженні сучасних проблем військового будівництва та розвитку військово-історичної 
науки. Процес становленя самостійної України виявив об’єктивну необхідність створення 
військових військових формувань, а їх символічне позначення стало складовою державної 
політики. Доведено, що символіка війська Української держави гетьмана Павла 
Скоропадського має національний характер. 
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Лютнева ревoлюція 1917 року в Рoсійській 
імперії започаткувала в Україні розгoртання 
націoнальнo-визвoльнoгo руxу та процес фoр-
мування власнoгo війська. У складі російської 
армії пoширився руx за українізацію та 
виділення вояків-українців в oкремі військові 
частини. До найвідоміших в історії належать 
військові частини 1-го Українського корпусу 
на чолі з генерал-лейтенантом Павлом 
Скоропадським.  

Окрім циx українізoваниx фoрмувань, 
існував ряд частин, ствoрениx самoчиннo в 
тилу та дoбрoвoльчиx утвoрень. У цих 
новостворених військових частинах з’явилися 
власні специфічні військові відзнаки для 
розпізнавання їх з-поміж інших частин. 
Українські військові формації, утворені з 
числа добровольців по різних містах України, 
були позбавлені централізованого військового 
керівництва і мали повну свободу своїм 
ініціативам у питанні вироблення військової 
символіки національного характеру, чим 
широко й скористалися. Творення власне 
української військової символіки на 
початковому етапі мало стихійний характер. 
Переважало загальне прагнення до 
використання історичних традицій 
українського війська часів козаччини без 
урахування вимог тогочасного періоду 
військової діяльності. Передусім це 
стосувалося зовнішнього вигляду і 
розрізнення за уніформою, і тому різні полки, 

загони, курені буйно зацвіли розмаїтою 
кольоровістю уніформ і багатством їх покрою 
– черкесок, жупанів, широких штанів тощо. 

29 квітня 1918 р. полiтичнa ситуaцiя в 
Україні докорiнно змiнилaся – було встaнов-
лено гетьмaнське прaвлiння Пaвлa 
Скоропадського, яке діяло до 14 грудня 
1918 р. «В это время мои отряды выступили и 
захватили учреждения, согласно 
выработанному уже порядку. В отличие от 
частей, находящихся на стороне Центральной 
Рады, у каждого моего сторонника была белая 
повязка на левом рукаве и малиновая на 
правом» – пише Павло Скоропадський у своїх 
споминах [10, с.156]. Зазначимо, що у 
прихильників Центральної Ради були жовто-
блакитні пов’язки і це може свідчити про 
цінністний імператив. 

У перші місяці Гетьманату розпочалося 
створення основ нового державного устрою 
[9, с.396]. На перiод Гетьмaнaту П. Скоро-
пaдського припадає процес опрацювання та 
вироблення державної та військової 
символіки. У цей час виконaно основну 
роботу щодо створення однострою для 
укрaїнської aрмiї, зокремa встaновлено 
укрaїнську кокaрду, погони, почaлося 
розроблення польової форми, зaпровaджено 
спецiaльну форму для корпусів і дивiзiй 
війська Укрaїнської держави, a тaкож штaбу i 
конвою гетьмaнa. Український дослідник 
фалеристики В. Воронін довів, що саме у цей 
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період було опрацьовано нагородну систему 
Української держави [1, с.31]. 

Із опрацюванням одностроїв розроблялася 
і символіка гетьманського війська. 
Простежується використання козацької 
символіки ХVІІ–ХVІІІ ст. Булава, бунчук і 
козацький прапор, поруч із назвою вояка – 
козак, виступають свідченням успадкування 
традицій козацького війська. Булаву уживали 
на погонах, кокардах на кашкетах 
військовослужбовців гетьманської гвардії – 
Окремої Сердюцької дивізії. Козацькі прапори 
розміщені обабіч центрального медальйону з 
Тризубом блакитного кольору на нагрудному 
знаку випускників Інструкторської школи 
старшин [16, с.10-11].  

Весною 1918 р. гетьманом П. Скоропадсь-
ким була створена державна геральдично-
прапорна комісія під юрисдикцією Міністер-
ства морських справ, яка мала виготовити  
низку прапорів для українського морського 
флоту, армії, дипломатичної служби, гетьман-
ського двору та інших державних установ. 
Також у Севастополі, а пізніше в Одесі діяла 
морська геральдична комісія.  

 

 
 

Фото 1. Військово-морський прапор  

Державного флоту України, 1918 р. 
 

У липні та вересні 1918 р. П. Скоропад-
ський затвердив два комплекти морських 
прапорів, прапори для армії та дипломатичної, 
консульської служби тощо [12, с.2]. За основу 
військово-морського прапора Державного 
флоту України було взято прапор Лиманської 
козацької флотилії: на білому полотнищі 
синій хрест. За прикладом військово-
морського прапорництва Великої Британії та 
Німеччини синій хрест отримав біло-синю 
облямівку. Автор проекту прапора Юрій 
Нарбут у верхньому кряжі розмістив 
державний прапор із золотим тризубом, 
середній зуб якого мав форму хреста 
(фото 1). Крім того, були опрацьовані й 
посадові прапори українськoго державнoго 

флoту: прапор міністра морських справ і 
прапор командувача флоту. Прапор міністра 
морських справ являв собою прапор флоту, на 
середину хреста якого був накладений якір у 
квадраті з білим полем (фото 2). На прапорі 
командувача флоту на середину хреста 
накладався малинового кольору щит із 
зображенням на ньому святого архистратига 
Михаїла (фото 3) [7, с.126]. 

 

 
 

Фото 2. Прапор міністра морських справ  

Української Держави 
 

Щодо офіційного затвердження 
військово-морської символіки, то гетьманом 
П. Скоропадським 15 липня 1918 р. було 
виданo закoн прo уніфoрму для державнoго 
українськoго флoту, а 18 липня – закoн прo 
військoвo-мoрський прапoр флoту [17, с.90].  

Вoсени рoзпoчалася зміна діючих назв 
військoвиx кoраблів на українські. Цей процес 
також можна віднести до одного з напрямів 
символічного означення війська та 
формування комплексу військово-морської 
символіки. Першим 17 вересня 1918 р. був 
переймено-ваний канoнірський чoвен 
«Kубанецъ», що отримав нoву назву 
«Запорожець». Згoдoм брoнепалубний 
крейсер «Память Меркурія» перейменoванo 
на «Гетьман Іван Мазепа». На листoпад 
Українська держава мала у свoєму 
рoзпoрядженні майже весь Чoрнoмoрський 
флoт, щo базувався у Севастoпoлі та Moзир-
ську річкoву флотилію [17, с.78].  

 

 
 

Фото 3. Прапор командувача флоту  
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Української Держави 
 

Уряд П. Скоропaдського при формувaнні 
власної aрмiї [18, с.268] вирішив встановити 
нову форму вiйськовиків. 5 червня 1918 р. 
вийшов гетьмaнський укaз в якому 
зaзнaчaлося: «Згiдно з нaкaзом 
Ясновельможного пaнa Гетьмaнa, формa 
вiйськовиx Укрaїнської aрмiї повиннa бути 
зaмiненa, i зaрaз створенa комiсiя для розробки 
проекту форми. Tому до остa-точного 
створення i зaтвердження форми військовиx 
Укрaїнської aрмiї всю видaчу одягу 
стaршинaм i козaкaм зупинити» [14, арк.133].  

Створенa гетьмaном П. Скоропaдським 
комiсiя з проектувaння й вироблення зрaзкiв 
новиx одностроїв для Укрaїнської aрмiї i флоти 
як одне з нaйпершиx своїx зaвдaнь визнaчилa 
розроблення знaкiв розрізнення або рангових 
відзнак. 16 червня 1918 р. вiйськове вiдомство 
видaло нaкaз, яким встaновлювaлися погони 
для стaршин Укрaїнської армії [14, арк.147-
147зв.]. 

Погони виготовляли iз золотого aбо срiб-
ного брузументового шнурa, плетеного 
«ялинкою». В «ялинку» вплiтaли синi шовковi 
нитки й пришивaли нa погон iз сукнa, 
прикрiплюючи у верxньому кiнцi метaлевим 
ґудзиком. Нa погонax рaнги позначали 
ромбоподібними зiроч-кaми aбо булaвaми в 
одну лiнiю. Признaчaлися погони для 
генерaльної стaршини, штaб-стaршин, 
оберстaршин i стaршин.  

Поxiдний погон виготовляли iз сукнa 
зaxисного кольору iз зaкругленим верxнiм 
ріжком, колiр бiчного кaнтa вiдповiдaв роду 
вiйськ. Посерединi вздовж погонa нaшивaли 
вiдповiдно до звaння одну aбо двi стрiчки, 
тaкож зaxисного кольору. 

Особливий конвой і стaршини штaбу  
Ясновельможного пaнa Гетьмaнa отримaли 
знaк розрiзнення нa форму – двi переxрещенi 
булaви. Його носили нa кaшкетi зверxу нaд 
кокaрдою. Вiйськовi лiкaрi й фaрмaцевти 
також мaли свої емблеми: лiкaрi нa погонax –  
золотий aбо срiбний ескулaпiв жезл, ветери-
нaрнi лiкaрi – золотого чи срiбного змiя, 
фармацевти – золоту чaшу з двомa змiями [14, 
арк.204-205]. 

Ще рaнiше, 28 червня 1918 р. для 
молодшої стaршини встaновлено нову систему 
нумерaцiї нa погонax: комaндири iнженерниx 
полкiв i aртилерiї мaли нa погонax номери 
римськими цифрaми, a комaндири пixотниx 
дивiзiй, легкиx aртилерiйськиx бригaд i 
полків – номери aрaбськими цифрaми [14, 

арк.194].  
Згодом, у липнi, встaновлено колiр погонiв 

для кiнної aртилерiї (гaрмaти) i пaнцерниx 
дивiзiонiв: у кiннiй aртилерiї погон нaшивaли 
нa червону ткaнину з жовтим кaнтом, у 
панцерниx дивiзiонax – нa тaку сaму ткaнину 
без кaнтa. Нaряддя погонa було золотим [14, 
арк.258]. У серпнi 1918 р. введено погони для 
генерaльної стaршини Укрaїнської aрмiї. Нa 
ниx були двi зиґзaґувaтi смужки, вишитi 
глaддю з розмiщенням ниток «у ялинку». 
Стaршинi дозволялося носити портупеї.  

У той же чaс для всix вiйськ Укрaїнської 
aрмiї вперше встaновлено кокaрду. Вонa мaлa 
вигляд золотої опуклої ребристої зiрки круглої 
форми, у центрi якої був круг блaкитної емaлi з 
вузькою золотою смужкою й нaклaденим 
золотим гербом Укрaїнської держaви. Кокaрду 
виготовляли двоx видiв – метaлеву i штам-
повaну. Для козaкiв Укрaїнської aрмiї встa-
новлено тaку сaму кокaрду, aле зaмiсть емaлi 
нa нiй використали фaрбу [14, арк.134].  

Для штaбу i конвою Ясновельможного 
пaнa Гетьмaнa 3 липня 1918 р. зaтверджено 
тaку поxiдну форму: «мундир-жупaн iз сукнa 
зaxисного кольору зi сторчовим комiром; комiр 
з мaлиновим кaнтом – для стaршин, iз 
шовковим шнуром зaxисного кольору – для 
штaбiстiв i особистого конвою; для осaвулiв нa 
жупaн нaшивaли розетку з трьоx петельок 
зaxисного шовкового шнурa нa спинi й 
посерединi нa полах» [14, арк.204-205]. 

Крiм того, нa погони пришивaли золотi 
лiтернi познaчки «Ш.Г.В.У.» (Штaб Гетьмaнa 
Всiєї Укрaїни), «О.Г.К.» (Особистий Гетьмaнa 
Конвой) [6, с.111; 13, с.44]. Для козaкiв 
довжинa жупaнa булa коротшa, нiж для 
стaршини. Штaни (шaровaри) для стaршини 
виготовляли сiро-синього кольору з 
мaлиновим кaнтом, фaсон – подовженi бриджi. 
Для козaкiв – тaкi сaмi штaни, aле без кaнтa 
[14, арк.205]. 

Для генерaлiв Укрaїнської aрмiї було 
зaпропоновaно поxiдну форму нa зрaзок 
одностроїв, розроблениx для офiцерiв штaбу i 
конвою гетьмaнa. Це були сiро-синi штaни з 
генерaльськими дворядними лaмпaсaми, колiр 
якиx вiдповiдaв певному роду військ [14, 
арк.375]. 

21 серпня 1918 р. гетьмaн Укрaїни зaтвер-
див поxiдну форму для стaршин i козaкiв 
Укрaїнської aрмiї. Вонa склaдaлaся iз сорочки-
френчa зaxисного кольору, комiр сторчовий, 
погони пришивaли нa плечax. Для козaкiв i 
стaршин штaни виготовляли iз сукнa крою 
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нaпiвгaлiфе з легким бриджем. 
Кaшкет зaxисного кольору – зa aнглiйсь-

ким фaсоном зі шкiряним ремiнцем i дaшком. 
Шинелi для козaкiв шили з селянського сукнa 
сiро-брунaтного кольору, погони з тaкого ж 
сукнa пришивaли нa плечi. У стaршини і 
генерaлiв булa тaкa сaмa шинеля, aле в 
стaршини комiр, a в генерaлiв xлястик тa 
обшлaги  
обшивaли кaнтом [14, арк.450-453]. 

Для Сердюцької дивiзiї окремо запровад-
жено поxiдну форму – для пixоти, aртилерiї тa 
iнженерної сотнi. Ця формa вiдрiзнялaся вiд 
зaгaльної форми Укрaїнської aрмiї тим, що по 
верxньому крaю комiрa вшивaли синiй кaнт, 
по нижньому крaю – кaнт з прилaдного сукнa 
кольору вiдповiдного роду зброї. Штaни 
зрaзкa «бридж» i кaшкет виготовляли iз сукнa 
сiро-синього кольору. Нa кaшкетi зaмiсть 
кокaрди носили зорю. Для полкiв було 
визнaчено пaмпaсне сукно певного кольору: 
1-й i 2-й полки мaли крaповий, 3-й i 4-й – 
жовтогaрячий, aртилерiя й iнженернi сотнi – 
яскрaво-червоний [14, арк.376-377].  

Крiм того, Сердюцький Лубенський 
кiнно-козaцький полк цiєї ж дивiзiї мaв свою 
форму. Пaрaдний однобортний мундир для 
козaкiв полку виготовляли iз синьої ткaнини з 
погонaми з бiлого вовняного джгутa, який 
нaшивaли по всьому мундиру. Для мундирa 
стaршини джгути робили срiбнi, з жовтими i 
блакитними ниткaми. Мундир штaбстaршини 
i обер-стaршини був тaкий же, як у стaршин, 
тiльки нa комiрi й рукaвax нaшивaли 
сердюцький срiбний брузумент iз зиґзаґом 
[14, арк.376зв.]. Кaшкет до форми 
Сердюцького полку мaв синiй верx з трьомa 
бiлими облямiвкaми i з жовтою околицею. 
Для козaкiв його виготовляли без дaшкa, для 
стaршини – з дaшком. До пaрaдної форми, 
крiм кaшкетa, додaвaлaся ще й бiлa смушковa 
шaпкa, нa якiй рaзом iз зорею крiпився бiлий 
волосяний султaн зaвдовжки 20 см. Для 
стaршини по швax зверxу шaпки нaшивaли 
вузький срiб-ний гaлун. У комaндирa полку 
зaмiсть султaнa нa шaпцi крiпилися двa 
струсячиx перa. Штaни шили з крaпового 
сукнa. Щоденнa формa своїм кроєм нiчим не 
вiдрiзнялaся від пaрaдної [14, арк.433-437зв.]. 

Перша козaцько-стрілецька дивізія – 
дивiзiя сiрожупaнникiв отримaлa свою нaзву 
вiд сiрого кольору форми (жупaн i сiрi штaни) 
[7, с.388]. Її вироблено пiд чaс формувaння 
дивiзiї з числа військовополонених українців в 
Австрії. 27 серпня 1918 р. дивізія прибула до 

мiста Володимира-Волинського і ввійшла до 
складу Українськoї армії [14, арк.385]. Знaки 
розрiзнення сiрожупaнники носили нa комiрi. 
Система відзнак Сірoжупаннoї дивізії була 
дoсить oригінальною, зoкрема викoристанням 
як oснoвнoгo елементу рангових відзнак 
пшеничниx колосків [15, с.99]. Автoр прoекту 
відзнак – xудoжник Ю. Галицький [4, с.44]. У 
козaкiв це були срiбнi колоски, у старшини – 
золотi колоски нa комiрi, a зa ними – вузькa 
жовто-блaкитнa стрiчкa. Курiнний (пiдпол-
ковник) мaв нa срiбному гaлунi двa золотi 
колоски, полковник – три. У генерaлa нa 
золотому гaлунi були сxрещенi бунчук i 
булaвa.  

Нa кaшкетi носили овaльну кокaрду, що 
мaлa темно-синє коло з темно-бордовою 
серединою, нa якiй мiстилося зобрaження 
золотого тризубa (фото 4). Сaм кaшкет був 
сiрого кольору, верx мaв зглaджену 
чотирикутну  
форму. Крiм того, були ще шaпки з темно-
зеленим шликом [6, с.112].  

 

 
 

Фото 4. Тризуби на розетках для кашкетів  

Армії Української Держави 
 

О. Круковський дослідив виявлені у 
приватних колекціях відзнаки, що стосуються 
Сірожупанної дивізії. П’ять відзнак 
виготовили австрійські майстри на високому 
технологічному й мистецькому рівні за 
малюнками відомого художника Ю. 
Буцманюка. На всіх відзнаках зображена 
фігура архистратига Михаїла з піднятим угору 
мечем у правиці (фото 5); на чотирьох – 
жовтий лев спинається на скелю (фото 6); на 
трьох – тризуб. О. Круковський слушно 
вважає, що ідея поєднання на відзнаках двох 
символів України – святого Михаїла та лева – 
була важливою для українських вояків-
наддніпрянців, бо символізувала й 
утверджувала в них ідею соборності та 
незалежності українських земель [8, с.10]. 
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Фото 5. Відзнака із зображенням архистратига Михаїла 
 

Зa родом вiйськ знaки розрiзнення нaши-
вaли нa рукaвi, вище лiктя: кулеметники – двa 
сxрещенi кулемети нa темно-зеленiй ткaнинi; 
aртилеристи – двi сxрещенi гaрмaти, a пiд  
ними бомбa; вояки теxнiчного куреня – молот 
i обценьки. Використання колосків як 
символу для системи розрізнення 
військовослужбовців простежуємо і при 
запровадженні у січні 1919 р. чинів, відзнак та 
oднoстрою Галицькo-українськoгo пoлку 
імені Бoгуна.  

 

 
 

Фото 6. Відзнака із зображенням золотого лева 
 

Нa почaтку березня 1918 р. у таборах 
військовополонениx у Німеччині та Австрії 
сформовaно Першу Українську козaчу 
дивізію, яку зa кольором її форми нaзивaли ще 
дивi-зiєю синьожупaнникiв. Формa мaлa суто 
нaцiо-нaльно-iсторичний xaрaктер (синi 
козaцькi жупaни й широкi штaни, шлик нa 
шaпцi мiстився спереду, a не позaду) i булa 
непридaтною для польовиx умов. 

Визначальним для військoвoгo 
будівництва у цей періoд став наказ 
Військoвій oфіції від 16 червня 1918  р. ч. 221, 
згіднo з яким усім військoвoслужбoвцям 
України пoвернутo «ті ранги і стани, які вoни 
займали дo більшo-вицькoгo перевoрoту». 
Старшинські пoгoни встанoвленo пoвсякденні 
(наказ від 16 червня 1918 р. ч. 221) [15, арк.41-
42] і пoxідні (наказ від 18 червня 1918 р. 

ч. 222) [15, арк.44].  
Разом з тим, відзнаки пoсад на петлицяx, вста-
нoвлені наказoм Військoвoго міністерства від 
1 квітня 1918 р. ч. 142, булo скасoванo.  

У вереснi 1918 р. комiсiя з проектувaння 
новиx зрaзкiв форми видaлa нaкaзи, якi 
доповнювaли рaнiше розробленi зрaзки одягу 
для вiйськовикiв Укрaїнської aрмiї. Taк, наказ 
від 3 вересня 1918 р. №554 уточнювaв погони 
для стaршини пixоти Чорноморського 
окремого козaцького кошa. Погон пришивaли 
нa основу мaлинового кольору, нaряддя було 
золоте. Поxiдний погон для кошa виготовляли 
зaxис-ного кольору з мaлиновим кaнтом [14, 
арк.473].  

У листопaдi 1918 р. для стaршин 
Генерaльного штaбу введено бiлий кaнт нa 
комi польової шинелi, a в генерaльної 
стaршини Генерaльного штaбу тaкий кaнт мaв 
бути ще й нa xлястику i по верxньому крaю 
обшлaгiв нa рукaвax [14, арк.550]. 

Скрутне економiчне стaновище в крaїнi 
внесло свої корективи у спрaву розроблення 
нової вiйськової форми. Через брaк потрiбної 
ткaнини й неможливiсть пошиття стaршинaм 
шинелi встaновленого зрaзкa їм дозволялося 
носити укрaїнську чумaрку нaрiвнi з шинелею 
як одяг, що вiдповiдaв дaвнiм козaцьким 
традиціям [14, арк.542]. 

Єдиний однострiй було зaпровaджено для 
всix курсaнтiв спiльниx юнaцькиx (офіцерсь-
киx) шкiл (фото 7). Поxiдний мундир скла-
дaвся з френчa, пошитого iз зaxисного сукнa 
стaршинського зрaзкa з мaлиновим кaнтом, 
сiро-синix з мaлиновим кaнтом крою нaпiв-
гaлiфе штaнiв, кaшкетa з мaлиновим кaнтом 
нa нaголовку й мaлинової околицi. Кокaрдa 
булa зaгaльного козaцького зрaзкa. Погон 
виготовляли з мaлинового сукнa, нaвколо 
всього погонa нaшивaли золотий брузумент 
зав-ширшки 15 мм, мiж кaнтом з чорного 
сукнa i гaлуном зaлишaли смужку зaвширшки 
2 мм. В aртилерiйськиx тa iнженерниx школax 
для погонiв використовувaли не мaлинове, a 
червоне сукно. Шинелю ввели сердюцького 
пixотного зрaзкa. 
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Фото 7. Відзнаки старшинських шкіл – Юнацької,  

Спільної й Інструкторської 
 

Дослідження показує, що на початку  
творення української армії не було 
сприятливих умов для відзначення військових 
формацій прапорами у розумінні Бойових 
прапорів військових частин. Військові 
частини, що постали в Україні, спонтанно 
вживали жовто-блакитний прапор, що 
ймовірно було ознакою їх національної або 
державної приналежності, аніж військовим 
атрибутом. 

Найстарший прапор Армії Української 
Народної Республіки заснований у військовій 
частині, що розташовувалася у Москві. Він 
мав темно-червоний колір і зображення 
запорожця (козака з мушкетом) та козацьких 
атрибутів. Згодом прапор потрапив до 
України і використовувався 4-м полком 
Січових стрільців, які додали до нього білі 
стрічки з написом «полк С.С.», а потім 
Юнацькою спільною школою [2, с.824]. 

На розкішно розшитих прапорах Синьої 
дивізії були зображені св. Покрова (на прапорі 
Дорошенківського полку), герби України, 
хрести українського степового типу із 
козацькими атрибутами – сонцем, місяцем, 
зорями. Запорізька дивізія мала великий синій 
прапор із зображенням золотого тризуба, 
Чорношличний полк – прапор на зразок 
козацьких полкових хоругв зі скошеним 
зверху зовнішнім краєм із зображенням 
черепа та перехрещених кісток і написом 
«Україна або смерть», 4-й кінний полк – 
прапор із зображенням св. архи-стратига 
Михаїла [5, с.20].  

В Українській армії практикувалося 
відзначення військових частин за досягнуті 
успіхи у виконанні бойових завдань. Окрім 
оголошення у наказі подяк, частини іноді 
нагороджували різними відзнаками. Гетьман 
П. Скоропадський у листопаді 1918 року 
оголосив  
2-у Запорізькому пішому полку подяку за муж-
ність у захисті кордонів Української держави 
і, разом з тим, увів почесну полкову відзнаку 
[7, арк.132]. Командирові полку отаманові 
П. Болбочану присвоєно звання полковника.  

Дослідження теми символічного 
означення війська Української Держави 
Гетьмана  
Павла Скоропадського свідчить, що цей 
процес зумовлений загальними 

закономірностями та внутрішніми 
протиріччями еволюції державної і політичної 
системи, суспільного і культурного життя й 
особливостями динаміки діяльності 
української армії. 

Встановлено, що при розробленнi 
однострою врaxовaно дaвнi трaдицiї 
укрaїнського вiйськового костюмa, зокремa 
козaцького. Булава, бунчук і козацький 
прапор, поряд із назвою воїна – козак, 
виступають як свідчення успадкування 
традицій козацтва та символами українського 
війська.  

Система рангових відзнак української  
армії періоду Українськoї Держави була до-
сить складною і має ряд особливостей. 
Характерною ознакою систем відзнак є 
опрацювання власної української 
термінології.  

Проаналізувавши діяльність керівництва 
українських державних формацій бачимо, що 
воно надавало великого значення створенню 
нагородної системи та вживало заходів щодо 
її опрацювання й утвердження. На рoзвитoк 
системи українськиx державних військoвиx 
нагород впливали тoгoчасні військово-пoлі-
тичні пoдії й oбставини, а особливо військове 
протистояння.  

Проте, знаний дослідник української 
закордонної школи О. Городиський, 
аналізуючи стан творення військової 
символіки, і зокрема відзнак, зазначає, що за 
роки державності не вдалося створити школу 
військового відзначення [3, с.4]. Знавець 
геральдики й фалеристики О. Сокольський 
зауважує, що «навіть у час нашої державності 
не спромоглися впровадити хоча б системи 
бойових відзначень, а задовольнилися 
дозволом ношення бойових відзначень, 
наданих нашим військовикам передше 
іншими державами» [11, с.31]. Ряд рішень 
було спрямовано на запровадження 
військових прапорів.  

Таким чином, у перiод Української 
Держави Гетьмана Павла Скоропадського 
символіка війська розвинулася вiд простих 
елементів до цiлком завершеного комплексу. 
Своє продовження символіка війська 
Української Держави знайшла у Збройних 
силах України. У 2015 році для підрозділу 
Почесної варти було встановлено форму 
одягу, що була розроблена і запроваджена ще 
за часів Гетьма-нату Павла Скоропадського. 
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ПОДВИГ МОРЯКІВ МІННОГО ЗАГОРОДЖУВАЧА “ПРУТ” ТА ЙОГО ВПЛИВ  
НА ДЕРЖАВНУ СИМВОЛІКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 
Останні події, що відбуваються в Україні, спонукають до наукових пошуків у галузі 

історичної науки, зокрема здійснення ретельного розгляду сучасного розвитку військової 
символіки з урахуванням символів нашого минулого. У статті автором проаналізовано 
перебіг подій навколо створення Військово-морського прапору Української Народної 
Республіки та встановлено вплив героїчного вчинку моряків мінного загороджувача “Прут” 
Чорноморського флоту на військово-морську та державну символіку. 

Ключові слова: Військово-морський прапор, військова символіка, символи Українського 
Військового Флоту, Українська Народна Республіка, Чорноморський флот. 
 

З постанням Української Народної 
Республіки у 1917 р. проблема приналежності 
кораблів та інфраструктури колишнього 
Чорноморського флоту Російської імперії 

постала досить гостро. Це змусило політичне 
керівництво задекларувати свою позицію 
стосовно Чорноморського флоту.  

Отже, 14 (27) січня 1918 р. Українська 
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Центральна Рада на наполегливу вимогу 
секретаріату Морських справ Української 
Народної Республіки ухвалила 
“Тимчасовий Закон про фльоту Української 
Народної Республіки”. Закон (текст 
подається мовою оригіналу – прим. авт.) 
визначав, що: “Українська Центральна 
Рада, основуючись на великих подвигах і 
жертвах, подіяних українським народом на 
протязі віків для охорони Чорноморського 
побережжя, і на тім, що північне 
побережжя Чорного моря в переважній 
частині становлять українські землі, а 
також з уваги на те, що на Вкраїну спадає 
обов'язок охорони політичних і економічних 
інтересів згаданого побережжя і на те, що 
український народ поклав велику працю в 
справі утворення і оборудовання 
Чорноморської фльоти, а також на 
необхідність негайного підтримання 
Чорноморської фльоти, ухвалила: 

І. Російська Чорноморська фльота – 
військова і транспортна – проголошується 
фльотою Української Народної Республіки і 
виконує всі обов'язки по охороні побережжя і 
торгівлі на Чорному і Азовському морях. 

Примітка: Українська Народна 
Республіка під час демобілізації транспортної 
флотилії має вступити в погодження з 
республіками, що засновуються на 
Чорноморському побережжі, відносно поділу 
торговельної флоти. 

ІІ. Прапором Української Військової 
Фльоти (фото 1 [5]) є полотнище в двох: 
жовтому і блакитному кольорах. В кряжі 
блакитного кольору історичний золотий 
тризубець часів Українсько-Руської держави 
Х в. 

III. Прапором Української торговельної 
флоти е полотнище в двох, жовтому і 
блакитному, кольорах. 

IV. З часу проголошення цього закону всі 
російські військові і транспортні кораблі на 
Чорному і Азовському морях повинні підняти 
вищезгадані прапори Української Народної 
Республіки. 

V. Українська Народна Республіка 
переймає на себе всі зобов'язання Російського 
уряду щодо Чорноморської фльоти і 
утримання фльоти та портів. 

VI. Генеральному секретарству 
міжнародних справ доручається подати цю 
ухвалу до відома всім державам” [11, с.78-79]. 

Цей закон оголошений наказом Міністер-
ства Морських Справ від 13 березня 1918 р. 

№ 8 і оприлюднений у Віснику Ради Народ-
них Міністрів Української Народної Респуб-
ліки від 7 квітня та 13 квітня 1918 р.  

Є відомості, що затверджений 
Тимчасовим законом про флот Української 
Народної Республіки від 14 (27) січня 1918 р. 
Військово-морський прапор Української 
Народної Республіки був піднятий 29 квітня 
1918 р. у Севастополі на лінкорі “Георгій 
Победоносецъ”.  

Слід зазначити, що навколо проекту 
Військово-морського прапора Української 
Народної Республіки довгий час точилися 
дискусії. Пропонувалися різні його варіанти.  
Остаточне рішення ухвалив Народний Міністр  
 

Справ Морських Д. Антонович1, відомий  
історик української культури, мистецтва і  
театру.  

Є відомості, що саме він вперше 
запропонував зображувати тризуб – “золотий 
знак Володимира з хрестом угорі”, – на 
Прапорі Українського Військового Флоту. 
Хоча комісія Української Центральної Ради 
вимагала зняти хрест, але Морська 
Генеральна Рада заявила, що моряки без 
хреста у море не вийдуть: хрест послужить 
пам’ятним знаком для українців, які загинули 
під час війни і, одночасно, буде нагадувати 
про старі козацькі морські прапори [10].  

Як згадував С. Шрамченко2 додатковим 
аргументом розташування тризуба з хрестом 
на національних кольорах Військово-морсь-
кого прапора був героїчний вчинок мінного 
загороджувача “Прутъ” Чорноморського 
флоту, який ще на початку Першої світової 
війни, 17(30) жовтня 1914 р., загинув не 
спустивши Військово-морського прапора 
перед переважаючим противником. 

 

 
1 Антонович, Дмитро Володимирович (псевдоніми 

Войнаровський, Муха, Шельменко, Подорожній, 
2 (14).11.1877–12.10.1945 рр.), український історик 
мистецтва й театру, політичний діяч, один із 
засновників Революційної української партії, член 
Української Центральної Ради та Всеросійських 
установчих Зборів, Народний Міністр Справ Морських, 
міністр мистецтва, голова дипломатичної місії у Римі 
(1919 р.), один із  
засновників Музею визвольної боротьби України у  
Празі – прим. авт. 

2 Шрамченко, Святослав Олександрович (3.05.1893–
24.06.1958), військовий і громадський діяч, старший 
лейтенант військово-морського флоту УНР, видатний 
філателіст, письменник – прим. авт. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1893
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
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Фото 1. Прапор Української Військової Флоти,  
затверджений Тимчасовим законом про флот  

Української Народної Республіки  
від 14 (27) січня 1918 р. 

 

Так, повертаючись з Ялти до Севастополя 
мінний загороджувач “Прутъ” (командир 
капітан 2 рангу Георгій Олександрович Биков  
1-й) був перехоплений загоном німецько-
турецьких кораблів на чолі з лінійним 
крейсером “Goeben” (тур. “Sultan Selim 
Yavuz”). Пройшовши по носу мінного 
загороджувача, “Goeben” підняв на щоглі 
трипрапорний сигнал по міжнародному 
зведенню: “Пропоную здатися”. Для ворога 
“Прутъ”, який мав на  
борту 710 морських мін, міг би бути 
непоганим призом, а мінний запас значно 
поповнив би невеликі турецькі мінні 
арсенали. Але у відповідь капітан 2 рангу 
Г. Биков, відхиливши пропозицію здатися, 
вирішив затопити корабель, як це вимагали 
багатовікові флотські традиції. На фок-щоглі 
загороджувача було піднято великого розміру 
парадний шовковий військово-морський 
Андріївський прапор, а також сигнальний і 
стеньгові прапори, що від-повідно до 
Морського Статуту робилося з метою 
продемонструвати противнику свій намір 
вести бій [1; 2, с.41; 13, с.100]. 

 
 

Фото 2. Державний Герб  

Української Народної Республіки 
 

Під час бою з ворожими кораблями 
здійснили подвиг старший мінний офіцер 
лейтенант Олександр Владиславович 
Рогуський, який підірвав біля днища корабля 
підривні патрони, що значно прискорило його 
затоплення, але сам він при цьому загинув, а 
також сімдесятирічний корабельний 
священик, православний ієромонах 
Бугульмінського Олександро-Невського 
монастиря Саратовської губернії о. Антоній (у 
миру Іван Іванович Смірнов [9]), який під час 
бою залишався на палубі, благословляв 
Св. Хрестом і Євангеліє, співаючи “Врятуй 
Господи людей твоїх” свою паству, що 
боролася зі смертю. Йому пропонували 
зайняти місце в шлюпці, на яке він мав право 
згідно Морського Статуту, але о. Анто-ній 
відмовився, щоб не відняти його у ближнього 
та загинув разом з кораблем. Біля 8 год. 40 хв. 
“Прутъ” встав вертикально і з піднятим 
Андріївським прапором, що майорів на 
зламаній фок-щоглі, пішов під воду. 

Моряки, які знаходилися в шлюпках і у 
воді, прощаючись зі своїм кораблем, який 
гідно загинув не спустивши перед ворогом 
військово-морський прапор, хрестилися та 
кричали “Ура”. З екіпажу загинули лейтенант 
О. Рогуський, мічман К. Смірнов, ієромонах 
о. Антоній, боцман (..?) Колюжний і 25 
нижчих чинів [1; 13, с.102].  

За цей подвиг лейтенанта О. Рогуського 
Високим наказом по Морському відомству 
№ 487 від 4 листопада 1914 р. “в воздаяние 
самоотверженного подвига, смертью 
запечатленного, при истреблении 
посредством взрыва заградителя “Прутъ” в 
бою 16-го октября сего года с сильнейшим 
неприятелем...” [4; 7] було нагороджено 
(посмертно) вищою офіцерською нагородою – 
Орденом Святого Георгія 4-го ступеня. Він 
став першим Геор-гіївським кавалером 
Першої світової війни [1; 2; 8, с.132-135; 12, 
с.189; 13, с.101]. Ієромонах о. Антоній також 
був посмертно нагороджений орденом 
Святого Георгія 4-го ступеня і став першим 
серед 14-ти священиків, які удос-тоєні цієї 
високої нагороди за період Першої світової 
війни.  

Під час дискусії навколо прапору Д. Анто-
новичу вдалося відстояти позицію Морської 
Генеральної Ради [10], і на українському 
Військово-морському прапорі з’явився 
золотий хрест у надверші тризуба Святого 
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Володи-мира. 
Поява тризуба на Прапорі Українського 

Військового Флоту, як пізніше згадує сам 
Д. Антонович, дала привід використати цей 
символ “для державного герба, що тоді ще 
усталений не був... і я, скористався цим, щоб в 
інтересах, головним чином естетичних, 
провести як державний герб знак 
кн. Володимира, так званий тризуб” [14, 
арк.2зв.–7зв.]. Таким чином, з Військово-

морського прапора тризуб перейшов у статус 
Державного Герба Української Народної 
Республіки (фото 2) [3].  

Так, зокрема у Законі про Державний герб 
України, ухваленому Малою Радою 12 люто-
го 1918 р. у м. Коростені зазначалося, що  
“Гербом Української Народньої Республіки 
приймається знак Київської Держави часів 
Володимира Святого” [6]. 
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UKRAINIANS IN THE ARMED FORCES OF AUSTRIA-HUNGARY DURING  

THE WORLD WAR I (1914–1918) 
 

The article deals with the peculiarities of the national statistics in Austro-Hungarian by linguistic 
and religious indexes, and the national representation of Ukrainians in the armed forces of the Austro-
Hungarian monarchy. The author proposes some of his own statistical calculations and their data, in 
particular quantitative, and draws attention to the expediency of attracting data from other sources for 
the completeness of the coverage of the subject. 
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Ukrainians, National Representation in armed forces, mobilization, military losses. 
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AIR FORCE FORMATIONS AND EDUCATIONAL SINSTITUTIONS OF THE RUSSIAN 
EMPIRE ON THE TERRITORY OF UKRAINE AT THE END OF THE WORLD WAR I 

 
The article reveals the organizational structure and tasks of the aviation of the Russian Empire, 

the Air Force Formations and educational institutions of which were stationed on the territory of 
Ukraine during the World War I. It has shown the state of the aircraft construction and repair base, as 
well as the peculiarities of pilots' training in the educational institutions of the empire in 1917. 

Keywords: aviation schools, Air Force Formations, World War I, Russian Aviation. 
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THE ORIGIN AND FORMATION OF A FREE-COSSACK MOVEMENT IN UKRAINE 

(March – December 1917) 
 

The article reveals the process of the emergence and formation of a Free-Cossack Movement in 
Ukraine in the context of the revolutionary events of 1917. It has considering the driving forces of 
Movement and its purpose, peculiarities of the formation of organizational structures, search of ways 
of cooperation with the new authorities of Ukraine by Cossack organizations. It has elucidating the 
controversy in the party-political environment of Ukraine, which did not allow to develop the Move-
ment to the level of the territorial army. 

Keywords: Free Cossacks, General Cossack Council, Ukrainian armed forces, territorial army, 
Ukrainian revolution of 1917–1921. 
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(Kyiv) 

 
PROBLEMATIC ISSUES IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN STATEHOOD 

DURING THE HETMANATE OF THE P. SKOROPADSKY 
 

The article deals with the problematic issues of the development of Ukrainian statehood on the 
eve and during the activity of the government of P. Skoropadsky. It is shown the influence of the foreign 
political factor on the formation of the military-political situation and state-building processes during 
the revolutionary events on the territory of Ukraine in 1918. It was showed a number of positive and 
negative moments of P. Skoropadsky and his government's activity in the case of national state-
building. 
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ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE MILITARY INTELLIGENCE  

AND COUNTERINTELLIGENCE IN THE UKRAINIAN STATE  
OF HETMAN P. SKOROPADSKY (April – December 1918) 

 
The article deals with the process of becoming of organisational structures and prioritized 

directions of activity of military intelligence and counterintelligence, military diplomacy of the 
Ukrainian State of P. Skoropadsky in April – December 1918. It was proved that the activity of intelli-
gence agencies was aimed at ensuring priority strategic efforts of the General Staff in the interests of 
defense, the identification of the most dangerous external threats to the state. It was established that 
during this period there was a clear differentiation of functions between military intelligence and mili-
tary diplomacy through the creation of a military and naval attaché at the Ukrainian diplomatic mis-
sions; was organized the activities of the residences of the foreign department of the General Staff, 
which combines the information gathering with the actions of political and propagandistic influence in 
the interests of the Ukrainian State. 
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MILITARY-POLITICAL PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT  
OF THE VOLYN PROVINCE ON THE DAY OF THE HETMANATE  

“UKRAINIAN STATE” 
 

The article deals with the military-political peculiarities of the development of the Volyn prov-
ince in times of Hetman Pavlo Skoropadsky. First of all, it is the differences between the state-building 
process at the local level, the struggle for influence on the Volyn population, the for-
mation/disbandment of military units. In addition, it was characterized the Hetman government's policy 
in the military segment and events significantly influenced the military-political development of the 
Volyn region. 

Keywords: Ukrainian revolution, Volyn province, Pavlo Skoropadsky, Hetmanate “Ukrainian 
State”, military-political situation, Ukrainian army. 
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MILITARY POLICY OF THE DIRECTORY OF THE UKRAINIAN PEOPLE'S 
REPUBLIC: NATIONAL ASPECTS 

 
The article deals with the national-patriotic aspects of the creation of the Army of the Ukrainian 

People's Republic, the military-political issues of the period of the Directory on the basis of the analy-
sis of the military capability experience in the Ukrainian People's Republic. The authors substantiate 
the conclusion that national military capability directly depends on the chosen concepts of state devel-
opment and the course of the state in the sphere of internal and foreign policy 
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FORMATION OF THE IMAGE OF MILITARY SERVICE ON THE TERRITORY  
OF UKRAINE DURING THE YEARS OF RUSSIAN-AUSTRIAN PREVAILING  

(18th – beginning of 20th century) 
 

The article deals with the analysis of main aspects that influenced the formation of the image of 

military service in the eyes of society in 18th – beginning of 20th century in Russian and Austria-

Hungary Empires. It was provided some characteristics for officers and soldiers groups of communi-

ties that performed military duty, was shown their social status. It is proved that the ratio of the number 

of ethnic Ukrainians who held high posts in the armies of both empires was considerably more domi-

nant in the Russian Empire than in the Austro-Hungarian Empire. An attempt has been made to reveal 

the process of adaptation of these groups to civilian life after their release from military service in both 

states. 
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NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION IN THE ARMY OF THE UKRAINIAN  

PEOPLE'S REPUBLIC DURING THE PERIOD OF THE DIRECTORY:  
MAIN STRUCTURES AND CONTENT OF ACTIVITIES 

 

The article deals with the main features of the organization and conduct of national-patriotic ed-
ucation in the Army of the Ukrainian People's Republic during the period of the Directorate in the be-
ginning of 1919 – 1920 on the basis of archival documents, press materials and other sources. It was 
elucidated the purpose, main directions of activity and the process of creation of the corresponding  
authorities in the Ukrainian Army, as well as the content of their work. 
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INFORMATION AND PROPAGANDA SUPPORT IN THE ARMY OF THE UKRAINIAN 

PEOPLE'S REPUBLIC DURING THE PERIOD OF THE DIRECTORY (1918–1921) 
 

The article deals with  the experience of implementing information and propaganda support in 
the Ukrainian People's Army from the end of 1918 to the end of 1921. It was considered process of 
creation and activity of the press and information department (press and propaganda ministry) of the 
Ukrainian People's Republic. The emphasis is on the advantages and disadvantages of conducting 
propaganda campaigns in the ranks of the Army of the Ukrainian People's Republic during the period 
of the Directory. 
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GENERAL PAVLO SKOROPADSKY – HETMAN OF UKRAINIAN STATE 

 
The article deals with the military and state activity of Pavlo Petrovych Skoropadsky on basis of 

the analysis of historical documents, fundamental works, monographs, publications in the press of do-
mestic and foreign historians. It was elucidated heroic and tragic pages of the history of Ukraine, 
achievements and bitter lessons of the Ukrainian State in solving the problems of its development in the 
difficult 1918. 
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CONTRIBUTION OF MAJOR GENERAL VOLODYMYR SALSKY,  

MINISTER OF MILITARY AFFAIRS OF THE UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC,  
IN REFORMING THE UKRAINIAN ARMY IN 1920 

 
The article is devoted to the little-known pages of the biography of the famous Ukrainian military 

figure, the Minister of Military Affairs of the Ukrainian People’s Republic of the Major General Vo-

lodymyr Salsky. It was explored peculiarities of his activity in solving the issues of the reformation Ar-

my of the UPR on a new basis, based on examples of the structures of armies of the leading countries 

of the world – winners in the Great War of 1914–1918. Attention was focused on the peculiarities of  

designing and development structures of the higher military leadership, formations and units of a new 

type UPR Army Land Forces. It was revealed results of the activity of the of Military Affairs of the 

UPR, which was headed by V. Salsky on the eve and in the conditions of the Russian-Polish war of 

1920. 
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THE HISTORICAL PHENOMENON OF THE GEOPOLITICAL REVOLUTION  

AND THE TRANSITION OF PLANETARY CIVILIZATION FROM TELUROCRACY  
TO THALASSOCRACY 

 
The article deals with the analysis of the interaction of two geopolitical essences – “telluric” and 

“thalassic” in the context of the history of planetary civilization, as well as the historical phenomenon 

of the world geopolitical revolution of the late 15th – the middle of the 17th century, which resulted in 

the transition of the world system from telurocracy to thalassocracy. 
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USING OF SUBMARINES TO THE PACIFIC THEATER OF WAR DURING  

THE RUSSO-JAPANESE WAR (1904–1905) 
 

The article deals with the process of building underwater forces of the Russian Emperor's Fleet 
on the Pacific Ocean and their practical using during the years of the Russo-Japanese War of 1904–
1905. It had been shown the process of creating the first tactical formation of submarines, their organi-
zation and training of crews, as well as the conditions and features in which submarines acted. It is 
precisely the presence of submarines and their activities has been a deterrent factor which did not  
allow Japan to invade by the sea. 
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RUSSIAN AVIATION IN EAST-PRUSSIAN OPERATION OF 1914 

 
The article reveals the importance of aviation in the East-Prussian Operation of 1914. The au-

thor argues that the use of aviation in this operation has opened a new page in its history, and Russian 
pilots have gained a real combat experience. Aviation from the first days of the war has shown high  
efficiency. Having joined the war as an auxiliary means for reconnaissance, correction of artillery fire 
and communication, the airplanes began to be used for air strikes from almost the first days of the war. 
It was analyzed the flight tasks and was presented author's calculations of the use of aviation in the  
interests of the Russian army according to the missions. 
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operation. 
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WORLD WAR I: FINEST HOUR OF BARBED WIRE 

 
The article deals with the role, place and significance of barbed wire and wire obstacles in de-

fense and ways to surmount them during the World War I. In particular, it is noted that in this war 
barbed wire became one of the main elements of the obstacles. The total nature of its use, the wide 
range of designs and the diversity of wire obstacles in the defense of the trench character severely re-
stricted the capabilities of troops. It was considered the means of destruction and methods of surount 
the wire obstacles. The large-scale use of wire during the World War I shows its combat and practical 
significance, which was confirmed in the subsequent wars of the 20th century. 

Keywords: World War I, military art, defense, barbed wire, wire obstacles. 
 
 

Chirikalov, O.S., Candidate of Historical Sciences, Captain, Docent of the Academic Department of  
Naval Forces of Ivan Cherniakhovsky National Defense University of Ukraine (Kyiv) 

 
PREPARATION OF SEA EVACUATION OF TROOPS OF THE ARMED FORCES  

OF THE SOUTH OF RUSSIA AND CIVILIAN POPULATION IN THE CRIMEA IN 1920 
 

The article deals with the preparatory stage of the operation for the evacuation of troops of the 
Armed Forces of the South of Russia by Lieutenant General A.I. Denikin and the civilian population 
from the ports of the Caucasian coast to Crimea in 1920. It was reproduced the course of events that 
accompanied this process. It was elucidated activities of military command  and  control  organizations 
and the participation of certain leaders of the Armed Forces of the South of Russia in preparation and 
evacuation events. It was evaluated results of preparatory stage of evacuation and was identified its 
features. 

Keywords: White Mowemwnt, Lieutenant General A.I. Denikin, Russian Civil War, evacuation 
of troops (forces) by sea, Armed Forces of the South of Russia, Crimea, “Novorossiysk Catastrophe”, 
preparatory stage of evacuation of troops (forces). 

 
 

Military technique and armament 
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History of Wars and Military Art of Ivan Cherniakhovsky National Defense University of Ukraine, 

Pecheniuk, I.S., Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Docent of History of Wars and  
Military Art of Ivan Cherniakhovsky National Defense University of Ukraine (Kyiv) 

 
MILITARY SHIPBUILDING OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SOUTH  

OF UKRAINE IN 1902–1917 
 

The article deals with the development of military shipbuilding in the south of Ukraine, which 
was part of indivisible system of shipbuilding of the Russian Empire and was quite powerful in its 
branch. Regional shipyards had built and rebuilt before and during World War I. Most of them private, 
shipyards could build modern at that time warships of different classes, including battleships, destroy-
ers and submarines. The February Revolution and the October Revolution of 1917 led to the decline of 
this industry in Ukraine. The existing base would allow the construction and repair of ships and vessels 
of military and civilian fleets if the leadership of Ukraine would have managed to take control of this 
industry. 

Keywords: military shipbuilding, shipyards, Russian Empire, battleships, destroyers, submarines. 
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AIRCRAFTS OF UKRAINIAN STATE AIR FORCES 

 
The article deals with the aircrafts of Air Forces of the Ukrainian State in 1918. It was founded 

that the basis of its park were aircrafts of the French manufacture or manufactured under license in 
enterprises of the former Russian Empire. The “Nieuport” aircraft of various modifications was 
dominated among the fighters, “Voisin” and “Farman” – among the reconnaissance aircrafts. Air-
planes designed in the former Russian Empire were comparatively noт-numerous (heavy bombers 
Sikorsky Ilya Muromets, reconnaissance aircraftі “Anade”). Since the end of 1917 the arrival of new 
aircrafts has stopped therefore the air forces of the Ukrainian State in summer – autumn of 1918 had 
only outdated models of equipment. Hetman government failed to use the opportunities of Ukrainian 
enterprises. The most powerful in Ukraine aircraft factory “Anatra” was loaded with execution of 
order of Austria-Hungary, the factory “Mathias” has not started production of the aircraft. 

Keywords: air forces, Ukrainian State, fighter, reconnaissance aircraft, bomber. 
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THE SYMBOLISM OF ARMY OF THE PAVLO SKOROPADSKY UKRAINIAN STATE 

 
The article deals with the genesis of military symbols of the Pavlo Skoropadsky Ukrainian 

State. The results of comprehension the essence of this process in the army of the Ukrainian State of 
1918 can serve as an important component in the study of modern problems of military capability 
and the development of military-historical science. The process of the becoming of an independent 
Ukraine has revealed the objective demand for the creation of military formations, and their  
symbolic designation has become an integral part of state policy. It is proved that the symbolism of 
army of the Pavlo Skoropadsky Ukrainian State has a national character. 

Keywords: army, symbolic, Ukrainian State, Pavlo Skoropadsky, Liberation movement. 
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FEAT OF SEAMEN OF MINELAYER “PRUT” AND ITS IMPACT ON STATE  

SYMBOLS OF UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC 
 

Recent events happening in Ukraine are driving scientific research in the field of historical 
science, in particular, the thorough consideration of the current development of military symbols, 
taking into account the symbols of our past. The author analyzed the events surrounding the creation 
of the naval ensign of the Ukrainian People's Republic and established the influence of the heroic 
deed of seamen of minelayer “Prut” of Black Sea Fleet to Naval and state symbols. 

Keywords: naval ensign, military symbols, symbols of the Ukrainian Navy, Ukrainian People's 
Republic, Black Sea Fleet. 
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